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Maj i Holland
Redaktionen er udmærket klar over at Runestenen er et lokalt blad, men som Dagbladet til
tider skriver ”Vore fotografer kommer langt omkring ….” gælder det også for Runestenens
fotograf, der ikke kunne stå for denne farverige tulipanmark.

RUNE
STENEN

en”, hvortil nogle i byen sagde:
”Vi skal vel ikke alle sammen gøre os til alkoholikere, for at kroen kan løbe rundt.”

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Men hvad gør vi? Hvordan ændrer vi holdning, således at de fleste af os ser på hvad vi
kan få i Brugsen og derefter kører derhen,
hvor man kan få det, man ikke har i Brugsen.
Er det først når Brugsen lukker, at det går op
for os, at de funktioner som Brugsen har,
skal vi alle ud af byen for at benytte os af?

Her i begyndelsen af sommerferie er det i de
fleste medie den såkaldte ”agurketid”. Måske først lige når situationen i Grækenland
er afklaret, men ellers. Hertil sagde konen:
”Det er da ikke agurketid for Runestenen”.
Uden at have foretaget en statistisk undersøgelse af sagen sidder du nu med den hidtil
tykkeste Runestenen i hånden.
Da jeg opdagede, at der var meget stof, var
min første bekymring: ”Kan trykkeriets klipsemaskine klare opgaven?” - Hvilke tanker
at have.
Nå, men glæd jer til at læse om Brugsen i efterkrigstiden. Samt om en masse andre ting
der sker i Grønbjerg.

Senariet om at priserne på husene falder, når
Brugsen lukker, er tilsyneladende heller ikke
et skræksenarie, der kan få folk op af stolene. Men som én sagde, det er jo først et problem, hvis man skal sælge sit hus!!
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.” 

Ny regering får vel ikke den store betydning
for Grønbjerg, med mindre den nye uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde
Larsen fra Stauning, vil satse på statslige arbejdspladser lang fra hovedstaden - og placere dem i nærheden af Grønbjerg. Det kunne være helt sjovt at se, hvis det vil lykkes.

Deadline for nr. 136 er
Lørdag d. 29. august 2015
Bladet udkommer
onsdag d. 16. september 2015

Af de helt nære ting rettes blikket sikkert
mod de deprimerende kurver der uge efter
uge udsendes via Runestenen ugemeddelelser om Brugsens omsætningstal. Opfordringen om at købe for 20 kr. mere hver gang
man er i Brugsen, har tilsyneladende ikke
haft den tilsigtede virkning. Eller også har
den ikke ramt de, der ikke var til generalforsamling i Brugsen. Men hvad gør vi? Pensionisterne kan vel ikke sætte mere til livs, og
skal man følge opfordringen om, at være
varsom med madspild, er det tilsyneladende
ikke en farbar vej frem.
Det var lige som, da en tidligere krovært her
i Grønbjerg sagde, da han måtte dreje nøglen
til kroen.
”Der er jo ikke opbakning til at støtte kro-
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plejere ofte så lille, at det kan være svært at
matche udbuddet af pladser med behovet.
Der er med andre ord enten for få eller for
mange pladser i forhold til efterspørgslen.
Det indebærer ligeledes at det kan være
svært at tilbyde gæstedagpleje i området i
forbindelse med ferie, sygdom m.v.
Byrådet besluttede på sit junimøde at der
kan oprettes 0-6 års institutioner der hvor
dagpleje og børnehave ikke er bæredygtige,
således at der oprettes vuggestuepladser i
børnehusene. I første omgang prioriteres
Hover-Thorsted Børnehus, Ådum Børneunivers, Hemmet Børnehus, Kloster Børnehave
og Hee Børnehus i det videre arbejde.
En god løsning som er med til at sikre at der
også i de kommende år vil være pasningsmuligheder i de små landsbysamfund.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenes læsere.
Kalenderen siger det er
sommer, selv om vi, i skrivende stund, ikke har mærket meget til sol og varme.
Lad os håbe at vi har godt
sommervejr i vente i de
kommende måneder.
Jeg vil begynde mit lille skriv med at citere
et vers af Thøger Larsen.
Du danske sommer jeg elsker dig,
Skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
Snart nøgne piger ved hver en strand!
Mer, mer, mer
Jeg dog dig elsker, hver gang du ler.
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En god fortælling:
På byrådets møde i juni blev det besluttet at
godkende udarbejdelse af lokalplan for udvidelse af Stauning Whisky. For ganske få år
siden startede en gruppe iværksættere produktionen af Stauning Whisky. I første omgang tænkt som hobby, og til eget forbrug.
Dette har nu udviklet sig, og der produceres
i dag 15.000 liter whisky årligt. Målet er nu
at øge produktionen til ikke mindre end
750.000 liter pr år, og for at kunne klare dette kræves der en kraftig udbygning så der i
alt bliver ca. 8.000 m2 under tag. En helt
fantastisk Vestjydsk succeshistorie. Det skal
blive spændende at følge udviklingen af
virksomheden i de kommende år.
Vuggestuer:
Flere af de mindre børnehaver er med baggrund i det faldende børnetal truet på deres
eksistens, da der i flere byer efterhånden er
for få børn til, at der kan drives en bæredygtig børnehave. Samtidig er antallet af dag3
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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

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

Har du handlet i vores brugs i dag?
Vagtlægen i regionen:

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:
Henriette Qvist
Gb Aktiv - fodbold: Claus Bak
Gb Aktiv - gymnastik: Erik Øster
Gb Aktiv - klub:
Connie Brun Schmidt
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
22330905
23394313
20306710
40478270
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
Jane Jensen
22300615
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414
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ikke forventes at rammerne ændrer sig væsentligt i opadgående retning.
Driftsbudgettet for indeværende år, ser indtil
videre ud til at kunne holdes, og med det in
mente, forventes udfordringen i den kommende budgetlægning ikke at være af tilnærmelsesvis samme størrelse som sidste år.
Jeg vil i et senere nummer komme mere ind
på den forestående budgetlægning.
Runestenens læsere ønskes en god og forhåbentlig solrig sommer 

Budget 2016-2019
Budgetlægningen for årene 2016-2019 er i
fuld gang. Udvalgene har indstillet deres respektive budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Pga. det nyligt afholdte folketingsvalg er økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen ikke tilendebragt, og kommunerne
kender som følge heraf ikke den endelige
økonomi for 2016 og frem. Det skal dog nok

40 års jubilæum
i
Grønbjerg Billardklub
I den anledning vil det glæde os at se byens borgere til åbenhus
fredag d. 18. september kl. 14 - 16.30
til kaffe- og kage bord
Mød op i Billardklubbens lokaler i Svinget 2B
Der vil være saftevand til børnene
på vegne af Grønbjerg Billardklub - Bestyrelsen.

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
6
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

Vuggestue i Grønbjerg
Grønbjerg Friskole - NaturMusen
Den nye vuggestue i Grønbjerg åbner
Mandag den 17. august
Officiel indvielse:
Lørdag den 15. august 10.00 - 12.00
Her kan alle interesserede komme og få det første kig på de
nye lokaler.
 Prisen for en vuggestueplads bliver 2950,- kr. inkl. frugt-

ordning.
 Barnevogn, bleer og madpakke skal medbringes hjemme-

fra!
Kontakt os i NaturMusen på tlf. 23 70 40 66 for nærmere information.
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 40 år i træets og Idehuses tjeneste
Fredag den 22. maj 2015 havde Byggefirmaet Ivan Mortensen A/S - idehuse, inviteret til
40 års jubilæum i Spjald Kulturhus.
Mange var mødt op for at gratulere med de
fyrretyve år, men hvad er så baggrunden for,
at et sådant jubilæum kan fejres?

spørgsmålet:
Hvad fik dig egentlig til at gå i lære som
tømrer?
”Ja!, det var egentlig et godt spørgsmål, men
det er egentlig en helt naturlig ting for mig,
for det stammer jo helt fra da jeg var en syvotte år gammel, hvor jeg begynder at have
noget med træ at gøre og arbejde med træ.
Jeg kommer i skole og så bliver der noget
med sløjd og sløjdtimer. Vi lavede bordskånere bejdsede dem i forskellige farver og tog
dem med hjem til vore forældre. Vi lavede
små biler og tog også dem med hjem for at
vise vore forældre dem, og vise hvor gode vi
var. Faktisk ville jeg have været landmand.
Jeg var jo opvokset på landet, men så fik jeg
så meget eksem af det støv, der var i landbruget.

Det satte Runestenen sig for at få afdækket,
måske en flig af.
Runestenen havde naturligvis aftalt et møde
med jubilaren. Da Deres udsendte dukkede
op, var jubilaren ikke ”på sin pind”, for at
blive i træsproget. En hjælpsom medarbejder
skaffede dog jubilaren til veje, og vi blev
bænket i et tilstødende lokale for ikke at forstyrre de travlt optagede medarbejdere på
kontoret.
En indledende small-talk om vejret og hvordan det går i Grønbjerg, ledte så videre til

Foto: Mogens Ballegaard

Her er Ivan V. Mortensen i midten flankeret af sine to drenge Lars til venstre og Henrik til højre der er
klar til generationsskiftet. Hvad børnebørnene finder på vil tiden vise.
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Jeg tog på efterskole, og så forsvandt eksemen. På efterskolen arbejdede jeg også med
træ. Lavede bl.a. mit eget skrivebord. Hele
det grundlag havde vakt min interesse for
træ.
Jeg fik en læreplads ved en tømrer i Kibæk
og udstod min læretid med renovering, ombygning, nyt tag, isolere, nye køkkener osv.
osv. Det var gode tider, hvor der skete en
masse.
Så stod soldatertiden for døren 13 mdr.
”frivillig ophold” hos Fynske Livregiment.
Noget af tiden gik i Tambourkorpset, hvor
jeg dog ikke var træblæser, men spillede
marchfløjte. Det havde jeg ikke prøvet siden
jeg var FDF-er.
Efter soldatertiden fik jeg så job i Skt. Klemens lidt syd for Odense ved en tømrer og
byggematador der hed ”Kong Ernst”. En ildsjæl på sit område. Her fik vi rigtig mange
gode opgaver at arbejde med.”

fik et job hos Spjald Traktorimport, der var i
færd med at udstykke nye byggegrunde og
opføre huse med salg for øje. Jeg skulle have opsyn med tømrerarbejdet, og en anden
skulle have opsyn med murerarbejdet. Vi
havde et godt samarbejde. Det var i 1973
med oliekrise og nedgang i byggeriet, så i
slutningen af 1974 fik det så en ende.
Jeg boede til leje i Spjald, men ønskede noget
andet. Jeg så i avisen, at der var noget til salg
i Grønbjerg og tænkte, at der kunne jeg godt
bo i et halvt årstid. Jeg købte huset, og fik så
arbejde ved en mester i Sdr. Nissum. Vi havde bl.a. en del arbejde ved Tvind skolerne. En
morsom episode opstod da en hal skulle gøres færdig. Amdi Pedersen kom og forlangte
hallen færdig og spurgte tømrersjakket, om
de ville arbejde over i weekenden. Det ville
vi ikke, for den mester vi arbejde for, havde
ingen penge. Amdi Pedersen bad en ung
mand om at hente to transportspande, der
stod på hans kontor. Transportspandene kom
frem og Amdi Pedersen tog låget af dem og
tog et par håndfulde af de pengesedler der var
i dem og smed dem på gulvet og spurgte, om
hvor langt vi nu var henne på weekenden. Vi
fik de haller gjort færdige.

Hvornår begynder du så at tænke på at blive
selvstændig?
”Ja, det gjorde jeg slet ikke på det tidspunkt.
Jeg flyttede til Vestjylland, hvor jeg søgte og

Grønbjerg-Ørnhøj Varmeværk meddeler:
Betaling
Varmen betales aconto i 10 rater fra august til maj.
Juni og juli er betalingsfri.
Der foretages årsaflæsning 5. juni, hvorefter årsopgørelsen udsendes.
Procedure for manglende betaling fra 1/7-2015.
Er indbetaling af en aconto ikke modtaget rettidigt fremsendes rykker 1 med 10
dages betalingsfrist. (gebyr 100 kr.)
Er indbetaling af 1. rykker ikke modtaget rettidigt fremsendes rykker 2 med 10 dages betalingsfrist. (gebyr 100 kr.)
Rykker 2 indeholder et lukkevarsel, hvor værket oplyser at der lukkes for forsyningen såfremt betalingsfristen ikke overholdes.
Lukkedagen er dagen efter den rettidige betalingsdato for rykker 2.
Gebyr for genåbning af forsyningen er 500 kr.
Alle priser ex. Moms se i øvrigt - www.øgfv.dk
9
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Efter det arbejde blev jeg fyret og gik hjemme en fjorten dages tid.
Så kom der én og spurgte, om jeg kunne lave
lidt for ham. En anden skulle have lagt nyt
tag på, og der var en tømrermester, der
manglede lidt hjælp, og så tænkte jeg, at så
kunne jeg jo lige så godt begynde for mig
selv. Det var i 1975. Det var arbejde som
man kunne ”tage og føle på”, det krævede
ikke de store forberedelser, men skulle der
fremstilles et køkken, så måtte jeg i gang
med at slå nogle streger med hovedlineal og
trekanter på et tegnebræt. I de første år fremstillede jeg også selv nogle køkkenelementer.”

Udviklingen går så med, at vi får nogle maskiner til hjælp og ikke mindst sømpistoler
og el-værktøj har været et af de helt store
fremskridt. Hver mand har sine hjælpeværktøjer.
Derudover er der blevet sat meget fokus på
arbejdsulykker, ligesom miljøet er én af de
rigtig store fokusområder. Det er f.eks. gået
hårdt ud over mange tømrers ører, når man
står ved en rundsav eller andre støjende maskiner.
I dag er der endvidere stor fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø, trivsel, og der bliver taget
hånd om de, der måske ikke har det så godt.
Det er på det menneskelige plan, der har været den helt store udvikling.
På håndværkersiden har vi udviklet os fra at
være en ganske lille håndværksvirksomhed
til, inden for branchen, at være et stabilt og
kvalitetsbevidst firma med nogle fornuftige
produkter. Vi har haft en fornuftig produktudvikling, inden for det vi beskæftiger os
med.
Der har den enorme udvikling inden for
konstruktion og tegning på computere været
en enorm stor hjælp. Den udvikling har gået
fra plantegninger til 3D og perspektivtegninger samt animation.
Hvis vi ser på de huse, vi begyndte med og
til i dag, er der sket en fantastisk kvalitetsudvikling, og det er lige fra soklen over beregningerne, nøjagtighed, tegningerne til tæthed. I dag kan man jo nærmest ikke få en
emhætte til at suge, hvis ikke man lukker et
vindue op. Men hele den udvikling er natur-

Havde du nogle spekulationer eller lignende
i forbindelse med at begynde for dig selv?
Nej, jeg havde ikke én eneste bekymring.
Jeg købte en kolonnebog og førte regnskab
og moms. Et nystartet firma fik jo af og til
besøg, af det der i dag hedder Told og Skat.
Det stod på, indtil vi fik lavet bogholderi og
en revisor med i arbejdet.
Hvad har den største udvikling været inden
for dit fag i de fyrretyve år du har været
selvstændig?
Da jeg stod i lære var vi fjorten mand og én
rundsav og én boremaskine. Resten foregik
med håndkraft. Vi savede med hånden og
tømrede med hånden. Vi lavede alle vinduer
hjemme på værkstedet med hånden. Låger til
køkkener lavede vi med håndkraft limede finer og kanter på.
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ligvis et samspil mellem myndigheder og interesseorganisationer om for eksempel krav
til isolering og mange andre krav, der gør sig
gældende.
Ud over selve byggeprocessen har vi købt
jord op og sammen med kommuner lavet lokalplaner og udstykket grunde.”

er det jo det de vil Og med hensyn til børnebørnene har man naturligvis lov til at håbe,
at de måske også vil fatte interesse for opgaven, men det er jo langt fra givet, og der skal
naturligvis også fortsat være en virksomhed. Men det skal man jo ikke tage for givet.
Vi kan jo se, hvordan tingene har ændret sig
gennem tiden. Der var jo engang noget, der
hed små andelsmejerier, små købmænd, små
slagtere, det er væk alt sammen, så det er jo
ikke sikkert, at virksomheden har en berettigelse i fremtiden, det er jo ingen selvfølge.
På den anden side skal der jo stadig graves
ud til sokkel, der skal blandes cement, der
skal stables mursten. Det er alt sammen manuelt arbejde. Det er jo næsten kun den udvikling, der er sket inden for de hjælpemidler der fører til fremskridt, billiggørelse og
rationalisering.
Ligeledes, kommer der en kunde og skal have designet netop det hus som de synes er
unikt, det kræver jo også snak og en manuel
indsats. Der starter man jo forfra hver gang.
For min virksomhed og mig har det været en
fantastisk tid, jeg har været deltager i, en
fantastisk periode med de muligheder jeg
har haft. I den lille by jeg bor i, i det foreningsarbejde jeg har deltaget i og min periode som byrådsmedlem i byrådet i Videbæk,
og med alle de forbindelser og kontakter
man har fået gennem tiden.
Hvis jeg skulle gøre tiden om igen ville jeg
jo nok lige give den en ekstra tand - hvis jeg
kunne holde til det.” (-mb)

Er du nogen sinde kommet for sent på arbejde?
Ivan slår her op i en stor latter, ligesom om
spørgsmålet er meget lidt relevant, men så
fortsætter han
” Jo, men der er egentlig noget sjovt ved det.
Egentlig er man aldrig kommet for sent, for
man har jo altid nået opgaven, om det så bliver før eller lidt senere. Men jeg har somme
tider været optaget af min egen tanker. Engang kørte vi mod Spjald med to lærlinge.
Da vi så havde kørt et stykke og næsten nået
til Videbæk, så siger en lærling: ”Hvor skal
vi egentlig hen i dag?” Så havde jeg siddet i
mine egne tanker og var kørt fem kilometer
for langt, og så måtte vi jo vende om og køre
til det rigtige sted”
Nu skulle generationsskiftet jo være på
plads, i og med at dine to drenge er kommet
ind i firmaet og på lidt længere sigt - du har
jo to børnebørn, som måske også vil være
interesseret.
”Vi kan jo selvfølgelig ikke bestemme for de
to drenge, og de har jo ikke været tvangsindlagt til at føre det her videre, men er kommet
af egen drift. Vil de hellere noget andet, så

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Grønbjerg Brugs i efterkrigstiden
Rationering i og efter besættelsen
På grund af 2. verdenskrig blev det vanskeligt at hente varer til Danmark fra udlandet.
Efter besættelsen den 9. april 1940 stod det
klart, at man kun kunne skaffe varer fra områder, som blev kontrolleret af Tyskland. Eller fra bestemte lande, som ikke deltog i krigen - navnlig Sverige.
I september 1939 vedtog Folketinget og
Landstinget V areforsyningsloven. Loven
gav den danske handelsminister lov til at rationere, hvilke og hvor mange varer folk
måtte købe.
I september 1939 blev benzin og kul rationeret i Danmark. Snart fulgte sukker, kaffe og
te. Men også brød og sæbe blev rationeret.
Der var størst mangel på varer, som ikke
kunne fremstilles i Danmark. Der var f.eks.
ikke mere kakao og kaffe til salg fra januar
1942. Endvidere stoppede al privat bilkørsel
fra april 1940: Der var ikke benzin nok.

