Nr. 136

16. september 2015

23. årgang

Foto: Mogens Ballegaard

Omkring fem hundrede børn i Grønbjerg Friskoles skolegård

RUNE
STENEN

vi med en slutspurt kunne rette op på de dystre kendsgerninger.
Om det har været Sommerfesten der har givet anledning til de pæne resultater er ikke
nemt at se, men en negativ tendens kan det
da næppe have været med den succes som
sommerfesten var. Men sådan er det vel når
man laver et så stort sammenskudsgilde.
Kalder folk til både fra by og land og specielt udensogns og betaler solidarisk.
Det bringer for i øvrigt én ide mere på banen.
Lav nogle fede sammenskudsgilder her i byen og en betingelse er dog at vi køber ind i
Brugsen af de varer vi nu kan få der. Og det
er såmænd ikke meget dyrere end i de store
supermarkeder - i hvert fald ikke efter den
undersøgelse som Brugsens bestyrelse, godt
nok selv har foretaget, men som jeg vil tro
står til troende.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det er aldrig rart når det man har mulighed
for bliver taget fra én.
Jeg tænker på Holgers genbrugsstation.
Jeg har ikke i detaljer sat mig ind i hvad den
nye ”døgnstation” der bliver opsat ved Brugsen kan eller skal indeholde, men jeg kan
forstå at haveaffald ikke er noget af det man
kan komme af med i ”døgnstationen”.
Det er naturligvis et problem for nogle. Som
en borger sagde til mig: ”Vil det så sige at vi
skal til at køre med trillebør til Spjald for at
komme af med haveaffald?”
Det kunne nu se festlig ud om vi hver anden
lørdag kom i én stor kortege fra Grønbjerg
til Spjald med haveaffald i trillebør. Det
skulle i det mindste nok påkalde sig mediernes opmærksomhed. Flag på trillebørene.
Halvejs i Spjald stopper vi op og nyder er
kop kaffe og rundstykker fra Brugsen eller
får en anden læskedrik.
Det vil i hvert fald falde i vor gode borgmester Iver Enevoldsens ånd: ”Det finder I nok
ud af, I er så mange ildsjæle derude”.
I princippet bør man vel ikke fjerne noget
fra ens have, men lade det indgå i det økosystem en have nu udgør.
En anden ide kunne være at fortsætte med at
køre hen til pladsen og læsse sit haveaffald
af - og selvfølgelig kun haveaffald. Når det
har ligget der et årstid eller så, kan man så
hente den gode muld, der nu er kommet ud
af haveaffaldet og køre det hjem i sin have
igen og benytte det som gødning. Bare en
ide´!

”Så min opfordring er stadig, at man bør engagere sig i lokalområdets beståen, og det kan
naturligvis realiseres på forskellig vis.” 
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Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
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e-mail: runestenen@runestenen.dk

I sidste nummer skrev jeg noget om Brugsens omsætningstal og den kedelige kurve
den har vist det meste af året. Men jeg skal
da lige love for at der nu sker noget. Hele
august måned har der været fine tal i det udsendte. Om det fortsætter resten af året kan
man kun håbe på. Det vil være glædeligt om

Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens
Ballegaard ©.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et
”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Der blev ved budgetlægningen i 2014 afsat
kr. 1 mio. i hhv. 2015 og 2016. Disse midler
er imidlertid opbrugt på nuværende tidspunkt. Der blev afsat yderligere kr. 2 mio. til
forsættelse af ordningen i 2016 som oprindeligt aftalt.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Sommeren er ved at gå på
hæld, og jeg håber I alle
har haft en god ferie. Byrådet er, efter sommerferie
fra det politiske arbejde i
juli måned igen trukket i
arbejdstøjet, og har som
vanligt sidst i august afholdt budgetseminar. Jeg vil denne gang
bruge min spalteplads på orientering om resultatet af forliget.

Drift Social og Sundhedsudvalget
Der blev i budgettet afsat midler til færdiggørelse af kursusforløb i Sundhed og omsorg. 240 ansatte har deltaget i et kursus
med titlen Smarte arbejdsmetoder, og yderligere 90 medarbejdere vil blive tilbudt kurset
i 2015.
Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har været stigende de seneste år, og der er som følge heraf afsat yderligere midler.
I 2014 blev der ansat en medarbejder i misbrugsbehandlingen med det formål at få
RKSK borgere ud af forsorgshjem og i egen
bolig. Dette for at opnå en økonomisk gevinst, og en menneskelig gevinst for borgeren. Der er afsat midler så ordningen kan
forsætte de førstkommende år.