Foto: Mogens Ballegaard

(www.befrielsen1945.dk)

trådte i kraft 27. januar 1953, og hermed var
det slut med efterkrigstidens rationering på
dagligvarer. (Politiken 31.august 2004)

Kaffen og sukkeret havde været rationeret i
13 år, da handelsminister Aage Rytter (1900
-61) ophævede restriktionerne med bekendtgørelser, der trådte i kraft 1. oktober 1952
for kaffens og 24. oktober 1952 for sukkerets vedkommende.

Denne lille historiske indledning er nok en
forudsætning for at få det fulde udbytte af
Hans Kristensens beretning om Grønbjerg
Brugs i tiden efter Danmarks befrielse i
1945.

Den sidste rationering på kul og koks blev
ophævet med endnu en bekendtgørelse, der

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Brugsen som den så ud indtil 1957. Billedet er taget fra Svinget ned mod Algade.
Personen på billedet står mellem Brugsen og Forsamlingshuset.

Efter at den tidligere uddeler var blevet fyret, var en delegation fra bestyrelsen taget til
Muldbjerg for at høre Hans´ far, om Hans
ville passe brugsen, indtil de fik fat i en uddeler. Det havde Hans´ far nærmest lovet bestyrelsen, ”at det skulle han nok”, uden at
han dog havde spurgt Hans, om det var i orden. Hans fortæller videre, at det ikke var i
hans tanker at flytte til Grønbjerg, han havde
andre drømme, om noget der var større end
Brugsen i Grønbjerg. Men Hans kom til
Grønbjerg for at passe butikken.

Hans Brugs kommer til Grønbjerg
Hans Brugs, som Hans Kristensen bliver
kaldt blandt flere grønbjergborgere, var
brugsuddeler i Grønbjerg Brugs fra 1941 til
1984, hvor Jens Peter Mikkelsen blev uddeler første gang.
Grønbjerg Brugs blev oprettet i 1917, og i
1941 blev Hans Kristensen som nævnt uddeler. Brugsen lå på det tidspunk på Svinget 2,
og blev af flere omgange udvidet.
Hans Kristensen blev født i 1917 og var 24
år i 1941, da han blev ansat som brugsuddeler i Grønbjerg, hvor der havde været nogle
turbulente år med uregelmæssigheder i regnskabet og en vigende omsætning.
Hans Kristensens far var uddeler i Muldbjerg / Hover og som 14-årig efter konfirmationen var Hans hjemme og hjalp til der i et
års tid. I 1936 kom Hans i lære i Brugsen i
Spjald. Efter læretiden havde Hans forskellige pladser inden han ved krigens udbrud
kom hjem og passede brugsen i Muldbjerg /
Hover, da hans far skulle opereres. I 1941
blev Hans som nævnt ansat som uddeler i
Grønbjerg.

”I et par dage havde formanden og revisoren
siddet og fået styr på forholdene efter den
tidligere uddeler, og efter de par dage kom
formanden ud til mig i butikken, hvor jeg
gik og arbejdede, og spurgte, om jeg ikke
kunne tænke mig at få pladsen som uddeler.”
Det havde Hans dog ikke lige tænkt på og
havde heller ikke ønske om, men sagde alligevel, at det kunne han da godt prøve. Og så
blev Hans Kristensen i Grønbjerg Brugs i
godt fyrretyve år.

13

15. juli 2015

Vareknaphed
Da Hans kom til Grønbjerg, var det allerede
knap med varer.
”Vi havde næsten ingen varer på hylderne,
fortæller Hans, og vi måtte ”krige” alt det vi
kunne fra forskellige steder.
Mælk fik grønbjergboerne på mejeriet, hvis
udsalg havde åben om formiddagen og æg
havde folk jo selv. Landmændene, og de der
havde noget hønsehold, kom til Brugsen for
at aflevere de overskydende æg til videre
salg til eksportforretninger.
De øvrige varer skulle vi jo have gennem
FDB. Vi havde naturligvis brød, mel og sukker samt petroleum (som dog også var rationeret), men næsten alt andet til madlavningen dyrkede eller havde folk jo selv.”
Så tager Hans en bog frem hvor alle varerne
var opført med tilhørende priser. Man prismærkede ikke varerne, det kom først langt
senere. Alle priser skulle man have i hovedet, eller også måtte man ty til prisbogen,
der var opdelt alfabetisk.
På den tid havde de fleste kunder en såkaldt
”kontrabog”, hvor varekøbene blev noteret,
og så var det jo praktisk at have priserne i
hovedet. Man betalte så en gang imellem
måske én gang i måneden. Modsat den ordning nogen har i brugsen i dag, hvor man betaler forud.
Af bogen med alle priserne fremgår det bl.a.,
at brugsen førte abrikoser, motorolie, papir,
høstbindegarn, markfrø, trådvæv, hønsefoder
og andre grovvarer. Bl.a. havde man et lager
af cement, kul, koks og cinders. Manufaktur
(garn, nåle, tråde, stoffer til at sy forskellige
beklædningsgenstande af) og mange slags
farver i pulverform, der så skulle blandes
med linolie, så det blev til maling. Ville man
have en grøn nuance, måtte brugsuddeleren
være behjælpelig med at fortælle, at man så
skulle blande gul og blå, indtil man fik den
grønne nuance, som man ønskede.
”Derudover havde vi svovlkalk i kælderen,
fortæller Hans videre. Det brugte folk til at
sprøjte frugttræer med. Det stod i en ballon

En side fra en ”Købmandskontrabog” fra november/december 1951. Af bogen fremgår det, at
man har fået 1/8 Caffe (125 g), havregryn, ost og
Richs. Richs var ”erstatningskaffe”, som man
blandede i kaffen for at få det til at strække længere. Der var på det tidspunkt stadig kafferationering.

nede i kælderen, i et stativ der kunne vippes,
så man kunne hælde væsken over i en dunk.
Vi havde også giftstoffer. Det skulle være
låst inde, og der skulle føres nøje regnskab
med, hvor meget vi udleverede og til hvem,
og der var jævnligt kontrolbesøg.
Der var en episode ude på en gård, hvor en
hest var død. Politiet blev hidkaldt for at un14

15. juli 2015

Kanterne på det næsten 70-årige meddelelse, der er trykt på en ”Hektograf”, er lidt flossede, så under
”Meddelelser fra Brugsen” til venstre skal der naturligvis stå æbler.
Ringmærker under chokolade og ris, var en speciel form for rationeringsmærker.
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igen færdes, og da Hans i den første tid under krigen havde lært uddeleren i Spjald
Brugs, Hans Lillelund, at kende, talte de
sammen om, at få fat i nogle æbler fra Fyn.
”Brugsuddeleren i Spjald havde en Nimbus
motorcykel og lidt benzin (hvor han så havde det fra - benzinrationeringen blev først
ophævet i november 1947).”
På den motorcykel kørte de i efteråret til
Sydfyn, og som Hans siger: ”så var det dælme koldt og sidde på en motorcykel fra
Grønbjerg til Sydfyn.”
Da de kom til Indslev Kro lidt øst for Nr.
Åby foreslog Hans, at de skulle gå ind og få
en kaffepunch for dog at få lidt varme i
kroppen.
Gennem ejeren af Øster Holmgård (Holmgårdsvej 1), Peder Korsholm, fik de kontakt
til hans bror, der boede på Tåsinge og havde
en æbleplantage der. Men ellers kørte de ind
til en brugs på Sydfyn og spurgte uddeleren,
om han havde nogle kontakter. Peder Korsholms bror måtte dog ikke levere æbler til
Grønbjerg og Spjald, fordi han var leverandør til Svendborg Amts Frugtsalgsforening.
Uddelerne i Spjald og Grønbjerg fik så kontakt til Frugtsalgsforeningen, der lå i Svendborg, og der fik de de fineste og sorterede
æbler uden råd af nogen som helst slags. Da
de to uddelere kunne sælge alt det frugt de
ville og kunne få fat på, aftog de alt det frugt
de kunne få.

Et salgsbrev fra 1979 hvor man bl.a. averterede
med et parti bukser med livvidde 100

dersøge sagen, og i den forbindelse skulle de
også se vores giftbog, men der var ikke noget at komme efter. Det stemte med det vi
havde købt, udleveret og restlageret. Hesten
var død af giftstoffet, der skulle benyttes til
at bekæmpe stankelbenslarver i en græsmark. De havde blandet giftstoffet med klid
for at sprede det ud på marken, men havde
ikke fået det hele spredt ud. Der stod en rest
i en spand ude i laden, og hesten var kommet
løs og havde ædt noget af blandingen og var
død af det.”
Denne episode fandt dog først sted efter krigen.

Hans Kristensen havde fået fremstillet flere
hundrede trækasser til frugt ved snedker
Kæseler, der på det tidspunkt boede på
Sandbækvej 13. (Han flyttede senere til Frydendalsvej 1)
Kasserne blev fragtet til Fyn hvor de blev
fyldt med æblerne og derfra blev de fragtet
med tog til Spjald og Grønbjerg. I Grønbjerg
blev de læsset af ved ”foderstoffens” pakhus,
der lå omtrent der, hvor vores nuværende børnehave ligger. Det var en bygning på søjler
hævet til højden på godsvognene, så man
kunne køre lige ind og ud af vognene. Bestyreren var Peder Søgaard der boede Algade 67.

Æbleperioden
I begyndelsen af krigen ebbede mange af varerne lige så stille ud, og Hans Kristensen
måtte efterhånden finde på andre muligheder
for at få handelen i gang.
Umiddelbart efter krigen, i 1946, måtte man
16
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”Vi fik så mange æbler, at vi ikke havde
plads til dem i brugsen, så vi fik lov til at opmagasinere æblerne i pakhuset. Når vi havde
solgt en kasse æbler kom kunderne med hestevogn og hentede æblerne dernede.”
”For at få bekendtgjort at vi havde fået æbler
hjem, duplikerede vi salgsbreve på en ”Hektograf”, en meget simpel kopimaskine med
en gelemasse der kunne skrives i, og derfra
tages kopier (senere fik vi en spritduplikator
som man kunne dreje rundt med hånden).
Salgsbrevene blev omdelt af postvæsnet til
alle gårde og husstande i Grønbjerg. Den
fremgangsmåde blev ved i mange år.”
Grønbjerg Brugs´ ”æbleperiode” varede fra
1946 til 1949.
FDB - Vemb-afdeling
”FDB havde en afdeling i Vemb på det samme tidspunkt, og jeg havde kontakt til forretningsfører Hansen, hed han, og han var Fynbo. Jeg havde et ærinde i Vemb, og vi kom
til at tale om æbler. Hansen sagde, at han
havde et parti æbler på Fyn. Dog kun den
ene madæblesort, Bramleys Seedling, (også
kaldet, Vardeæbler -red), men jeg ved ikke,
hvordan jeg får dem hjem.
Jeg vidste at Anneberg af og til kørte til Fyn
med lastbil og sagde, at jeg troede, at jeg
kunne få det ordnet. Må jeg lige låne en telefon? Så ringede jeg til Georg Anneberg
(d.æ.) og sagde, at der var et parti æbler på
Fyn, om han kunne tage det med hjem?
Det var helt fint, returlæs var de naturligvis
interesseret i. Hvad skal du ha for det? Anneberg sagde en pris. Så sagde Hansen, at du
skal lige sige til ham, at frugtplantagen ligger over ved Bovense lidt nordvest for Nyborg. Det sagde jeg så til Anneberg, hvortil
han bramfrit svarede ”Fanden med det, når
det bare er på Fyn”! Det glemte Hansen aldrig. Han var jo fynbo og mente, at det var
grov, at nogen tog så nonchalant på Fyn, at
”det var lige meget, hvor det var henne på
Fyn.””

En to-liters sirupsflaske

Den daglige drift
Om den daglige drift fortæller Hans Kristensen:
”Vi havde jo lager i tre etager, de tunge ting
var i kælderen. Der kom tønder med sprit og
eddike, og der kom tønder med sirup. Taphannerne på tønderne skruede vi selv i. Siruppen i tønderne blev jo stiv om vinteren,
og så havde vi en petroleumslampe, som vi
satte under taphanen, og så stod den der og
brændte hele tiden, så siruppen ikke satte sig
fast i hanen.
Eddiken og sirup kom i ”okse-hoveder”,
som er en tønde med 226 liter i.
Ude fra gaden var der en luge ned i kælderen, og der lagde vi så to svære planker, og
så kunne vi rulle dem ind.
Fernis og sprit kom i tønder der kun var halv
så store.”
17
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”Alt hvad der ellers kom til os kom i løs
vægt. Sukker kom f.eks. i 100 kg sække,
som vi var nødt til at rulle ned på lageret.
Det var jo ikke til at håndtere en sæk med
100 kg. Nede i kælderen havde vi så en sækkevogn, vi kunne flytte rundt med dem på.
Det varede jo mange år, inden maling kom i
dåser, og mel og sukker kom i poser.”
”Det første vi foretog os om morgenen, var
at veje mel og sukker af. Fem og to kilos poser blev vejet af, så havde vi det parat når
kunderne kom. Ligeledes med sirup, sprit og
eddike. Sirup blev tappet i to og én liters flasker. Det tog jo noget tid for siruppen at løbe
ud, så det var rart at have gjort på forhånd.
Eddike blev tappet i én og to-liters flasker
og sprit i ølflasker eller lignende. Kunderne
kom så med tilsvarende flasker og fik dem
byttet ud med fyldte flasker. Skulle kunderne have linolie til maling, havde de også
selv dåser med til at fylde den i.
Men ellers havde vi en stor ”købmandsdisk”

En sektion af en købmandsdisk. Denne disk har
målene h x b x d =106 x 186 x 42 cm

med skuffer, hvor vi havde alle vore varer,
der kom i løs vægt. Vi havde bl.a. tørrede
æbler og abrikoser. Det var naturligvis varer,
der kom i mindre partier.”
”Op imod jul og andre højtider fik landmændene ofte slagtet en kvie eller en kalv. Når
dyrene var slagtet, kom de herop med huderne. Derpå bredte vi dem ud på fortovet, og
så fik de en lag groft salt, hvorefter de blev
rullet sammen og lagt ind på lageret, hvor de
lå indtil garveriet i Skjern kom og hentede
dem. Når vi fik huder, ringede vi naturligvis
til garveriet, så de kunne komme efter dem
så hurtig som muligt. Det var meget vigtig
for os at få salt helt ud i alle ”hjørner” af huden, ellers var der risiko for, at der gik mider
i huderne.
Når garveriet kom efter huderne, betalte de
for dem, og derefter afregnede vi med dem
der havde leveret huderne. Det var naturligvis ikke i stor stil, men hjemme i Muldbjerg
havde vi et helt rum, hvor vi saltede og opbevarede huderne, indtil de kom fra garveriet.
Sådan noget som hestehalehår tog vi også
imod og afregnede med landmændene, når
vi fik hårene afsat. Det var jo en opgave i sig
selv at finde en aftager til hårene. Det var ikke lige meget, om hårene var klippet af, eller
om de var revet af. De hår der var revet af,
fik vi dobbelt så meget for, som dem der var
klippet af. Hestehalehårene skulle benyttes
til fremstilling af pensler. Men det var lige-

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93
Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.
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ikke de store penge på det og betragtede
det mest som en service, men vi ville heller
ikke sætte til på den service. Og det samme
gjaldt også for de æg vi tog imod og sendte
videre til eksportforretninger. Tyttebærleverancerne kom både under krigen og fortsatte til længe efter krigen.”
Vi skulle jo være konkurrencedygtige, så
det gjaldt jo om at finde de opkøbere der
ville give den bedste pris. Men vi har aldrig haft problemer med at få dem afsat.
Det var jo også lidt morsomt, at de der ellers ikke handlede hos os til daglig kom
med tyttebær til os for at få dem afsat. Man
skal jo tænke på, at vi var tre kolonialforretninger i Grønbjerg på den tid.”

som med huderne, vi modtog hestehalehår
en gang imellem, en bundt med en snor
rundt om.”
”Vi var leverandører af næsten alt muligt.
Hvis en jæger havde skudt agerhøns eller
harer, kom de til os med dem, og så fik vi
dem afsat til en vildthandler i København,
hvorefter vi afregnede med jægeren.
Jeg kan huske, at da jeg stod i lære i
Spjald, kom der en jæger med tyve agerhøns på én gang.”
”Tyttebær fik vi også afsat. Vi har taget
imod flere hundrede kilo tyttebær, som vi
fik over i store kasser. Vi havde kontakt
med nogle opkøbere, som kom og hentede
bærrene. Så gjaldt det jo om at få så høj en
pris for dem som muligt. Vi havde næsten
altid kontakt med Brugsforeningen i
Abildaa, og så talte vi sammen om, hvad
de bød for tyttebærrene. Vi skulle jo have
så stor en afregning som mulig. Vi tjente

(Inger skytte fortæller i Runestenen nr. 121
hvordan de plukkede tyttebær i heden. Inger er
født i 1947 -red).

Rationeringen ophæves - og nye tiltag
De gængse varer begyndte at komme efterhånden eftersom rationeringen blev ophæ-
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vet på de forskellige varer.
”På et tidspunkt begyndte vi at handle med
gas. Den almindelige madlavning i husholdningerne foregik i den tid på et komfur, der
skulle fyres med træ eller tørv. Flere købte
et flaskegasanlæg med et bord, hvorpå der
kunne stå et par gasblus. Når vi havde solgt
et anlæg, kørte jeg ud om aftenen og monterede gasanlægget med slanger og så videre,
så man kunne bruge det i forbindelse med
madlavningen. Det gik der mange aftner
med.
Da vi havde fået gas ind, begyndte vi også at
sælge gasovne til bagning.
Derefter solgte vi gasvandvarmere, så man
kunne få varmt vand, når man gik i bad.
Det var jeg meget omhyggelig med at montere og forklare folk, at de aldrig måtte gå i
bad uden at lukke et vindue op. Gassen kunne tage ilten i de små baderum, man brugte
på den tid.”

Kassen med snapsglassene til udlejning

Efterhånden kom der også fjersyn. FDB
havde en aftale med en virksomhed der
fremstillede ”Jensen Fjernsyn” og det var
naturligvis sort hvid, og man kunne kun se
én kanal.”
Dem kørte Hans også ud med om aftenen og
monterede.
Vareudbringning og vareture
”De fleste varer fik vi naturligvis gennem
FDB, men kom der en repræsentant forbi
med nogle varer, som vi kunne se, der kunne
være noget handel i, slog vi også til, men det
var i mindre målestok.”
Vareudbringning i tiden efter krigen er næsten et kapitel for sig.
”Flere hentede selv deres varer på hestevogn, men der blev bragt mange varer ud
ved hjælp af mælkekuskene. Når mælkekuskene kom om morgenen, var der mange,
der havde sedler med fra kunderne i oplandet. Dem afleverede de til os, og så skulle vi
nå at få pakket varerne, til mælkekuskene
kom tilbage fra mejeriet, så de kunne få det
med retur. Den trafik foregik der meget af.
Hvordan folk afregnede med mælkekusken
for selve udbringning, ved jeg ikke.
Efterhånden fik befolkningen også telefoner,
så de kunne ringe herop og bestille varer.”

”Så fik FDB fremstillet køleskabe på en fabrik i Esbjerg, Majorkøleskabe. De havde
dog et elendigt lukketøj.
På et køleskab her i byen gik låsen i stykker,
så jeg måtte ud og finde et lukketøj. Jeg kørte til Ørnhøj, hvor de havde en losseplads.
Der fandt jeg et Major køleskab, hvorfra jeg
afmonterede lågen og monterede det på køleskabet hos kunden i Grønbjerg, som spurgte hvad det kostede. Det koster s.. ingenting,
svarede jeg.”
”Køleskabe averterede vi til 588,- kr. og vi
solgte så mange, som der kunne være i en
jernbanevogn. Det var dog sammen med
Brugsen i Spjald.
Derefter begyndte vi at sælge frysebokse
som FDB også havde fået en fabrik til at
fremstille.
På et tidspunkt solgte vi også opvaskemaskiner. Ikke som de fremstilles i dag, men små
maskiner, der kunne stå på et bord. Opvaskemaskinen var forsynet med en glaslåge,
så man kunne se når maskinen var i gang.
Dog solgte vi ikke ret mange opvaskemaskiner.

”Senere begyndte vi også at køre varetur,
hvor vi så også havde hønsefoder med ud.
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Jeg købte selv en bil og brugsen betalte så
kilometerpenge.”
”På et tidspunkt købte vi et spisestel og bestik, som vi lejede ud til selskaber. Vi havde
stel til 250 personer, og det blev brugt rigtigt
flittig. Jeg har været ude ved adskillige, der
skulle bruge stellet til en konfirmation, sølvbryllup eller lignende.
Den aktivitet foregik også om aftenen eller
også lørdage og søndage.
Jeg kan huske, at jeg blev standset af politiet
på én af de bilfrie søndage i 1973. Hvad kører du efter, blev jeg spurgt? Jeg er på vej ud
efter et udlejningsstel, som jeg var ude med i
lørdags. Jeg havde heldigvis arbejdsforklæde på, og jeg havde også udlejningsbogen
med, som jeg viste ham. Go´ tur sagde han
så!
Da tiden for udlejning af stellet var ved at
rinde ud, forærede vi stellet til Forsamlingshuset.”
Dividende
Et kapitel for sig er dividenden.
”Det gik jo bedre og bedre for os, og der
blev uddelt en del penge i dividende. Til at
begynde med samlede kunderne dividendemærker. Dividendeudbetalingen foregik én
gang om året. En dividendeudbetalingsdag.
Bestyrelsen sad nede i kælderen, hvor de
havde delt alle dividendepenge op i kuverter
til hver enkelt medlem.
Til ”dividendedagen” havde vi så lavet nogle specielle dividendetilbud, som også blev
annonceret via vore duplikerede salgs- og
tilbudsbreve.” (-mb)

Til højre salgsbrevene der blev udsendt i forbindelse med en dividendeudbetaling.
I 1980 blev der uddelt i alt 58.000,- kr. i dividende. (i 2015-priser svarer det til 161.000,- kr.)
Priserne på de forskellige varer er jo en del lavere
end i dag, medens ølpriserne ikke har ændret sig
meget i de sidste 30 år.
21
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den tiende gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er over Kristian Jensen der
boede på gården Fædal i Ørnhøj, Trehøjevej
91. Første vej på højre hånd når man har
krydset A11, ved Ørnhøj. Dermed ligger
gården også i Nr. Omme sogn og Kristian
Jensen er begravet i Nr. Omme, da man i
1909 hvor Kristian Jensen døde, endnu ikke
havde fået en kirke i Ørnhøj. Kirken blev
bygget i 1915.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er på det højeste sted 66 cm over jorden og måler 39 cm i bredden for neden og
33,5 cm hvor stenen begynder at spidse til. I
tykkelsen spidser stenen også til hele vejen
op, idet den er 17 cm ved jorden og 13 cm
tyk for oven.
Stenen er graveret med de karakteristiske
tegn, stjernen for fødselsdato og korset for
dødsdato, og så har den en blankpoleret forside.
Derudover er stenen graveret med et kors i
den øverste opadstræbende trekant. Korset
er det centrale symbol på den kristne tro.
Et andet karakteristika er den måde fødselsog dødsdatoen er skrevet på. Den 15/3 og
den 15/4. Denne måde at skrive en dato på
er ikke set på nogle af de øvrige bevaringsværdige sten.
Der ud over er der komma efter Jensen og
efter 1876 og punktum efter 1909, hvilken
skrivemåde der også er stor forskel på fra
sten til sten.

Foto: Mogens Ballegaard

med stort. Bogstavet å blev først indført i
1948. Endvidere er ø-et i mødes skrevet som
prikke-o, hvilket i nogen sammenhænge
blev benyttet officielt helt op til 1957.
Stenen er efter inskriptionen at dømme opsat
i 1909 og er dermed godt 100 år gammel.

Forneden på stenen er anført citatet:
”Jeg Haaber vi mödes i Himlen”

Inskriptionen, datoformen og den specielt
tilhuggede sten kan være med til at gøre stenen bevaringsværdig.

Håber, der er et udsagnsord, er med stort,
måske fordi det er et inderligt ønske, medens
himlen er navneord der i 1909 blev skrevet

Kristian Jensen
w i Haderup
15/3 1876
^ i Nr. Omme 15/4 1909
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Enken Jensine Andersen, drev gården videre
efter mandens død i 1909 og indtil 1930,
hvor sønnen, Jeppe Kristian Jensen, overtog
gården.
Ifølge Ørnhøj før og nu blev han kaldt Kr.
Højlund. Vi har ikke kunne finde en forklaring på dette tilnavn.

Ved folketællingen 1906 står Kristian Jensen som gårdejer og ugift boende i Fædal i
Ørnhøj, nuværende Dalgård, Trehøjevej 91.
Kristian Jensen overtog gården i 1903 og
døde i 1909.
Den 14. august 1906 blev Kristian Jensen
gift med Jensine Andersen (f. 16. maj 1878).
(folketællingen foregik sikkert tidligere på
året)
De fik to børn:
Jeppe Kristian Jensen, f. 20-6-1907 - d. 1935
Kristine Jensen f. 23-4-1909

Jeppe Kristian Jensen blev gift med Marie
Jensen fra Gimsing, der efter mandens død i
1935 drev gården videre med en bestyrer
indtil 1942, hvor gården blev solgt. 

Fædal, Trehøjevej 91, Ørnhøj

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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 Grønbjerghjemmets nye leder
Ved: Grete Tange

skelighederne er, og så går jeg i gang med at
læse op på, hvad der så kan gøres, i stedet
for at læse først, og derpå prøve at føre teorierne ud i virkeligheden.

Grønbjerghjemmet har igen fået ny leder,
fordi den tidligere leder, Mette Søndergaard,
hurtigt fandt ud af, at hun ikke brød sig om
at være leder.
Den nye leder hedder Anette Knudsen, hun
er 56 år, bor i Videbæk med sin mand Johannes og hans 5 børn med familie i nærheden af byen.

Tillidsmand
Mens jeg var på ”Koglen” blev jeg involveret i tillidsmandsarbejde og blev valgt ind i
pædagogernes landsforening. På den måde
blev jeg også klædt bedre på til mit arbejde.

Om sig selv fortæller Anette:

Udviklingshæmmede
I 1991 stiftede jeg for første gang bekendtskab med udviklingshæmmede, idet jeg blev
afdelingsleder på en afdeling af Herninginstitutionen ”Nørholm”. Nørholm er en institution for udviklingshæmmede, hvor der også var udviklingshæmmede, der havde været
ude i kriminalitet, men som var erklæret
uegnede til almindelig straf.

Køkkenleder, fængselsbetjent og den sociale løbebane
”Jeg er født på Sjælland, hvor jeg har al min
familie. Jeg har en uddannelse som køkkenleder og derefter en uddannelse som fængselsbetjent først på Herstedvester og siden
det åbne fængsel Kærshovedgård ved Ikast.
Det er via mit arbejde i fængselsvæsnet, at
jeg kom ind på den sociale løbebane, for efter at jeg havde set, hvordan det gik de unge
mennesker, som blev lukket ud af fængslet,
vidste jeg, at jeg ville være med til at forbedre deres fremtidige vilkår.
Da den sikrede institution ”Koglen” ved Sdr.
Omme i slutningen af firserne blev oprettet,
søgte jeg ind der og blev ansat – med en dispensation for uddannelse til pædagog. Jeg
har ingen pædagogisk uddannelse, men jeg
har en ydmyghed overfor de problemer, som
jeg oplever, idet jeg finder ud af, hvor van-

Plejefamilie
Mens jeg var der blev jeg plejefamilie, og
det har jeg været indtil 2007, idet jeg har
haft børn i alderen nogle få timer til voksne.
Som eksempel kan jeg nævne, at mit store
plejebarn på 28, jeg har haft hende, siden
hun var 5, nu er blevet en del af min familie.
I den periode har jeg haft op til 3 børn i
døgnpleje.

Ant i kvi t e t e r o g n ost a lg i
Algade 33, Grønbjerg
Åbningstider: Fredag og Lørdag 10 - 15.30
Tlf. 60 78 91 10
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Familiekonsulenten og hjemmevejleder
Det var lidt svært at være professionel plejeforældre og samtidig være afdelingsleder, så
derfor søgte jeg i 1993 en stilling som familiekonsulent i Videbæk Kommune. Det var
jeg til 1998, og i den periode tog jeg en uddannelse som familieterapeut og supervisor.
Derved fik jeg lært en masse om børns udvikling, og hvordan man kan hjælpe, når der
opstår problemer omkring dem og deres forældre. Derpå oprettede man i Videbæk
Kommune to bofællesskaber for unge mennesker, som derved kunne få deres eget bosted. Til dette projekt blev jeg hjemmevejleder og var sammen med en anden hjemmevejleder med til at bygge hele den organisation op.
Igen plejefamilie
I 2001 var der et af mine tidligere plejebørn,
der var flyttet hjem, men som pludselig havde brug for at blive anbragt igen. Hun ringede og sagde, at hun havde brug for at vende

Foto: Mogens Ballegaard

Leder på Grønbjerghjemmet Anette Knudsen
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tilbage. Så besluttede jeg mig for at koncentrere mig om at være der for hende, og sagde
mit lederjob op. I den følgende tid var jeg
forskellige steder som pædagog bl.a. på huset Højbo.

Der var brug for næstekærlighed men også
en stærk hånd.
Familieplejekonsulent
Efter krisecentret blev jeg familieplejerkonsulent i Herning og Lemvig kommune, hvor
jeg var med til at finde egnede plejefamilier
og uddanne dem. Det var rigtig spændende,
fordi jeg syntes, at jeg med min baggrund
havde stor indsigt i, hvad der krævedes af en
familiepleje. På et tidspunkt blev der lovgivet om, at al tilsyn og uddannelse af plejefamilier skulle samles i Silkeborg, så derfor
følte jeg ikke rigtigt, at det var noget for mig
mere.

Akut plejefamilie
I 2002 blev vi akut plejefamilie for børnehjemmet ”Toften” i Herning. Det var vi indtil 2007. I den tid havde vi spædbørn, som
endnu ikke var anbragt i en plejefamilie. Det
var lærerige år, men også anstrengende ikke
at kunne få sin nattesøvn, for det var børn,
der allerede ved fødslen var skadede af alkohol eller andet. Jeg havde et meget tæt samarbejde med forældrene, for de har om nogen brug for, at man kan stå dem bi i de vanskelige situationer, som de kommer ud i.

Brohuset i Ringkøbing og så Grønbjerg
Derfor valgte jeg at søge ansættelse som
daglig leder på Brohuset i Ringkøbing, hvor
jeg har været, indtil jeg er flyttet hertil, hvor
jeg nu fortsætter i denne funktion.
Min passion er at være der, hvor jeg synes,
at jeg kan gøre en forskel, det være sig som
leder eller som almindelig ansat, og jeg håber, at jeg kan udnytte lederevnen, mens jeg
er ansat her. ”

Bedstemor og Herning Krisecenter
Jeg har ingen biologiske børn, men jeg er
bonusbedstemor, og i 2007 begyndte min
mands børn at synes, at det kunne være dejligt, hvis vi ind imellem kunne være bedsteforældre for deres børn, og så stoppede vi
med plejefamiliejobbet. Derfor startede jeg
med noget ganske andet. Jeg blev nemlig leder på Herning Krisecenter, og det var noget
ganske andet, som jeg nu skulle til at sætte
mig ind i. I den tid jeg var der, havde vi 16
forskellige nationaliteter inde, og arbejdet
med voldsramte kvinder på tværs af det lærte mig meget om mennesker i dybe traumer.

Som det fremgår har Anette været langt omkring, men selvom hun er født på Sjælland,
føler hun sig i dag som jyde og kunne slet
ikke tænke sig at vende tilbage.
Jeg takker for snakken og håber, at vi bliver
ved at se hende som leder her længe. 

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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VIKINGEN ER LØS

I Århus har man formastet
sig til at kalde en simpel
sidevej i et kvarter med
ene ”runenavne” for Runestenen. Det faldt naturligvis Deres udsendte for
brystet. Én eneste formildende omstændighed er
dog, at man har klædt
skiltet ind med et hæklet
”dækken”.