Budgetorientering
Budgetkonferencen er nu vel overstået, og
der er indgået forlig på både drift og anlæg
med deltagelse af samtlige 29 byrådsmedlemmer. Et godt resultat, og naturligvis også
en stor tilfredsstillelse at hele byrådet står
bag budgettet. Det lover godt for Byrådsarbejdet de kommende år.

….fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse

Rådhusstrukturen
Et stort flertal i Byrådet har været enige om
at der ikke ændres på den nuværende struktur. Det betyder at der forsat vil være administration i Videbæk, Skjern og Ringkøbing.

1400 km på cykel
90-årig
Aktivitetsdag
Bevaringsværdige gravsten
Billard i 40 år
Brugsens bestyrelse
Brugsundersøgelse
Børge Kamp
Canadisk ungdomskor
Døgnstation i Grønbjerg
Fjernvarme
Friskolen - Nyt fra bestyrelsen
Grønbjerg aktiv program
Grønbjergpiger
Grønbjergvej 39
Jazz
Kultur &Samvær
Kulturudflugt
Menighedsrådet
Racerkører lægger op
Sogneforeningen
Sundhed
Vuggestue

Drift Børn og Familieudvalget
På grund af et stærkt stigende antal flygtninge har der været et stort pres på udgifter til
modtagerklasser og SFO. Der er i budgettet
afsat de nødvendige midler for at imødekomme dette.
Udgifterne til STU elever (særligt tilrettelagt
undervisning) har været stigende, og der er
som følge heraf afsat yderligere 2 mio. til
området.
Der er afsat kr. 900.000 til opnormering af
frontteamet i Børn og familie, samt kr.
700.000 til styrkelse af plejefamilieområdet.
Det forventes at udgiften kan finansieres af
besparelser på området.
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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 85 24 11 Videbæk Taxi

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
10.00 - 12.00

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

Kør først til Grønbjerg og handel!
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
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald
Gb Aktiv - badminton: Henrik Mortensen
Gb Aktiv - fodbold: Claus Bak
Gb Aktiv - gymnastik: Erik Øster
Gb Aktiv - klub:
Connie Brun Schmidt
Gb Aktiv:
Henriette Qvist
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk

Landbetj.:
Lokalhistorisk:
Læsekredsen:
Manuel terapi:
Margrethes døtre:
Menighedsrådet:
NaturMusen:
Nr. Omme:
Posthuset:
Præsten:
Runestenen:
Røde Kors:
Røde Kors Nørklerne
Skilte ved byportene:
Sogneforening:
Strikkecafé:
Støtteforen. Friskole:
Vandværket:

21723040
97384211
20306710
97384335
97384161
97382055
24464730
23394313
20306710
40478270
22330905
97384112
50969663
97384177
97384848
97384498
21681965
97384020
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Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
97384332
Helle Engestoft
97384332
Henrik Thomsen
97384050
Birthe Kamp
97132220
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
23704066
Graver-kontor
21681965
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Grethe Lauridsen
30279610
Carina Svanborg
30354805
Jane Jensen
22300615
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414
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Dagen aftaget med 5t 3m
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Arbejdslørdag - Grønbjerg Friskole
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Palle Eriksen KS
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MA 26

Sang og fortælling
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Ud af Grønbjerg Skole KS

Kirke ingen

FR 13
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LØ 14

Grønbjerg Aktiv
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Gymn og badm.

Gospel
Husk Vejviser med tlf. m.m.