En anden pudsighed som Deres udsendte
mødte i et land lidt fjernt fra Grønbjerg,
var denne slagterforretning med det for
en dansker meget modsigende logo og
navn.
Øverst står en poullad (på dansk en høne). Nå det må være en slagter der handler med høns og slagtekyllinger.
Nedenunder navnet Kip og Co.
Hvis man bare hører det sagt, lyder det
som en almindelig slagter der handler
med kalve og oksekød.
Og nederst står der sandelig poelier hvilket på landets sprog betyder ”vildthandler”
Er De forvirret??
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 Nye gårdmandsfolk i Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Den 1. maj afhændede Hanne og Gravers
Kjærgaard deres gård, Kjærgårdsvej 10, til
et par unge mennesker, som har indvilget i
at fortælle lidt om deres baggrund.

Ungdom:
Jeg har haft forskellige pladser på landet
bl.a. i Ejstrup, og så har jeg arbejdet her på
gården hos Gravers fra 1999 til 2004, så jeg
vidste lidt om, hvad jeg gik ind til, da vi
blev enige om, at vi skulle købe gården. Forinden havde jeg været på Kongensgård landbrugsskole (landbrugsskolen er nu nedlagt -red)
for at tage grunduddannelsen til landmand.
Efter opholdet her gik jeg i gang med den
mere teoretiske del af landbruget, idet jeg er
uddannet som virksomhedsleder på Vejlby
Landbrugsskole, eller modul 4 som den også
kaldes. På det tidspunkt var jeg nemlig ikke
helt sikker på, at jeg skulle være selvstændig
landmand og kunne derfor godt tænke mig

Leif tager ordet og fortæller:
Barndom:
”Jeg hedder Leif Refslund Vestergaard, og
jeg er født og opvokset i Brejning. Mine forældre havde en kvægejendom, og derfra har
jeg nok min interesse for landbrug. Jeg gik i
Spjald Skole til 8. klasse, og derefter tog jeg
på Blåkilde Efterskole i 9. og 10. klasse Derefter var jeg beskæftiget ved landbruget i
nærheden af Skjern i de følgende år.

Foto: Mogens Ballegaard

Liva, Leif, Vigga og Pernille alle lydende efternavnet Refslund Vestergaard
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at arbejde med ledelse i stedet. Da jeg var færdig med
den uddannelse, var jeg ansat som driftsleder i ca. 3 år
på det samme sted.
Manddom:
Derpå var jeg faktisk klar til at begynde for mig selv, og
ved Skjern var vi ude for at se på en ejendom, som vi
faktisk syntes var OK. Heldigvis blev handelen ikke til
noget, for det var i 2006, hvor prisen på jord var helt i
top. I stedet gik jeg sammen med en anden ung mand og
dannede et I/S selskab i Stauning, hvor vi byggede et
helt nyt staldanlæg til grise. Der stod jeg for produktionen af grise, men jeg hjalp også i marken, når der var behov for det. Det gik rigtig godt, og på et tidspunkt havde
vi 4 ansatte, selvom vi måtte igennem krisen, som jo gav
problemer ind imellem. Da vi var godt igennem, brød
jeg i 2013 ud af samarbejdet.
Under hele denne proces var jeg blevet gift med Pernille,
og hun havde købt et hus i Skjern. Der boede vi, mens
jeg arbejdede i Stauning, og undervejs var vi glade ved,
at hun ejede den, så vi ikke ville være helt blanke, hvis
investeringen i Stauning skulle gå galt.
Nuværende tilværelse:
I 2011 begyndte Gravers og jeg at tale om, at vi eventuelt skulle overtage gården her, men jeg skulle jo først have en aftale om mine forpligtelser, som jeg havde i Stauning, og vi skulle have huset i Skjern solgt. Men samtalerne fortsatte og blev til realitet nu. Pernille er derfor investor i landbruget her, så vi må håbe, at hun får et godt
afkast af sin investering. Alt imens var jeg blevet fuldtidsansat ved Vestjysk Svinerådgivning, og det er jeg
fortsat med. Vi har kontor i Skjern, men jeg kører meget
ud til landmændene og giver råd og vejledning eller blot
sparing om svineproduktion. Jeg kører langt omkring, ja,
jeg har endda været på Fyn, hvor de også gerne vil have
den bedste rådgivning. Det er et meget spændende job,
hvor jeg har 16 kollegaer, som jeg selv sparer med, men
jeg nyder også at få en faglig snak med landmændene.
De sætter megen pris på, at jeg selv har grise, men det
gør også, at jeg naturligvis ikke kommer ind i deres stald
efter at have været i min egen.”
Nu tager Pernille over:
Barndom og ungdom:
”Jeg hedder Pernille Refslund Vestergaard, og mellemnavnet tog Leif også, da vi blev gift. Jeg er født og op29
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vokset i Skjern, og jeg har gået på Kirkeskolen til 9. klasse. Derefter var jeg på Vardeegnens Efterskole, hvorefter jeg fortsatte på
VGT (Vestjysk Gymnasium Tarm -red) og tog
studentereksamen. Derefter arbejdede jeg ca.
et år som pædagogmedhjælper, og derefter
var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle være
pædagog. Derfor tog jeg til Århus og boede
der i 4 år, mens jeg læste på seminariet. Jeg
tog til Århus, for det var det, jeg ville. Leif
kom også derover og gik på landbrugsskole,
så vi havde nogle spændende år i en storby
sammen.

med unge med autisme. Nu arbejder jeg i
Skjern med mennesker med ADHD, men jeg
kører også ud til hjemmeboende i Ringkøbing-Skjern kommune med den diagnose.
De får hjælp på forskellige vis, som de er visiteret til, og derfor kan jeg lidt selv tilrettelægge min dag. Jeg arbejder ud fra de forudsætninger, som de mennesker har, og prøver
på at udvikle dem, så de får et godt liv. Det
er et dejligt arbejde, og jeg synes, jeg oplever fremskridt hos dem.
Nuværende tilværelse:
Jeg arbejder fuldtid, men kan godt tilrettelægge min dag sådan, at jeg kan få
”enderne” til at hænge sammen, fordi jeg af
og til arbejder i weekenderne, hvorfor de øvrige arbejdsdage ikke behøver at være så
lange.”

Manddom:
Jeg begyndte med at være vikar i en vuggestue. Derefter fik jeg arbejde på Grønbjerghjemmet fra 2004 til 2006. Derfor kender
jeg også en del mennesker i Grønbjerg. Min
uddannelse var også rettet mod den socialpædagogiske linje, og til underbygning af
det var jeg i lønnet praktik fra pædagogseminaret på Sølund i Skanderborg i en gruppe

Lidt fremtid
Om fremtiden fortæller de samstemmende,
at de håber, at de kan få deres projekt her til

Grønbjerg Aktiv - gymnastikudvalget - Gymnastik 2015-16
Vi byder velkommen til sæson 2015-2016
og kan nu tilbyde følgende hold med opstart i uge 39
Mor-far-barn
Puslinge 3 - 5 år

P.t. ingen træner – meld endelig ind, hvis du har lyst

0. - 3. kl.

5 friske hjælpetrænere mangler voksne ledere – meld endelig ind, hvis du har lyst

4. – 7. kl.
Multiholdet
Rytmeholdet
Herreholdet
P-D-K holdet

P.t. ingen træner – meld endelig ind, hvis du har lyst
Piger - Damer - Kvinder

Der vil komme nærmere information om træningstider, ledere og hjælpetrænere i august/
september.
Vel mødt til endnu en gymnastiksæson i Grønbjerg!
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at fungere uden at det bliver alt for stresset.
De mener, at med god planlægning kan der
blive tid til andet end arbejde. I det hele taget ser de arbejdspresset komme i klumper,
nemlig når grisene skal sendes på slagteri og
det nye kuld skal ind, og når der skal sås,
sprøjtes og høstes. Leif vedgår, at det først
og fremmest er ham, der har ønsket at komme på landet, for han har brug for plads omkring sig.
Da de skulle flytte ind, var der så god hjælp
af familie og bekendte, at der en dag, hvor
der skulle males, mødte 16 personer op, som
gav en hånd med. De nyder i det hele taget,
at de har deres forældre i baghånden, for de
bor i henholdsvis Spjald og Skjern.

Friskolen efter sommerferien, hvor hun fylder 3, for så skulle hun ikke flyttes mere end
højst nødvendigt.
Fritiden:
Fritidsinteresser har de ikke så meget tid til
at dyrke lige nu, men Leif fortæller, at han er
meget glad for vand og derfor dyrker han
kite-surfing. Han har haft en speedbåd til
vandski og har dykket. Han går også på jagt.
Pernille har før dyrket svømning både udøvende og som trænerinstruktør, men nu løber
hun helst en tur, hvis hun skal røre sig. I det
hele taget nyder de naturen på forskellig vis.
Alt i alt har de været glade for at flytte hertil,
fordi de er blevet så vel modtaget af alle her,
og de er indstillet på at gå ind og gøre et
stykke frivilligt arbejde, når de lige har fundet deres egne ben efter flytningen.

Børnene:
Sammen har Pernille og Leif to piger: Liva
på 5 år, der går i børnehave på Grønbjerg
Friskole og Vigga på 2 år, der er i dagpleje i
Skjern endnu. Hun skal først begynde på

Med disse ord takker jeg for venlig modtagelse. 

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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 Ansigts- og velværes-behandling i Grønbjerg
Runestenens udsendte følte sig nærmest som
en hund i et spil kegler, eller hvordan man
skal udtrykke det, når man begiver sig ud i
et område, der ligger fjernt fra de områder,
man hidtil har berørt eller har fundet anledning til at berøre.
Sagen er, at der i Grønbjerg er oprettet en
klinik for ansigts- og kropsbehandling.
Det er Natalie Feldman der er bosat i Brunsgård, der ligger på Sønderkjærsvej 13. Her
har Natalie, der er uddannet kosmetolog og
arbejdet på en klinik i Ukraine, nedsat sig
med ansigts- og krops/velfærdsbehandling.
På hjemmesiden www.premiumbeauty.dk,
som Natalie har kreeret, kan man danne sig
et overblik over, hvilke muligheder der er
for at få behandling af Natalie. Det er behandling af ansigtet, tør hud, problematisk
hud, følsom hud osv. osv. Massage af ansigtet hovedbund, hånd og fod. Farvning af vipper og bryn, hårfjernelse med voks på steder
som ”en kårlmenneske knaple ka toel å snak
om”.

Natalie Feldman sidder klar ved briksen i den nylig indrettede klinik.

Behandlingen gennemføres med produkter
som Natalie importerer fra ”Det døde hav”.
Produkter der skulle være rige på mineraler
og skulle være gavnlige for huden.
Produkterne fra ”Det døde hav”, der er meget raffinerede, har dog ikke et ”brand” ligesom forskellige franske produkter, men efter
udsagn fra Natalie skulle være lige så virksomme og gode.
”Det er dog ikke så let at indføre nye produkter. Det kræver en lang og sej indsats”,
fortæller Natalie.
Ud over at benytte produkterne til ansigtsog kropsbehandling sælger Natalie også produkterne, og det er naturligvis indrettet således, at man ikke behøver at bevæge sig til
Sønderkjærsvej for at købe produkterne. De
kan naturligvis bestilles og betales via hjemmesiden.

Natalie åbnede for salg af produkter allerede
i 2008, men, har først fundet anledning til at
etablere en klinik efter at familien er flyttet
til Grønbjerg. Og så skal der dertil siges, at
Natalie først for alvor går i gang efter oktober, hvor der er familieforøgelse i vente.
Natalie har haft kunder her i Danmark, og
det er ikke kun kunder fra Grønbjerg, men
også kunder fra Holstebro og Tarm og det er
ikke kun danskere. Også polakker, lettere og
litauere og ukrainere frekventerer klinikken
eller køber over nettet.
Natalie tager også gerne ud i private hjem til
såkaldte ”home parties” og viser sine produkter og hvordan de kan anvendes. Skulle
man være interesseret så inviter en flok piger og kontakt Natalie. (-mb) 
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har fået hård fysisk træning, hvor pulsen
kommer op på ca. 85% af deres maksimale
puls. Bagefter er der kaffe og socialt samvær. Alle, der gennemførte, fik det klart
bedre, men man ved også for andre alvorlige, kroniske sygdomme, at det hjælper at
være sammen med andre i samme situation
som én selv, og man ved også, at motion hos
raske hjælper, så man både tænker klarere
og føler sig bedre tilpas, samt at man får en
bedre nattesøvn, og forskere ved et universitet i Californien, har netop lavet en undersøgelse, der tyder på, at dårlig nattesøvn kan
fremme udviklingen af demens. Det er derfor ikke let at sige, om det er motionen, samværet eller nattesøvnen, der giver den gode
virkning, for projektet er ikke helt færdigt
endnu, men alle tre dele kan uden videre
anbefales. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Alzheimer
Alzheimer bliver mere og mere almindelig,
nok især fordi levealderen bliver højere og
højere. Den medicin, der findes, kan lindre
de psykiske symptomer på demens, så som
usikkerhed, angst og depression, men den
kan hverken helbrede eller standse udviklingen. Et dansk forskningsprojekt, som endnu
ikke er helt afsluttet, viser, at motion hjælper. Forskningsenheden for fysio- og ergoterapi på Bispebjerg Hospital har sammen 8
demensklinikker i Danmark udvalgt 100
personer med let Alzheimer og samlet dem i
grupper på 5 til 10, som så 3 gange om ugen

Kan vi undvære vores Brugs?
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Grønbjerg sommerfest
26. – 29. august
På Grønbjerg Friskole
Onsdag den 26. august
Kl. 17.00
Kl. 22.00

Teltet åbner
Grønbjerg Friskole underholder
Magrethes Døtre står klar med en let anretning.
Teltet lukker. Godnat, vi ses i morgen.

Torsdag den 27. august
Kl. 18.00
Kl. 19.00
Kl. 22.00

Teltet åbner
Friskolens støtteforening holder Banko
Salg af kaffe og æblekage
Teltet lukker. Godnat, vi ses i morgen.

Fredag den 28. august
Kl. 17.00

Kl. 18.00
Kl. 24.00

Teltet åbner
Hjemmelavet kartoffelsalat og lokale pølser fra
Baksgård kan købes
Venner-gade-firma fodbold
Teltet lukker. Godnat, vi ses i morgen.

Lørdag den 29. august
Kl. 09.30
Kl. 10.30

Kl. 18.00
Kl. 21.00
Kl. 02.00

Morgenkaffe og gudstjeneste i teltet
Markedsdag i skolegården
Udstilling af små og store køretøjer
Sjov og leg på boldbanen
FDF´er fra Vind, på grunden
Høstfest i teltet
Bonanza spiller op til dans
Teltet lukker. God nat. Tak for i år.
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DESSERTAUKTION
Lav en dessert til min.10 personer,
i bytte får du en billet til Høstfesten.
På festaftenen bliver der afholdt auktion over de flotte desserter.
Du bestemmer hvad desserten skal være.
Har du en Mette Blomsterberg i maven, så tilmeld din dessert
inden d. 22 august til
Conrad Jensen: conrad@mvb.net eller 30 25 42 65

HØSTFEST
Kom til høstfest i festteltet lørdag d 29. august - Dørene åbnes kl. 18.00
 Helstegt pattegris med tilbehør, husk egen service.
 Dessert auktion, byd på de forskellige desserter.
 Kl. 21.00 spiller BONANSA op til dans, 5 unge fyre med bredt repertoire.
 Gammeldaws suppe til natmad.
Tag naboen med i høet og sammen fejre årets høst, en sensommeraften.
Tilmelding: se opslag i Brugsen og på: Facebook/sommerfest Grønbjerg 2015

MARKEDSDAG
Har du noget som naboen kan bruge, så lav en bod, åben dit bagagerum
på bilen eller kom med din trækvogn i skolegården på
GRØNBJERG FRISKOLE
Lørdag d. 29. august fra kl.10.30 til 16.00
Tilmelding til Marianne senest d. 22. august på 22 56 19 82
Pladsen er gratis.
Se mere på: Facebook/sommerfest Grønbjerg 2015

SOMMERFESTEN GRØNBJERG 2015
Følg os på Facebook og Runestenen online
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 Sølvvikingen 2015









Ved: Sogneforeningen

Skt. Hans arrangementet i Grønbjerg består
hvert år af grillpølser, båltale og afbrænding
af heksen på et meget stort bål. Hvert andet
år suppleres arrangementet med uddeling af
”årets” sølvviking.

Ny klokke i Nr. Omme kirke
Gospelkor
Babysang for de mindste
Nr. Sommerskole
Mandagsklub for ældre
Minikonfirmandforløbet
Kirkekaffe

Else Pedersen er desuden en aktiv figur i
Grønbjerg 2000 og i Grønbjergs læseklub og
var ligeledes en aktør da Børnehuset, som siden blev til SFO, skulle startes.

Sølvvikingen 2015 blev tildelt Else Pedersen
med følgende begrundelse:
Sølvvikingen 2015 tildeles Else Pedersen
bl.a. for hendes store engagement som dynamisk formand for menighedsrådet.
I samarbejde med præsten og menighedsrådet har hun været den gennemgående figur
mens følgende tiltag er søsat:

Else Pedersen har gennem sit store engagement været med til at få ting til at ske, som
vi andre måske ikke troede muligt.

Baggrunden
Grønbjergvikingen er en hædersbevisning der uddeles hvert år til Sankt Hans
på foranledning af Grønbjerg Sogneforening.
Hædersbevisningen der en tro minikopi
i sølv af Grønbjerg Vikingen, er indstiftet i 1994 og skænket- og fremstillet af
guldsmed Helle Engestoft, Grønbjerg
og uddeles til en person, gruppe eller
forening i Grønbjerg, der har gjort sig
bemærket på en positiv måde enten i
det store eller det små.
I 2009 besluttede Sogneforeningen at
sølvvikingen skulle uddeles hvert andet
år for at få flere emner til posten og for
at det stadigvæk skal være en ære at
modtage beviset.
Alle Grønbjerg-vikinge-modtagere kan
ses på:
www.groenbjerg.dk under
sogneforeningen. 
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vest, der ramte landet d. 30. august 1923. Så
der var altså lidt af hvert i posen, og det har
inspireret Thøger Larsen, som i øvrigt boede
ved Limfjorden oppe ved Lemvig. Så meget
kan man sige om vejret.

 Skt. Hans talen 2015
Bodil Toftdahl

Livet er en jammerdal. Men en smuk
jammerdal!

Men Thøger Larsen skriver ikke om vejret ,
han skriver til det, og det er der en grund til.
At skrive om sommeren er trivielt, for vi
snakker jo om vejret hele tiden. Og det er
også trivielt at tale om at have ondt. Så
tænkte jeg: kan man lære noget af sangen
om vejret i forhold til det med at have ondt?
Det tror jeg, man kan.
Thøger Larsen går direkte til sagen og sætter
sin person ind over for sommeren som netop
en person. Hvad får han ud af det? Han får
skæbnen med. Når sommeren er en person,
man kan tale til, så bliver den til at leve
med. Så kan man have tillid til den, vel vidende, at den er som den er, og jeg er som
jeg er. Det er en måde at håndtere det uundgåelige på. Sommeren er en følgesvend, som
der knytter sig både erindring og skuffelse
til.

Jeg har tænkt mig, at denne tale skal handle
om noget, vi alle kender til, nemlig det at
have ondt et eller andet sted. Det har alle
mennesker, før eller siden. Det er noget, der
bliver talt en del om - og det bliver der også
om vejret. Og så kom jeg til at tænke på en
sang, alle kender.
Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig
Det står der i Thøger Larsens gode danske
sang til det danske vej. Han skrev den i
1923, og den sommer, der nok lå øverst i
hans erindring var altså sommeren i 1922,
som efter DMIs optegnelser var kold og solfattig. Og så i 1923 var juni den koldeste nogensinde. 10,7 grader i gennemsnit. Og sommeren sluttede med en kæmpe storm fra

Bodil Toftdahl holder her sin Skt. Hanstale for de tilhørende, der alle sammen var klædt på til den kolde aften, det blev, efter at solen havde tittet frem og lunet det meste af eftermiddagen.
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ner og den slags. Smerte er både en ven og
en fjende. Smerten bekræfter, at vi er i live.
Og det bliver mere og mere vigtigt, når man
bliver ældre; at fastholde at vi er i live. Det
selvfølgelige, når man er ung, bliver en
overvejelse, når man bliver ældre - også det
er et af livets vilkår.

Jeg tror, det er Johannes Møllehave, der har
sagt: "Den dag jeg vågner op og ikke har
ondt et eller andet sted, så er det fordi jeg er
død". Det at have ondt et eller andet sted er
noget, man først stifter bekendtskab med,
når man når en vis alder. Unge mennesker
har også ondt en gang imellem, men så er
det fordi der er noget galt, en sportsskade,
måske, eller når man skærer sig eller falder
af cyklen. Ondt sådan uden en grund, det er
noget, man først har, når man bliver ældre.
Nu snakker jeg ikke om "ondt" , fordi man
har en bestemt sygdom eller er faldet ned af
trappestigen, nej det er bare ondt i fødderne
eller noget i nakken eller fingrene eller ondt
i knæene, når man sidder for længe i den
samme stilling. Det er det med at have ondt,
når man står ud af sengen, indtil man lige
kommer i gang og får opmærksomheden hen
på noget andet. Jo ældre man bliver jo mere
får man den slags "ondt". Det kan man godt
gå og blive træt af. Øv, sikke et svigt af den
krop, som man ellers har haft det så godt
med i så mange år. Det er da ikke i orden, at
man pludselig skal mindes om sin tiltagende
alderdom på den måde!

Smerte og den skæbne at leve med smerte er
et vilkår, og måske skulle man prøve at
snakke med den, som Thøger Larsen snakker med sommeren. Lære smerten at kende
og give den en personlighed og på den måde
også forholde sig til den som noget, man
selv har indflydelse på. Kan man omgås
smerte med humor? Er det muligt at lægge
den distance til smerte som man gør ved at
være humoristisk omkring den? Ja det er det,
Johannes Møllehave gør ved at sige det med
at hvis han vågner en morgen og ikke har
ondt, er det fordi han er død. Det er jo morsomt. Og hvorfor det? Fordi det gør det
uomgængelige personligt. Livet er en jammerdal, ja det er det. Men det er også et paradis. Det er en jammerdal, fordi vi bliver
ældre hele tiden og får ondt både her og der,
og der sker ting som gør ondt ikke alene på
den krop, der langsomt svigter os, men også
i hjertet og sindet. Jo ældre man bliver, des
mere får man at slås med, både fysisk og
psykisk.

Der er en talemåde, man bruger om den
slags: det er ikke et spørgsmål om hvordan
man har det, det er mere, hvordan man tager
det. I forhold til det der med at have ondt er
det selvfølgelig kun delvis sandt. Der skal
ikke herske tvivl om, at smerter kan være så
slemme, så det virkelig gør ens liv til et helvede. Men igen: det er ikke den slags smerter, jeg taler om. Jeg taler om almindeligheder, den almindelighed, at vi altså har en
krop, og lige fra vi bliver født og kommer
fra det lune vand ud i den kolde verden, er
denne krop en meget påtrængende størrelse.
Vi er nødt til at gøre noget ved det, hvis
kroppen giver os besked på, at der er et problem, og det gør den med smerte. Det er på
samme tid en livsnødvendighed og en plage
at kroppen gør det. Uden smerte ville vi hurtigt komme rigtig galt af sted med infektio-

Men man får også flere midler til at håndtere
det med. Man får erindringen, f. eks. Det
kan da godt være, at livet er en jammerdal men vi husker de lykkeligste og fedeste øjeblikke krystalklart. Og ja, kroppen gør ondt men vi husker også, når kroppen gjorde os
lykkeligst. Vi har erfaring for, at fornemmelsen af livet er kropslig, og det er jo fantastisk! Der er ikke noget så skønt som at opleve at have kontrol over sin krop, f.eks., når
man spiller fodbold eller gør gymnastik eller
danser. Og derfor er kroppens små svigt
umiddelbart temmelig deprimerende.
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kår, ligesom den sommer, der aldrig blev
rigtig sommer:

Men den, der vågner og har ondt et eller andet sted, er altså i live. Og det er nok dét, vi
skal huske at holde fast i. Thøger Larsen har
alt muligt godt at sige om sommeren, i kraft
af sin erindring: de nøgne piger ved hver en
strand, de lyse nætter og drømmene og duftene. Han går ind i sommerens rum. Og så
kan han leve med dens lunefulde væsen.

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen
Og så siger Thøger Larsen lige til sidst,
mens han kigger ud på regnen og skutter sig
i kulden sådan en sommeraften:

Kan man gå ind i smertens rum? Kan man
arbejde med det som en slags rum og på den
måde få hold på smerte? Kan man lade erindringen om kroppens og jordens og sommerens glæder opveje det at livet er en jammerdal? Smerte, altså den daglige påmindelse
om kroppens alder og slid, er et af de vilkår
eller den skæbne, det er at være menneske
og være i live. Sådan er det bare, og hvis ellers man kan holde modet oppe, så bliver det
også en del af skæbnen, som man kan håndtere med større eller mindre ynde. Det er da
OK at blive ældre, alternativet taget i betragtning. Og det er da bedre at have ondt
hist og her end at være død. Og det er da
fantastisk at have en krop, som også kan give de mest fantastiske glæder, altså sammen
med en anden krop, hvis I forstår?

Ja, ja, ja,
jeg ved, dit hjerte er guld endda!
Overbærende slutter han samtalen dér. Sommeren har fået sin salut, og det kan kroppen
også få: livet er en jammerdal - men hvor er
den skøn!
Glædelig Skt. Hans! 

Det var en tekstforfatter, Knud Poulsen, som
engang sagde: "Humor er at bevare alvoren,
når der er mindst grund til det".
Hvis man tror, livet er lutter lagkage, skal
kroppen nok minde os om, at det er alvor.
Og når kroppen tror, den skal fylde det hele,
er det tid at sætte fantasien og viljen i gang
med at tage opmærksomheden! At have ondt
her og dér skal ikke for tidligt have lov at
fylde den horisont, som kan fyldes med så
meget stort og smukt. På med vanten: livet
skal leves!
Et eksempel: Når man nu ligger dér med et
brækket ben, kan man passende spørge sig
selv: hvad er værst, et benbrud eller et løftebrud? Måske, mens man tænker over det,
bliver benbruddet til endnu et af livets vil39
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 Nyt fra Menighedsrådet
Ved: Formand Else Pedersen

Hvad politikerne lover og….
Den netop overståede valgkamp gav indtryk
af, at der er rigtig meget vores kommende
politikere vil gøre for os her i udkantsdanmark (skulle vi ikke sige provinsen i stedet),
nu må vi se, om de kan holde bare lidt af de
mange gode intentioner. I skrivende stund er
vi vist tæt på at få sat ansigter på en regering.

Fokuspunkterne
1. Præsternes arbejds- og ansættelsesvilkår
(herunder rekruttering)
2. Kirkegårdenes fremtid
3. Fælles løsning af administrative opgaver
for menighedsrådene.
4. Frihed til forskellighed fra sogn til sogn.
5. Fællesskab med foreningsliv og kirkeliv.
Organisatorisk/økonomisk. Eksempelvis
fælles bygninger.
6. Diakoni på landet.
7. Lokalt engagement - "frivillighed"
8. Unge kandidater til menighedsrådene i
2016
9. Opgør med den manglende opmærksomhed over for kirken fra politikere, planlæggere, debattører m.fl.
Vi vil bringe vore erfaringer fra et lille sogn
på landet med ind i dette arbejde. 

...hvad Ribe Stift gør
Også indenfor det kirkelige er der fokus på,
hvordan kirken på landet klarer sig, og hvordan den skal klare sig fremover. Ribe Stift
har nedsat et udvalg, der skal fremkomme
med ideer og løsningsforslag hertil. Udvalget er sammensat med en repræsentant fra
hvert af de 8 provstier i Ribe Stift.
Nr. Omme menighedsråd repræsenterer
Skjern Provsti i den sammenhæng. Udvalget
har haft sit første møde og nedenstående
punkter er de fokuspunkter, udvalget vil arbejde videre med. Det vil sikkert ikke blive
dem alle, men det er områder, der har betydning nu og fremadrettet.

Nørklerne på Grønbjerghjemmet
Vi begynder igen sidst i august.
(se evt. ugeavisen)
Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Vi efterlyser:
Garn- og stofrester.
Hvis der er nogen, som har noget, de
ikke selv bruger, så er vi glade aftagere, tingene går jo til et godt formål.
Henv. Grete Lauritsen
30 27 96 10

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

www.klinikforsundhed.dk
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 Nørklepigerne på Grønbjerghjemmet
Ved: Nørkler Birgit Sinkjær

Årets afslutning for Nørklerne
Vi er 10 "damer " som mødes tirsdag eftermiddag i ulige uger i kælderen på Grønbjerghjemmet for at strikke.
Når vi mødes, bliver det mest til snak, hyggelig samvær samt en kop kaffe.
Det meste der fremstilles, blive lavet hjemme. Der strikkes trøjer, huer, sokker, tæpper
og små dukker.
Hjemme bruges også symaskiner, hvor der
fremstilles joggingtøj, bukser og nederdele.
Alt laves efter mønstre til størrelse 1½ - 12
år, som er udarbejdet af Røde Kors. Garn og
stof leveres også af Røde Kors.
Og det er til Røde Kors hele ”produktionen”
går. Derfra videre ud i verden til børn der
trænger til at få noget tøj at gå i og mange
gange til at holde varmen i.

Har du garn- og stofrester
Hvis nogle har garnrester i bomuld, blandings eller strømpegarn, samt stofrester i
bomuld og joggingstof er vi de glade modtagere.
Henvendelse til Grethe Lauridsen Bymarken
9 tlf. 30 27 96 10
Afslutningen
Som tak for vores arbejde deltager vi i julehygge på Westergårds Hotel. Her er der
foredrag og underholdning. Der serveres et
rigtig godt kaffebord og spilles bankospil.
Sæsonen afsluttes med en udflugt. I år havde vi en hyggelig tur til Fur, med guidet tur
på øen, rundvisning på Molermuseet, og en
god frokost på Fur Bryghus.
Hvis dette har fanget din interesse, og du har
lyst til at bidrage i et hjælpearbejde, er du
meget velkommen. Vi starter til september.
Se annonce her i bladet. 

Alt i alt har vi strikket og syet omkring 70 kg
tøj i vinterens løb og det hele går til ovennævnte formål.
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 Døgnstation i Grønbjerg
Byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune har
vedtaget at udskifte en del Genbrugsstationer i kommunen med såkaldte døgnstationer.
Nu er turen kommet til Grønbjerg og kommunens medarbejdere har sammen med
Grønbjerg-2000 og Sogneforeningen forsøgt
at finde et egnet sted til døgnstationen. Der
er flere muligheder. Et af de ønskværdige
kriterier er at stationen skal stå rimeligt centralt i byen. En for afsides placering vil, viser erfaringen, medføre at der bliver smidt
affald ved siden af stationen, og det er jo ikke ønskværdigt for nogen.
Den endelige placering er ved at falde på
plads idet Brugsens Bestyrelse og Anneberg
A/S har indvilget i at placere døgnstationen i
brinken mellem Annebergs tidligere kontorbygning og Brugsen. Døgnstationen kan graves helt ind i Brugsens brink således at passagen hen til pap og papircontainerne ikke
bliver berørt.
Efter sommerferien kan arbejdet med nedog udgravning så påbegyndes. Døgnstationen stikker ca. én meter over jorden og tilsvarende under jorden, og virker på den måde at de indvendige beholdere kan løftes op
med en kran og tømmes over i en lastbil.

gennem Runestenen på mail eller i det kommende nummer.
Døgnstationen er ca. 10 meter lang og knap
2 meter bred. Der bliver seks containere som
vist på billedet herunder og de kommer til at
omfatte mulighed for at aflevere følgende:







Pap og papir
Glas og flasker
Dåser og småt metal
Plast, dunke og folie
Småt brændbart
Spraydåser, Batterier, Elpærer og Småt
elektronik.

Større affald og haveaffald skal fremover
deponeres i Spjald eller Videbæk. (-mb) 

Præcis hvornår genbrugsstationen på Nylandsvej lukker vides i skrivende stund ikke,
men meddelelse herom vil blive meddelt
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 Fodboldafslutning for ”de små”
U-7-holdet

Sandkasseholdet

Træner: Sussi Frost
Hjælpetræner fra venstre:
Nicolaj, Marius og Jacob.
Spillerne fra venstre stående:
Tristan, Rico, Katrine, Nicklas, Niklas
Siddende fra venstre:
William, Silas og Jannik

Træner: Malene Bondesgaard

Fra venstre: Jasper, Alberte og Benjamin

Et par små hjertesuk!
I en omtale i Dagbladet RingkøbingSkjern omkring min fødselsdag sneg der
sig lige en oplysning ind, som ikke havde bund i virkeligheden. Man ville vide,
at jeg havde været med til at starte Runestenen op, hvilket nogen sikkert har
undret sig over. Desværre ikke rigtigt. -Jeg beklager!

U-11-holdet

Hvor er min anemonei haven stod så fin og kæk
og glæded´ mand og kone,
nu er du bare væk.
Hvem der så end har fjernet dig,
vedkommende jeg kender ej.
Men blå, blå anemonemin lille amazonehvor jeg da savner dig!!!
Træner Finn Krogh Jørgensen:
Bagerst: Lars, Marius, Rasmus og Rikke
Forrest: Emil, Julie, Lærke og Toke

Ingrid Kirk
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 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Bestyrelsen

Vi var på tur til Lemvig den 12. maj.
Tre busser og en personbil fyldt med beboere, personale og frivillige startede fra Grønbjerghjemmet ved 10.00 tiden.
Turen gik ad klitvejen mod Bovbjerg og lidt
rundt omkring Lemvig.
Vi stoppede ved Marinen, hvor vi nød en
dansk bøf med løg og sluttede med is og
kaffe.
Vi var hjemme igen omkring klokken tre efter en rigtig dejlig dag.
Dagplejernes dag den 13. maj.
Dagplejebørnene kom på besøg på Hjemmet. Der var bagt pølsehorn, og børnene fik
også saftevand. Beboerne er glade for at få
besøg af de små poder.

Grønbjerghjemmets Venner gjorde det muligt, at give beboerne denne oplevelse. Beboerne havde mulighed for at gæste sommerhuset og nyde godt af de frivilliges gæstfrihed. Der blev kræset for os, fra vi kom om
formiddagen, til vi trætte kørte hjem sidst på
dagen.
De frivillige havde også inviteret deres ægtefæller med. Stemningen var helt i top og

En skøn dag i sommerhus ved Bork
Beboerne på Grønbjerghjemmet har den 15.
– 18. juni haft den glæde, på skift at tilbringe en dag i sommerhus ved Bork.
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beboerne hyggede sig med lidt ”mandesnak”
til forskel fra hverdagen, hvor de ofte må
”nøjes” med ”kvindekvidder”.

op om deres arrangement. Og også dejligt at
se ægtefællerne. De er jo også en stor del af
Grønbjerghjemmets Venner.
Vi håber, at vi også fremover vil se ægtefællerne/mændene på Grønbjerghjemmet. Vi vil
fra beboere og personalets side sige TUSIND tak til vores frivillige venner.

I løbet af dagen var der mulighed for forskellige spil, læse et ugeblad/bøger, folde
servietter/lave bordkort til aftensmaden eller
en gåtur i området. Og var der brug for et lille hvil, var der også mulighed for dette.
Alt sammen krydret med dejligt mad, lavet
af de frivillige.
Efter mange indtryk og fyldte maver gik turen igen hjem til Grønbjerg. Der var stille i
bussen på vejen hjem. Alle var trætte.
Det var så dejligt at opleve den gode stemning iblandt de frivillige. Der blev snakket,
der blev grinet, og der blev drillet på den gode måde. Skønt at så mange frivillige bakker

Skt. Hansaften
Der var to som var på Hjemmet for at hjælpe
med at sende heksen af sted. Bagefter blev
der bagt snobrød og grillet pølser og kyllingspyd. Det blev en god aften.
Lærke spiller for os
Beboerne og de frivillige har stor glæde af,
at Lærke kommer og spiller på keyboard, så
bliver der rigtig sunget. 

Læg lidt af din handel i Brugsen

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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blev han af en kollega gjort opmærksom på
budskabet, mens mikrofonen kortvarigt var
lukket. Det gik ikke helt op for ham, hvad
det betød. Da han igen åbnede for mikrofonen, fremsagde han frihedsbudskabet:
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery
har oplyst, at de tyske tropper i Holland,
Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
Derefter gentog han budskabet med ordene:
Her er London, Vi gentager...
Efter budskabet Lød Kongesangen og Nationalsangen.”

 Den 4. maj i Holland
En lind strøm af mennesker
4. maj 2015, 70 år efter befrielsen var jeg på
besøg i Rijswijk, Holland en bydel ved
Haag. Vi sad ved 19-20 tiden og fik aftensmad, hvor jeg observerede en sand menneskestrøm på boulevarden uden for vore vinduer. Vi sidder på første sal og har et fint
udsyn til aktiviteterne dernede.
På de to veje kører bilerne i en lind strøm,
sporvognene i midten kommer med jævne
mellemrum ca. fem til ti minutter i begge
retninger, og cyklister og knallertkørere bevæger sig på de dertil anlagte stier.
Femogtyve meter til venstre for vore vinduer
er der en lille park med et par småsøer med
ænder og blishøns. For enden af søen er der
et krigsmonoment og det er, måske naturligvis, denne man er i færd med at samles om.
Jeg kom i tanke om, at det naturligvis var
den 4. maj, som var den dag tyskerne i 1945
på én gang kapitulerede i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. En meddelelse som vi
hører gang på gang, når vi hører frihedsbudskabet sendt fra den engelske BBC.

Tyskerne var hårde ved Hollænderne
Hvilken oplevelse efter at have været besat i
5 år. Og ikke mindst for Hollænderne der
var meget hårdere ramt end danskerne.
Tyskerne havde på det nærmeste jævnet
Rotterdam med jorden for at slå den hollandske modstand ned. En modstand der
betød at hollænderne blev væsentlig hårdere
behandlet end danskerne.
De fleste hollandske jøder blev udryddet
(mange kender historien om Anne Frank) og
Holland var endvidere krigszone.
Mindehøjtideligheden
Nå men tilbage til Rijswijk. Mine værter
kunne fortælle, at man mødtes ved monumentet hvert år og mindedes krigens ofre og
specielt i år på 70-årsdagen var der arrangeret en stor mindehøjtidelighed.
Den oplevelse kunne jeg, som er født i de
mørke år, ikke lade gå fra mig. Fotoapparatet over skulderen og ned på gaden for at
blande mig med mængden af de tilstrømmende. Voksne med deres børn, unge og
ældre mennesker i et mylder.
Biler og sporvogne - al trafik på den nærtliggende boulevard blev stoppet i ti minutter, medens man holdt tre minutters stilhed.
Der blev holdt tale ved borgmesteren i
Rijswijk, der blev spillet af et til lejligheden
indkaldt ensemble, vel henved 20 musikanter. Jeg kunne genkende Hallelujah af Leonard Cohen og naturligvis også den holland-

Krigsmonumentet dagen derpå

Frihedsbudskabet
”Fredag den 4. maj 1945 startede som sædvanligt et program 20:30 med oplæsning af
nyhederne ved journalisten Johannes G. Sørensen. Seks minutter inde i udsendelsen
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at højtideligholde denne dag hvor 5. maj
hver femte år er en fridag i Holland. Samtalen udspandt sig, og den unge mand kunne
fortælle sin kæreste (formoder jeg det var),
at i Danmark blev så godt som alle jøder
reddet til Sverige hvorimod de hollandske
jøder, som nævnt, alle kom i koncentrationslejre hvor mange omkom.
Efter den lille snak møvede jeg mig ned til
monumentet, hvor folk samledes om en 89årig veteran, der sad på en rollator og var
der sammen med to børnebørn. Han havde
en del forskellige udmærkelser på brystet,
som han velvilligt fortalte bl.a. om. Bl.a. om
en tildelt udmærkelse af engelsk oprindelse
og ligeledes et fra Indonesien. Han fortalte i
øvrigt, at han var 12 år i 1940, så ved lidt
hurtig hovedregning kunne han ikke have
deltaget i slaget om Holland, der blev udført
i maj måned 1940, i hvert fald ikke som
soldat. Men ceremonien gjaldt nu også andre ofre end de fra 2. verdenskrig.
Efter denne højtidelige ceremoni begav jeg
mig hjemad til den afbrudte aftensmad, hvor
der senere på aftenen kom lys i vinduerne,
en skik som
man også praktiserer i Holland. (-mb) 

ske nationalmelodi hvor folk stod og nynnede med.
Ved slutningen af sangen gik det hollandske
flag til tops efter at have stået på halv.
Derefter var der nedlæggelse af blomster ved
mindesmærket. Én efter én kom delegationer
med blomster. De forskellige delegationer
blev nævnt i højtalerne, og det var ikke kun
de etniske hollændere, nej som det multikulturelle samfund som Holland er var der delegationer fra hollandske afrikanere, tørklædebærende muslimer, og flere andre med en
anden kulturel baggrund, men naturligvis
også fra foreninger og samfund i Rijswijk.
De medvirkende
Efter ceremonien henvendte jeg mig til et par
unge mennesker på engelsk, hvilket kvinden
bemærkede og spurgte, om jeg ikke kunne
hollandsk. Jeg måtte forklare, at jeg kom fra
Danmark, og hvorfor jeg ville med til begivenheden her. Parret, han var hollænder hun
kom fra Sydamerika, var vel 25 - 30 år gammel og sagde, at de gerne ville være med til
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 Forårssæsonafslutning for børnefodbold
Ved: Fodboldudvalget

Så er vi halvvejs i foldbold sæsonen og der
er tid til at gøre lidt status.

går det løs igen.
Halv pris for en halv sæson
Er der nye unge fodboldspiller der kunne have lyst til at prøve, skal de være hjertelig
velkommen. Husk at de to første træning er
gratis, derefter skal man betale kontingent
via vores hjemmeside groenbjerg-aktiv.dk .
Prisen bliver selvfølgelig kun det halve for
en halv sæson.

Holdene
Der er blevet etableret 3 hold:
Et sandkasse hold, et U 7 hold og et U 11
hold.
Sandkasseholdet har en pæn størrelse hvor i
mod de 2 ældre hold bære præg af den usikre opstart, hvor bestyrelsen havde svært ved
at finde træner Det har gjort at de der vil lidt
mere end at spille hyggebold har fundet et
andet sted at spille.
Det har haft indflydelse på kvaliteten hvilket
har resultere i en masse nederlag. Men humøret har været højt takket været en fantastisk opbakning fra forældrene til hver
kamp. Trænerne vil gerne sige tak for det
gode humør de har lagt for dagen, lad det
endelig forsætte.

Gode ideer og tilfredshed
Er der nogen der har nogle gode ideer til nye
tiltag eller er utilfreds med noget, så kontakt
mig endelig: Claus Bak - 23 39 43 13
Vi kunne godt bruge lidt hjælp
Til sidst kunne vi godt ønske at der var en
der havde lyst til at hjælpe lidt på vores
gamle stadion. Vi mangler hjælp til at slå
lidt græs, klippe lidt hæk og sprøjte lidt
ukrudt væk. Giv endelig lyd fra dig, fælleskabet har brug for dig.

Træning efter ferien
Sandkasseholdet og U 7 - holdet flytter træningen til Grønbjerg Friskole efter sommerferien for at lette tilgangen. Vi begynder
sammen med friskolen, så den 10. august

Se holdbillederne fra vores halvårlige afslutning på side 43 

www.runestenen.dk
GRØNBJERG
AUTO

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Susanne Madsen
60 78 91 10
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 Bogudgivelse - Arkæologi fra luften
I mange år, ja de ældste billeder synes at være fra 1960-erne, har arkæolog Lis Helles
Olesen (Vinkelvej 5, Grønbjerg) interesseret
sig for og arbejdet med arkæologisk luftfoto
eller rettere arkæologi set fra luften.
Den 26. juni det herrens år 2015 var der
bogudgivelse på Holstebro Museum, hvor
Lis Helles er museumsinspektør. Og bogen
var netop Lis Helles´ og medforfatter Esben
Schlosser Mauritsens bog ”Luftfotoarkæologi i Danmark”, og som der stod i indbydelsen:
”Bogen, der er på 416 sider med et væld af
nye luftfotos, præsenterer resultater fra de
første fire år i projektet Fortiden set fra Himlen - Luftfotoarkæologi i Danmark.”
Lis Helles Olesen ved europallen med stablen af

Lis Helles sagde i sin tale til det fremmødte bogen ”Luftfotoarkæologi i Danmark”
publikum bl.a.: ”For nogen er titlen ”Luftfotoarkæologi i Danmark”, måske, lidt pran- ud af flyet samt orienteringen om hvor man
gende, idet vi ikke har krydset Storebælt, og er henne i landskabet.
for en gangs skyld er det Jylland og især Har man det svært med de arkæologiske alVestjylland der repræsenterer Danmark, og dre, der er nævnt i bogen, er der bagest i bodet har vi det egentlig rigtig godt med.”
gen hjælp at hente i en overskuelig ”Tidstavle”.
Netop den bemærkning skabte stor jubel og
klapsalver hos det fremmødte publikum.
Set fra et lokalt synspunkt, Grønbjerg og
Og Lis Helles fortsatte: ”Og indtil videre er nærmeste omegn, er der et billede fra Kodal.
der stort set ingen Luftfotoarkæologi øst for Men ellers skal man til Hover, Torsted,
Storebælt. Men titlen er også henvendt til Præstbjerg og Brejning for at se på de nærudlandet - for at vise hvad der foregår i Dan- meste optagelser. Bagerst i bogen finder
mark. For i al ubeskedenhed, så viser bogen man kort over Vestjylland med røde markestort set, hvad der foregår i Danmark.”
ringer for, hvor billederne i bogen er taget.
”Selve skriveriet blev påbegyndt 2012-13,
men der har været mange afbrydelser ind
imellem”, fortæller Lis Helles.

For de der interesserer sig for den lidt mere
prosaiske del af værket, kan det oplyses at
den fysiske størrelser er 3100 gram. Højde,
for hvem der vil skaffe plads i bogreolen,
345 mm og bredden eller dybden om man
vil, 250 mm samt en tykkelse på 42 mm.
Altså en alvorlig sag med et sidetal som
ovenfor nævnt på 416.
Bogen kan erhverves på museet i Holstebro
til den ringe pris af 350,- kr (-mb) 

Mange af de fremragende billeder er fra omkring 2008-2010 og der er en grundig forklaring til alle billederne ligesom den mere
tekniske side af fotograferingen og billedoptagelserne med diverse kameraer og linser er
beskrevet, og om hvordan billederne er taget
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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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 Fælles generalforsamling 2015
ja til at fremlægge visionen og drøfte dens
betydning for Grønbjerg. Der blev indledt
med videoen fra You Tube - Plads-pladsplads, der ifølge de to politikere er vist over
hundrede tusinde gange.
Aftenens emne blev dog ikke holdt stringent, da der også kom en diskussion om
bl.a. vindmøller, centralisering og rådhusets
placering.
Men inden politikerne fik ordet, skulle generalforsamlingerne afvikles, hvilket også
skete i god ro og orden.
Der var mange valg, der skulle afvikles, idet
flere bestyrelser skulle have udskiftet medlemmerne.

Foreningerne
Tirsdag aften den 19. maj kl. 19 indledtes
årets fælles generalforsamling i Grønbjerg
for
foreningerne
Grønbjerg
Aktiv
(gymnastik, badminton mm), Grønbjerg –
2000 (en paraply for Grønbjergs foreninger),
Margrethes Døtre (a la Familie og Samfund),
Grønbjerg Sogneforening, Nr. Omme Sogns
Menighedsråd (der dog kun deltog med en
”årsberetning) og endelig Grønbjerg Friskoles Støtteforening.
Ca. 10% af Grønbjergs 600 voksne indvånere var mødt op for at overvære generalforsamlingerne, og måske ikke mindst den efterfølgende debat om Ringkøbing-Skjern
kommunes vision Naturens Rige.
De to lokale politikere, Hans Østergaard (V)
og Søren Elbæk (S) begge Spjald, havde sagt

Formand for Grønbjerg-2000 Sten Schmidt
bød velkommen og der blev valgt stemme-

Søren Elbæk til venstre og Hans Østergård blev bombarderet med spørgsmål om meget andet end
”Naturens Rige”.
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valgt Nathalie Feldman. De øvrige medlemmer er Pia Kristiansen, Tina T. Mathiasen
og Marianne Thelle.

tællere og ordstyrer inden den valgte ordstyrer Gravers Kjærgaard kunne tage over.
I Grønbjerg Friskoles Støtteforening afgik
efter tur formand Grete Tange og kasserer
Jørgen Kristensen. Grete Tange modtog genvalg, medens Jørgen Kristensen havde valgt
at trække sig på grund af sygdom. I hans sted
blev valgt Hans Jørgen Pedersen, medens
Minna Kjeldgaard havde overtaget hvervet
som kasserer. Valgene forløb uden modkandidater. De øvrige medlemmer er Inga Kjær
og så et medlem der bliver udpeget af Grønbjerg Friskoles bestyrelse.
I foreningen Margrethes Døtre var formanden Birthe Kamp også på valg sammen med
Jytte Nilausen, der havde siddet i bestyrelsen
siden det hed Husmoderforeningen, og havde derfor valgt at der skulle nye kræfter til.
Birthe Kamp genopstillede og som nyt medlem til bestyrelsen blev uden modkandidater

Grønbjerg Aktiv som rettelig hedder Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)
havde tre personer på valg. Formanden der
vælges i ulige år og formanden for Fodboldudvalget og formanden for Klubudvalget
(Ungdomsklub). Det var vanskeligt for foreningen at finde kandidater til posten som
formand så mange emner dukkede op på
forslagslisten, der dog for de flestes vedkommende takkede pænt nej under præsentationsrunden. Det lykkedes at få valgt Henriette Qvist, der fik tilsagn fra den siddende
formand om, at hun ikke blev ”ladt i stikken” – så der var hjælp at hente til den nye
formand for den relativt nye foreningssammensmeltning Grønbjerg Aktiv. De øvrige

Af de medvirkende foreninger i den fælles generalforsamling har det kun været muligt at fange Grønbjerg Friskoles Støtteforening til fotografering.
Her er det fra venstre: Hans Jørgen Petersen, Minna Kjeldgaard, Inga Kjær, Grete Tange og fra Grønbjerg Friskole Niels H. Larsen
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medlemmer i det såkaldte trekløver er Lissi
Dyrberg (sekretær) og Trevor Mc Evoy
(kasserer)
Som fodbold-udvalgs-formand blev valgt
Claus Bak og som klub-udvalgs-formand
blev valgt Connie Schmidt. Badmintonudvalgs-formand Henrik Mortensen og
Gymnastik-udvalgs-formand Erik Øster, som
alle også er en del af bestyrelsen, var ikke på
valg. Det var valg i tre omgange da personerne blev valgt direkte til deres poster.

skabsfolder for samtlige foreninger, der
medvirker i den fælles generalforsamling.
Velkomstkurven til nye tilflyttere blev drøftet for om muligt at målrette indsatsen for
overbringelsen til nye beboere i sognet. Her
kom politikerne sognet til undsætning, idet
der er kræfter i gang for at finde en løsning
på at meddele kommunens sogneforeninger
om nye tilflyttere. Det er persondataloven
der tilsyneladende skal have en drejning for
at det kan lade sig gøre.

I Grønbjerg Sogneforening havde fire medlemmer valgt at lade styringen blive overdraget til nye kræfter.
Sogneforeningen havde dog gjort et godt
stykke fodarbejde for at skaffe personer, der
ønskede at opstille til de ledige poster. Det
indebar så også et let og smertefrit valg, idet
det kun var de opstillede kandidater der blev
foreslået i forslagsrunden.
Ud af bestyrelsen gik Inger Kjeldgaard
(formand), Majbritt Toft Mærsk (sekretær),
Joan Nielsen (kasserer) og Ulrik Sinkjær.
Som nye medlemmer af bestyrelsen blev
”valgt uden modkandidater” Rikke Eskildsen, Lone Falkenberg, Kristina Lauth Kristensen og Preben Engedal, der alle er nye i
sogneforeningssammenhæng.
Valg af suppleanter og revisorer samt revisorsuppleanter skete ved håndsoprækning.

Algadeprojektet blev også vendt, og det blev
foreslået at inddrage samtlige gader i Grønbjerg i projektet der i al sin enkelthed går ud
på at holde byen pæn og tiltalende. Der var
endvidere ros til Sogneforeningen der står
for plantning af påskeliljer og tulipaner ved
vore indfaldsveje og som nu står i fuld flor.
(-mb)



Nr. Omme Sogns Menighedsråd aflagde
årsrapport, der kredsede om det helt store
projekt i det forløbne år nemlig opsætning af
den nye aflastningsklokke, der helst skulle
holde i et tusinde år (hvilken begivenhed at
være vidne til lød ordene fra formanden Else
Pedersen). Kirkens klokkerum er nu opfylde
af to klokker som man mener, at der havde
været, inden klokkeskatten i 1528 blev indført for at støbe klokkerne om til kanoner.
Grønbjerg – 2000s formand Sten Schmidt
knyttede få kommentarer til den allerede
udsendte og omdelte beretnings- og regn53
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S o m m e r ka l e n d e r
Menighedsrådet
Torsdag den 23. juli kl. 19.30 i Nr. Omme kirke
Børne- og ungdomskoret fra Den danske Kirke i Vancouver
kommer på Danmarksturné i juli måned og giver koncert i Grønbjerg
Kom og nyd en dejlig sommeraften med korsang og instrumental
musik.
Efter koncerten er der et glas vin og lidt sødt.
Fri entré.
Søndag d. 26. juli kl. 19.30 Nr. Omme kirke
Aftengudstjeneste med violinmusik
Gudstjenesten bliver med musikledsagelse på violin.
David Thomas kommer og spiller for os, da Helle har ferie.
Der er som altid kirkekaffe efter gudstjenesten
Søndag den 23. august kl. 14.30
Sommerjazz i præstegårdshaven
Ringkøbing Hof Jazz Band spiller op til endnu (3. år i træk) en
søndag eftermiddag med sommerstemning i præstegårdens smukke have.
Kom og nyd levende musik og godt selskab. Medbring havestol.
Der kan købes kaffe/the, kage og kolde drikke (eller medbringes)
Fri entré. Hvis vejret driller flyttes arrangementet til Multisalen.

Menighedsrådet og Margrethes Døtre

Nr. Omme Gospelkor og Musik for de små
begynder til september
datoer følger senere
Ideer til cafe arrangementer, mødefora, fællestræf - ???
Har du/I ideer eller ønsker til noget vi mangler eller burde have i
Grønbjerg, så tal med en i bestyrelsen for Margrethes Døtre eller
Menighedsrådet.
Sammen kan vi sikkert give en ny ide liv.
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 De forlader Grønbjerg Friskole efter 8. / 9. Klasse
Første gang i historien sender Grønbjerg Friskole en flok 9. klasses elever videre i tilværelsen. Alle videre til nye udfordringer i uddannelsessystemet, og vidt forskellige uddannelsessystemer. Det drejer sig om 10.
klasse i folkeskolen, Hammerum Landbrugsskole, Bjergsnæs Efterskole, TronsøSkolen og Gymnasiet.
For 8. klasseelevernes vedkommende går
disse også videre i uddannelsessystemet. Her

er imidlertid ikke så stor spredning i den videregående retning, idet alle går videre til
efterskoler i henholdsvis: Dejbjerglund,
Husby, Vedersø, DHE i Skjern, Fjordvang
og Hardsyssel. På forespørgsel om det videre forløb var svarene, at det står åben, HF,
gymnasiet og ud at rejse.
Den nye 9. klasse på Grønbjerg Friskole
kommer for nuværende til at indeholde 9
elever. (-mb) 

Drengene fra venstre: Thomas Jensen 9. kl. (Grønbjerg), Lasse Iversen 9.kl. (Ørnhøj), Jonatan Frydendal 9. kl. (Vind), Anton Rasmussen 8. kl. (Vind)
Pigerne fra venstre: Anna Nedergaard 8. kl. (Grønbjerg), Kathrine Kirk 8. kl. (Grønbjerg), Louise
Kviesgaard Nielsen 8. kl. (Grønbjerg), Pernille Svendsen 9. kl. (Ørnhøj), Benjawan Jørgensen 9. kl.
(Grønbjerg), Kristine Hjorthus Kristensen 8. kl. (Grønbjerg) - Jon Madsen 8.kl. (Vind) var ikke til stede ved fotograferingen.
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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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 Nr. sOMMErskole 2015

Isabella pumper sit cykelhjul op til 40 psi, som
kan aflæses for neden på denne avancerede cykelpumpe. Hendes søster Amalie ser til, og formanden for menighedsrådet Else Pedersen giver
en hånd med.

Tobias afprøver om de justerede håndbremser
virker efter hensigten, medens Rasmus holder og
klemmer en lap på sin cykelslange.

De unge mennesker havde et skema, som
kunne afkrydses efterhånden som cyklens
lovpligtige tilstand gennemførtes. For- og
bagbremser, ringklokke, reflekser for og bag
samt på hjulene og pedaler.
Og så et skema for cyklens vedligehold.
Luft i dæk, kæde strammes og smøres, forog bagbremser smurt, gear justeret osv. osv.
Jo, der var nok at tage sig til og tage ved lære af, og med god hjælp af en professionel
cykelmekaniker der havde ditto redskaber
med. F.eks. fremragende dækjern der nu om
stunder naturligvis er af plastic.

Der blev pumpet, der blev skruet, der blev
lappet, der blev justeret, der blev pudset og
poleret osv. osv - alt hvad man egentlig kan
gøre ved sin cykel.
Én for nogen meget nyttig Nr. sOMMErskole var i år blevet stablet på benene på initiativ af naturligvis menighedsrådet og med
hjælp af cykelmekaniker Mads Erik Meldgaard, Nylandsvej.
Et mylder af børn der i det fantastisk fine
vejr kunne opholde sig ude, medens der i
præstens garage hang cykler, der skulle justeres og pudses, og konfirmandstuen tjente
som opholdsrum, hvor svalende drikke samt
madpakken kunne nydes.

Hele seancen, på de to dage som sommerskolen varede, blev afsluttet med et flot diplom, som var udarbejdet af pastoren selv.
(-mb) 
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Årsprogram for Kultur og Samvær 2015
Tirsdag d. 29. september v/ Arkæolog Palle Eriksen
De higer og søger i gamle bøger. Hvad er det mon, Palle Eriksen i Lyngsmose søger?
Det er det, som arkæologen blandt andet vil sætte os ind i og fortælle om!
Tirsdag d. 20. oktober v/ Professor Brian Nielsen
"Ud af Grønbjerg Skole og hwa´så?" Brian Nielsen kommer fra Holstebrovej 14 i Grønbjerg. Nu har han titel af Professor ved Aalborg Universitet.
Tirsdag d. 17. november v/ Ole Kamp
Ole Kamp kalder sig højskoleforstander, præst, debattør, foredragsholder
og menneske. Hans emne for denne aften er:
"At vælge livet - med humor - glæde og værdi".
Også Ole Kamp, Aalborg, har rødder i Grønbjerg (Børge Kamps nevø).
Menighedsrådet vil være medindbydere til dette møde.
Mandag d. 21. december v/ Pastor Bodil Toftdahl
Tradition er der næsten for, at vores jule-hygge-aften er et gratisarrangement, bare man har en lille pakke med til raflespillet. Bodil Toftdahl sørger for julefortællingen. Bestyrelsen har kager og godter med.
Hvor andet ikke er anført, foregår arrangementerne i konfirmandstuen på
Frydendalsvej kl. 19.30.
Alle er meget velkomne, så tag bare naboen med.
Entre og kaffe, te, kage/ brød: 50 kr.
Vores generalforsamling bliver senere bekendtgjort.
Med venlig hilsen og ønsker om et super gensyn i den nye sæson!
Kultur og Samvær...

Grønbjerg VVS

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

Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
Store brændekløvere sælges og udlejes
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Årsprogram for Kultur og Samvær 2016
Tirsdag d. 12. januar v/Hanna Husted Larsen og Karen Margrethe Møller
Vi synger det nye år ind. Vi synger fra den nyeste Højskolesangbog og måske også salmebogen.
Fredag d. 29. januar
Forventet fællesspisning i Forsamlingshuset sammen med andre foreninger. Se senere.
Tirsdag d. 23 februar v/ Johannes Kirk
En aften, hvor Johannes Kirk vil vise gamle billeder og film fra Grønbjerg
og omegn.
Denne aften mødes vi hos Tina og Jens Kirk på Holmgårdsvej 2 kl. 19.30.
Tirsdag d. 22. marts v/Camilla Boutrup
Historie-fortæller Camilla Boutrup slår sig løs i eventyr og historieverdenen.
Camilla er 23 år - studerende inden for teater og skuespil og en meget fantasifuld pige med grønbjergrødder, som også underholder på større scener, end dem, vi har i konfirmandstuen.
Hvor andet ikke er anført, foregår arrangementerne i konfirmandstuen på
Frydendalsvej kl. 19.30.
Alle er meget velkomne, så tag bare naboen med.
Entre og kaffe, te, kage/ brød: 50 kr.
Vores generalforsamling bliver senere bekendtgjort.
Med venlig hilsen og ønsker om et super gensyn i den nye sæson!
Kultur og Samvær...

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Arkivets generalforsamling
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv Beretning 2014

i Runestenen nr. 83 – 89
129 var med Anders Kr. Holmgaard Spåbækvej 2 – som det hed i ”gamle dage”.
130 var Jacob Kjærgaard der boede på
Kjærgårdsvej 2 (Klaus og Hanne Tang)
131 kom Andreas Iversen med hustruer. De
kom fra Fejsø i Ørnhøj og er alle begravet
her i Grønbjerg før kirken i Ørnhøj blev
bygget.
Vi har i alt 12 bevaringsværdige gravsten så
der er materiale til hele 2015.
Det er et interessant stykke arbejde at dykke
ned i de gamle grønbjergboeres liv og noget
meget pudsig vi har oplevet er, at der til
tider er uoverensstemmelser mellem det
kirkebogen fortæller og det der står anført
på gravstenene. Hvor divergenserne er opstået kan være svært at sige, men man kan jo
altid gisne.

På national plan har året egentlig været en
begivenhed, idet 500 arkiver blev samlet i et
stort arkiv på hjemmesiden www.arkiv.dk.
Arkivet gik i luften fredag den 20. februar og
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv har haft en
artikel i Runestenen om begivenheden og
hvordan man kan søge på siden. Indtil nu har
vi fået nogle henvendelser om rettelser på
siderne.
Oplysningerne bliver rettet lige så snart de
indgår og enten skriver vi dem direkte ind
eller også får vi verificeret oplysningerne.
Der er mange fejlkilder undervejs og de kilder som Arkivet benytter sig af, kan også
være fejlbehæftet.
I Runestenen 133 blev der skrevet om arkiv.dk og vi gjorde hermed opmærksom på
at Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet, og at hvis nogen havde en
anden mening eller man mener at det er i
strid med lovgivningen, eller hvis billedet
krænker enkeltpersoner, så bedes man kontakt os.

Formanden blev i 2014 valgt som bestyrelsesmedlem i Arkivsamvirket i RingkøbingSkjern Kommune. Der er ca. fire møder om
året og der er endvidere besøg på andre arkiver.
I den bestyrelse bliver man bekendtgjort
med forskellige tiltag. I den forbindelse har
vi indsendt det vi har stående i Grønbjerg
før og nu om Nr. Omme Sogns Fattigvæsen
til et samlet oversigt over fattiggårde i det
gamle Ringkøbing Amt. Ørnhøj har også
indsendt det samme materiale, men redaktionsudvalget har besluttet at benytte det materiale der er kommet fra Grønbjerg.

Året har også stået i bevaringsværdige Gravsten tegn.
Vi begyndte i Runestenen nr. 126 med Inge
Marie Pedersen som var født i Voldbjerg.
127 var med Chr. Lindbærg Jensen der boede i Store Halkjær, som ligger Halkjærsvej
19 i Ørnhøj.
At ørnhøjboere er begravet på Nr. Omme
kirkegård skyldes naturligvis at Ørnhøj ikke
havde en kirke på det tidspunkt og sognet
gik helt til skel ind til Vind.
128 var med sognefoged Villads Kjærgaard i
Kjærgård hvis dagbogsbetegnelser blev bragt

I Runestenen har vi efterlyst billeder fra
Grønbjerg Station, idet vi ikke har ret mange billeder derfra. Jeg blev i den anledning
ringet op af Ole Skydt fra Herning Folkeblad der kom med nogle tips om hvor man
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Vi har selv en del postkort, men måske er der
folk i byen der har
gamle postkort liggende med specielle adresser på.
Af almen interesse har
vi fået en ny klokke i
Nr. Omme kirke. Det
har været medvirkende
til en lille historisk serie i Runestenen om
Grønbjerg, Nr. Omme
kirke og hvornår gårdFoto: Ingrid Kirk
navne, steder og terFra venstre: Mogens Ballegaard, Hans Erik Hansen, Lars Holm Hansen,
rængenstande
har fået
Klaus Jensen og Johannes Kirk
navn og hvad det har
eventuelt kunne søge om materiale.
heddet gennem tiden. Specielt er det at gårJeg blev henvist til Jernbanehistorisk forum den Kiddal har haft forskellige navne genhvor der var en person der havde gennemfo- nem tiden
tograferet banestrækningen inden den blev
nedlagt. Han vil sende os en DVD uden be- 1638 Kedal
regning. Nu ser vi hvad den indeholder når 1646 Kiedall
1664 Kiddahl
den når frem.
Ole Skydt kom tillige med den ide at man 1683 Kiidahl
kunne bygge en model af jernbanen med 1688 Kiedall
station bommer mv. evt. toge, skinnebusser Kudal
og evt. pakhuset der ligger mellem MK Stål- Kieddal
1844 Kidahl
industri og Grønnegade.
1872 Kjærdal
Var det en ide og er der her i sognet nogen
1912 Kiddal
som har lyst og interesse i at bygge sådan en
Kiddal
model op? Man kunne måske forestille sig 1966 Kiddal
fra Trindbrættet i Sønderkjær og til og med
”minkfarmen” eller deromkring men før Og sådan er det sikket for mange gårde i
Spåbæk trinbræt.
Sognet. Danmarks Stednavne kan være behjælpelig i den retning, men man har ikke
Derudover har jeg fået en henvendelse om været hele vejen rundt i Danmark endnu.
gadenavnene her i Grønbjerg. Både hvor Siden hedder
navnene kommer fra og historien bag, hvor- http://
når vi har fået vejnavne, og evt. hvad post- danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk
adresserne har været gennem tiden.
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 Sommerafslutning på Grønbjerg Friskole 2015
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Vuggestuen åbner 17 august og vi holder
indvielse lørdag d. 15 august på Grønbjerg
Friskole! Vi bliver nu et stort hus fra 0 år til
16 år. Nye ansatte som skal ind i ideen. En
sammenhængende ide om det unikke menneske, om fællesskab, om at påtage sig ansvar, blive udfordret og udvikle sig til et
ungt menneske der kan stå selv.

Det er ikke længe siden vi var samlet til generalforsamling og arbejdslørdag og i dag er
vi samlet til en højtidsdag, en festdag og en
afslutning for mange års skolegang på Grønbjerg friskole.
Tiden står ikke stille på vores dejlige skole.
Skoleåret blev afsluttet med lejrture til
Præstbjerg , Svaneborg/Hjerl Hede, samt adventure i Holstebro
Afgangseksamener blev besluttet for mere
end 2 år siden. I dag siger vi tillykke til vores første afgangselever fra 9. kl – optakten
og planlægningen har været grundigt diskuteret og der er lagt et stort stykke arbejde i at
gøre det så godt som muligt. Det er som at
træde ind i en ny og anderledes verden for
os som skole. Der er mange regler at forholde sig til og mange forventninger. Alle har
været yderst spændte på maj og juni måned.
I elever har været klar og høstet faglig succes og taget en styrkeprøve på det menneskelige plan. Jeg vender tilbage til jer senere.
Goddag har vi i år sagt 14 gange, til nye elever i skolen.14 sangbøger har vi delt ud. 14
nye kammerater der hver især er med til at
forme vores skole, deres skole. Vi håber i
befinder jer godt.
Farvel har vi sagt til Kevin i 3.kl og Jonas
Emil i 9.kl. I morgen holder Marius i 3. kl
sidste skoledag. Vi har også sagt farvel til
Jannie i yngstegruppen. Heldigvis er hun ikke længere væk end at hun dukkede op på
vores lejrtur. Jeanette har været i arbejdsprøvning på Grønbjerg friskole, i snart 3 måneder, i yngstegruppen. Tak for din dejlige
måde at være på.
Til næste år er vi ved skoleårets begyndelse
116-17 elever på Grønbjerg friskole. Her af
begynder de 9 elever i 9. kl i en selvstændig
klasse. 0.kl starter op med 8 elever.

Vi, alle os på Grønbjerg Friskole er sammen
med jeres børn og unge nået godt i mål med
skoleåret. Det har været et spændende og
udfordrende år
Kære elever,- Jeg håber i vil se tilbage på de
mange gode stunder vi har haft sammen i
dette skoleår med stor glæde. Sammen har I
været med til at skabe en positiv og energisk
stemning på friskolen. I er glade i låget. I er
gode ved hinanden. I er med til at skabe
denne dejlige skole. I tager ansvaret.
Kommunikation er et nøgleord i vores hverdag. Børnene og de unge spejler sig i de
voksnes verden. De efterligner os, afprøver
og udvikler selv metoder. Det er vores opgave som voksne at give anvisninger, plads og
muligheder for at øve sig i at udtrykke sig.
Jeg oplever at vores unge mennesker griber
mulighederne og godt tør stå frem. Vi øver
os hver dag på Grønbjerg Friskole, store
som små. Overordnet handler det om respekt
for hinanden ved at være åben, ærlige og direkte. Det er ikke en floskel. Det er de nødvendige krav vi må kunne stille til hinanden,
skole og forældre i mellem. Det er afgørende for vores børns udvikling og trivsel i
hverdagen.
Tak for samarbejdet til alle jer forældre
Herefter følger der i forkortet udgave en tak
til: Bestyrelsen, Støtteforeningen, Alle de
der yder et ekstraordinært stykke frivilligt arbejde, I kære lærere, Alle andre
personaler på Grønbjerg friskole.
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Jonatan: En sjov, skør vildbasse. Du er
positiv, imødekommende, du er hjælpsom
og en god indlevelsesevne. Du har knoklet
for dine flotte resultater. Tak for de mange
besøg på kontoret sammen med alle de andre klassekammerater.
I har fra første skoledag været de glade og
positive unge mennesker som vi kender jer
for at være. I har været en betydelig del af
fællesskabet og gennem jeres eksempel vist
de andre elever at i fortsat brænder for
Grønbjerg friskole. Jeres indsats og faglighed har smittet af på alle omkring jer. I har
lært at lærer og har på alle måder været vores gode ambassadører.

Farvel og på gensyn, 8.klasse!
Kære Kristine, Katrine, Louise, Anna, Jon,
Morten, Anton. Ud i livet med fuld kraft på.
Det handler om at: udfordre, deltage, tage
initiativet, drage omsorg, være hjælpsomme,
- I er også kendetegnet ved jeres glade, positive og imødekommende sind.
Det er med en kæmpe stolthed vi sender jer
videre på efterskoler. I har rygsækken fyldt
med, fællesskabets betydning, troen på at
ting kan lykkes, håb for fremtiden og at
hårdt arbejde lønner sig. Gå ud og oplev verden, deltag, tag initiativet og vær jer selv.
9. klasse
I er de første afgangselever fra 9. klasse.
Thomas, Benjawan, Lasse, Pernille og Jonatan. I tog chancen og valgte Grønbjerg Friskole til at færdiggøre jeres grundskole. I
skulle være de første til at gå til FP, i skulle
bane vejen og sammen med lærerne forme et
nyt kapitel i vores historie.
Thomas: Det lå ikke kor tene at du ville
komme ud med en så flot afgangseksamen.
Du tog en beslutning for flere år siden og
har vist at du kan hvad du vil! Du er også
meget hjælpsom og vildt optaget af PC spil.
Pernille: Du er en slider på alle planer .
Du har kæmpet med skolearbejdet og nået
dine mål. Super flot. Ved siden af er du meget hjælpsom og god til engagerer dig i
Grønbjerg Friskole.
Lasse: Du var savnet, du kom tilbage til
Grønbjerg og skabte med det samme en
munter og glad stemning omkring dig. Fagligt har du vel overgået dig selv flere gange
og vist at du rolig kan stole på din faglighed.
Du har altid været klar med en hjælpende
hånd og været en god kammerat.
Benjawan: Du er en slider , du ar bejder
med dig selv, er flittig og er god at arbejde
sammen med. Drager omsorg og en betydelig del af fællesskabet. Vi vil savne dig og
dine små skarpe kommentarer på Grønbjerg
friskole

Nu er det tid for at stoppe op, se sig tilbage
og vinke på gensyn. Hele familien siger farvel. Nogle med en tårer i øjet, andre med en
klump i halsen og andre igen, bare snakker
for ikke at komme til at tænke på det savn vi
alle vil mærke. I har sat jer spor. I gør os
stolte. I står selv, med rygsækken på, fyldt
med selvtillid, respekt og tolerance. I er opdraget med viljen til at ville og modet til at
turde. Det er nu i skal videre. Ungdommen
kalder, I er klar. Held og lykke med jeres
drømme og ønsker. Se fremad her ligger
mulighederne og udfordringerne.
Tak til jeres forældre for et rigtig godt samarbejde. I har været de vigtigste personer i
deres liv. Uden jer var det ikke gået, tak for
lån.
Grønbjerg Friskole er altid åben, så læg vejen forbi og lad os høre hvordan det går jer,
vi elsker besøg. På gensyn kære unge mennesker.
Inden vi spredes for alle vinde og går på velfortjent sommerferie, vil vi meget gerne
slutte denne dejlige og vemodige aften af
med sangen, ” leaving on a jetplane”.
God Sommerferie!!!! 
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 Grønbjerg Friskole - Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsesformand Bo Larsen

Fra bestyrelsen:
Igen tusinde tak for indsatsen til arbejdslørdagen. Der blev arbejdet med IT, lavet mad,
luget ukrudt, lavet nyt gyngestativ og sandkasse ved børnehaven. Der blev gjort rent på
skolen og der blev opført skraldespandsskjulere. Super at alle, ”gav den en skalle” og fik
løst mange opgaver - også på trods af vejret.
Heldigvis blev der også plads til godt samvær.
Rundt om bordet, på det gamle kontor, fik vi
i bestyrelsen drøftet de input/ideer der kom
frem på generalforsamlingen og ved vores
konstituerende bestyrelsesmøde. Vi fik prioriteret opgaver og præciseret det fremadrettede fokus for bestyrelsesarbejdet. Vi tog fat
på de første opgaver, bl.a. oprettelse af en
aktiv kalender, en for skolen og en for NaturMusen. Når disse er helt klar vil alle
(forældre og personale) modtage en mail
med beskrivelse af hvordan det kan aktiveres og blive en del af de kalendere vi har på
mobilerne.
Vi ser frem til en ny bestyrelsesrunde, med
en ny personkreds, nye idéer, ny energi og
fortsat fokus på at bevare og udvikle vores
fantastiske institution, skole, børnehave,
SFO, vuggestue – kort sagt vores unge menneskers uddannelses- og dannelsessted.

Den første eksamenstid
Vi er midt i skolens første eksamenstid. For
nogen er det kulminationen og den ultimative måling af det arbejde, der er gjort i alle
de foregående skoleår. Det er i hvert fald en
måling i det givne stofområde, i det pågældende fag på den pågældende dag. Det er
også fint at afslutte et langt forløb med en
evaluering og for de fleste er det en god oplevelse af blive belønnet for den indsats, der
er gjort igennem lang tid og i særdeleshed i
den sidste tid op til eksamen.
Som skole vil vi naturligvis gerne, at det går
eleverne godt til deres eksamen. Den store
eksamen for skolen er dog langt sværere at
måle. Formålet med at drive skolen er at stimulere mest muligt til at uddanne og danne
de unge mennesker hen imod at få et godt
liv. Det ved vi aldrig om lykkes og det er påvirket af mange faktorer – også udover de timer og de påvirkninger de får, mens de er på
Grønbjerg Friskole. Vi får dog mange indikationer på, at det arbejde der gøres, flugter
med formålet. Børn og voksne på Grønbjerg
Friskole gør sig i fællesskab og med respekt
for hinanden, umage for at nå dertil og det er
et af de bedste afsæt for at nå det. Eller som
det står på gavlen:
”Viljen til at ville, giver evnen til at kunne”


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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 Grønbjergpiger - Eva Broni
Eva og Ole traf hinanden på Oles landbrugsskole i Horsens. Eva arbejde på en gård i
nærheden. Dette resulterede i at de to landmænd, østjyden og vestjyden, dannede par,
giftede sig og købte gården Bækgaard i 1983
og drev den frem til at blive et mønsterbrug.
ikBarndommen
Mit liv som bonde startede vel nok, da jeg
som barn var på ferie hos min mormor og
morfar, som havde en gård i Fladstrup på
Djursland ca. 10 km sydvest for Grenaa,
hvor jeg kom fra. Vi 3 søskende tilbragte de
fleste ferier der, når mor skulle på spejderlejr eller havde brug for lidt frirum fra børnepasning. Min far døde, da jeg var 9 år, så
min mor havde nok at gøre med at passe
fuldtidsjob, fritidsjob, hus og 3 børn, i en
tid, hvor der ikke var de samme tilbud til enlige mødre, som der er i dag. Derfor var det
jo dejligt for især mig, at komme på landet
og hjælpe med at passe dyr, som altid har
haft min store interesse. Rita, hunden på gården, var min bedste ven, og den er blevet
striglet rigtig mange gange i sit liv. Køerne
var lidt farlige, når de ville følges med mig,
hvis jeg skulle op til Jenny og Anker, naboerne, som også blev mine reservebedsteforældre. Køer er jo meget nysgerrige og meget
store, når man er 7 år. Andre farlige dyr var
bier, som altid forfulgte mig, når mormor insisterede på, at vi skulle hjælpe med at klippe afblomstrede rosenhoveder af rosenbuskene i haven. Måske er det derfor, roser aldrig er kommet ind i min have? Jeg, der ellers er havemenneske, som resten af min familie.
Nå, men grisene blev mine venner hos morfar. Jeg var meget stolt af mig selv, da jeg engang reddede et slagtesvin, som morfar havde opgivet. Det kom sig helt efter sygdom og
slagsmål, og jeg fik stor ros af morfar, som
ellers ikke strøede om sig med store ord.

mb-foto

Drømmen - som blev en anden
Min drøm var at blive dyrlæge, da jeg jo elskede at pusle med dyrene, men det kræver
jo et højt gennemsnit i gymnasiet, og det fik
jeg ikke, så gode råd var dyre, da jeg som
student stod ikke og vidste, hvad jeg skulle
lave fremover. Min mor fandt en annonce i
avisen om et job ved en kvægbesætning i
nærheden, så det søgte og fik jeg. Det var lige mig. Der kom mange forbi på gården, for
at se den kvindelige fodermester, hvilket ikke var så almindeligt dengang. Det var en
skøn tid, og jeg fik mod på at tage landmandsuddannelsen, hvor jeg, efter et par
pladser med køer, skiftede over til grise,
som ikke var så fysisk krævende. Jeg endte
så på en gård i Horsens, hvor Ole gik på
landbrugsskole på Bygholm. Der dansede
jeg folkedans, og der mødte vi hinanden.
Jeg skulle aldrig giftes med en landmand og
slet ikke bo i Vestjylland, men Ole fortalte
en dag, at han altså havde købt en gård i
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Grønbjerg, ja, og så tog jeg altså med og er
aldrig kommet herfra igen.

Hestene
Nå, men ud over grisene har vi 2 katte i huset og 2 i stalden, 5 heste og 17 høns. Hestene tager en del tid, da de jo helst skal rides
og pusles om hele tiden. Vi har en hest på rideskolen i Skjern, hvor jeg også er
”Trækker” til handicapridning. Det er mit
fritidsjob, som jeg er helt vild med. Jeg
trækker heste for folk med forskellige handicaps, hvilket er en fantastisk form for genoptræning og balancetræning. Min egen hest
indgår også i flokken at handicapheste, men
jeg kæmper også selv med ham, når jeg er
rytter hver torsdag på OL- holdet. Ja, ja, ambitionerne fejler ikke noget.

Kvægmanden der blev griseavler
Ole er kvæguddannet, men da han købte gården, indførte man mælkekvoterne, og det var
svært at starte en kvægbesætning op. Jeg var
jo godt i gang med svine uddannelsen, så det
blev altså mig, der fik indført ”griseriet” på
Bækgaard. Jeg tog driftsleder uddannelsen
på Asmildkloster, mens Ole gik hjemme og
byggede grisestalde og løb polte (Avlsgrise).
Hver gang han stødte på noget, han ikke vidste om grise, ringede han til mig på skolen,
og vi fandt ud af det telefonisk.
Efter skolen drog jeg til Vestjylland og blev
gift med min Vestjyde. Nu har vi så boet her
siden 1984, og har stadig grise, som vi går
og passer. Vi har fået 3 dejlige unger, som er
videre i verden. Ingen af dem kommer til at
være bønder, men det er også en barsk og
svær fremtid, landbruget har foran sig.

Haven
Derudover skal haven jo også passes. En alt
for stor landbohave, som er terapi for sjælen,
når verden er imod mig. Jeg har i mange år
kæmpet med tilbagevendende depressioner,
og så er haven en god kur mod dårlige tanker. Måske skulle flere mennesker tænke
over, om det nu også skal være granit og ikke planter, der dufter og skifter udseende efter årstiderne, haven skal fyldes med. De
bløder op i sjælen og sindet, og som sidegevinst, er de gode for miljøet som kvælstof
forbrugere m.m. Vi har begge været aktive i
Haveforeningen i mange år, men desværre
er den lokale havekreds lukket, så nu er vi
med i Holstebro havekreds, hvor vi bare nyder og ikke yder.

Landbruget og holdninger
Som sagt er jeg jo blevet bonde, fordi jeg elsker dyr, ikke fordi jeg gene vil være ond
mod dem og være miljøsvin, ting som vi
bønder ofte får at vide, at vi er. Hvis ikke
dyrene har det godt, har vi det jo heller ikke
godt, og man kan da slet ikke få økonomi i
bedriften, hvis man ikke er god ved sine dyr.
Jeg bliver sur og gal og ked af det, når jeg
får at vide, at det faktisk kun er min skyld, at
Danmark er forurenet, og at jeg bruger alt
for meget medicin til mine dyr. Vores lille
besætning bruger faktisk kun en meget begrænset mængde medicin til dyrene, ja faktisk tænker vi meget over, hvornår vi anvender antibiotika, og om sygdommene ikke går
over af sig selv ved god pasning. Ved kronisk sygdom aflives dyrene, hvilket vi som
kæledyrsejere godt kunne lære lidt af. Kæledyr får efter min mening ofte lov til at lide
lidt for længe, da vi ikke kan nænne at skille
os af med dem, når de bliver gamle eller syge. Det er ikke lovligt for produktionsdyr.

1000 TAK!
For opmærksomheden den 16.
og den 25. maj i anledning af
min fødselsdag.
Kærlig hilsen Ingrid Kirk.
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ligt arbejde. Det gør jo en forskel for os alle,
at der er brug for os, og at vi er med til at give noget til andre. Det er jo lige derfor, det
er så dejligt at bo i et lille samfund som
Grønbjerg.

Børnehuset og menighedsrådet
Da ungerne var små, var jeg med til at starte
børnehuset op sammen med andre dejlige
Grønbjergboere. Det var hårdt arbejde, men
det er dejligt at se, at det har ført til, at vi nu
har en fin institution med skole, vuggestue
og børnehave. Jeg er nu med i menighedsrådet, hvilket også er dejligt og sjovt. Igen er
det, de fantastiske mennesker, der sidder i
rådet, der gør, at jeg gider gøre noget frivil-

Godt nok skulle jeg aldrig giftes med en
landmand og aldrig bo i Vestjylland, men
sådan blev det, og det har jeg ikke fortrudt.


Hjertestarteren er selvinstruerende
så tøv ikke med at gå i gang
Er I flere til stede kan nedenstående kontaktes
for evt. efterfølgende hjælp

Deltagere i hjertestarterkursus den 1. feb. 2014:
Navn

Bopæl

Arbejdsplads

Mette Nygaard Nielsen
Inger Madsen
Helene M. Carlsen
Jesper Frandsen
Grethe Sønderby
Anne K. Gammelgaard
Gravers Sønderby
Inger K. Kjeldgaard
Klaus Tang
Leif Tange
Tommy Kjeldgaard
Kirsten Therkildsen
Malene C. Juelsgaard
Grete Tange
Karl K. L. Kristensen

Højmark
Hee
Spjald
Hv. Sande
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg

Anneberg
Anneberg
Anneberg
Anneberg

Dagplejen

Ørnhøj El.
Vemb
Falckredder
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Tlf.
42 20 93 59
20 89 92 26
24 62 20 28
27 15 38 28
23 98 40 18
30 45 06 96
29 92 40 18
50 80 83 59
25 32 33 58
97 38 42 84
22 73 73 10
97 38 41 61
21 28 12 33
97 38 42 84
22 59 42 13

Arbejd. tlf.
96 92 22 22
96 92 22 22
96 92 22 22
96 92 22 22

97 38 43 35
29 37 42 84
97 38 43 35

GRØNBJERG

- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

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