SØ 15
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MA 16
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TI
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At vælge livet KS
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5
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58
Dagen aftaget med 9t42m
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Anlæg
Jeg vil i det følgende nævne de største anlægsprojekter der er indarbejdet i budgettet.
Ud over de her nævnte er der en lang række
mindre anlægsinvesteringer der vil blive
gennemført.
Som følge af beslutningen om ikke at ændre
på Rådhusstrukturen har det været muligt at
prioritere andre anlægsopgaver, samt fremrykke nogle anlægssager. Anlægsbudgettet
indeholder et ekstra anlægstilskud til oplevelsescenter Kraft på 30 mio. kr. Det er Byrådets håb at dette kan være med til at generere midler fra fonde m.v. så projektet inden
længe kan sættes i søen.
I Skjern skal der findes nye lokaliteter til Seniorcentret som sidste år blev oversvømmet.
Der er i budgettet afsat 20 mio. til formålet.
Socialudvalget vil i løbet af efteråret komme
med indstilling til en løsning af udfordringen.
Tim Skole og Fresiahaven trænger kraftigt
til en større renovering. Der er nu afsat kr.
500.000 i 2016 til udarbejdelse af masterplan m.v. og foreløbig 10 mio. kr. i hhv.
2017 og 2018 til igangsættelse af projektet.
Der er de senere år anvendt ca. 3 mio. kr. pr.
år til stianlæg, og der er anlagt en del nye
strækninger. Der er forsat ønske om en del
nye stier rundt i kommunen, og der er som
følge heraf afsat i alt kr. 20 mio. kr. i årene
2016 til 2018. Et rigtigt godt og stort løft på
området.
Runestenens læsere ønskes en god sensommer. 

Ved budgetlægningen i 2014 blev der sparet
på stort set alle områder, og på nogle områder har der været et ønske om at kunne tilbageføre enkelte af de gennemførte besparelser. Der er i budgettet afsat midler til dette
formål.
Der er forsat tilgang på handikap og psykiatriområdet, og budgettet er udfordret. Det
hilses derfor med stor tilfredsstillelse at det
er lykkes at finde midler til en pulje til dækning af de øgede udgifter på området.
Kultur og Fritidsområdet
Der har i Byrådet været et ønske om at tilbageføre et beløb til vedligeholdelseskontoen
til stadionanlæg m.v. Der er i budgettet afsat
et beløb til dette formål. Det blev ved budgetlægningen i 2014 besluttet at reducere lokaletilskuddet fra 70% til 66%. Der tilbageføres et beløb til lokaletilskud så besparelsen
kan reduceres med 2% til 68%
Kulturpuljen blev forøget med kr. 100.000.
Tiltag som alle vil være med til at give et
løft på frivilligområdet, og som Byrådet håber og forventer vil blive taget rigtigt godt i
mod.
Teknik og Miljøudvalget
Der har været ønske om opnormering med
et 2 medarbejdere til behandling af bl.a. miljøsager, vindmølleplanlægning og planlægning af biogasanlæg m.m. Der er i budgettet
afsat kr. 1 mio. til opprioritering af området.

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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 Tiltag i Sogneforeningen

Sådan kan en dåsefanger se ud

Ved: Formand Jane Jensen

Grønbjerg sogneforening arbejder i disse dage på flere nye tiltag.
Dåsefangere
Blandt andet dåsefangere som kommer til at
stå 2 forskellige steder. Meningen er at folk
der kører forbi dåsefangerne kyler deres
tomme øl og sodavandsdåser i fangerne skyder til måls - i stedet for at de smides i
vej- og græskanterne.
Det håber vi folk tager godt imod i stedet for
at smide de tomme, grimme dåser i vores
smukke natur, hvor de også er til fare for vores dyr.
Stativ med ”hundeposer”
Derudover vil vi forsøge os med et hundeposestativ med affaldsspand. I første omgang
vil vi prøve om vi kan få lov til at sætte en

op ud af kirkestien, som vi håber folk vil
bruge, så alle de som går ture, kan slippe for
ildelugtende høm-hømmere på skoene. 
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 1400 km til Paris - på cykel
Ved: Susanne og Jesper Bagge, Rundingen

Forord
Susanne og Jesper fortalte om Team Rynkeby og turen til Herning - Paris på ca. 1400
km med de indledende forberedelser osv. i
Runestenen nr. 132 - her kommer et kort udpluk derfra.
”Team Rynkeby Midt-Vest har 65 deltagere
og på hele Team Rynkeby er vi 1450 mennesker fordelt på 32 lokale hold fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Færøerne.
Vi var et stykke over 5000, der søgte om at
komme med, men altså kun 1450 der får lov
at deltage.
Susanne deltager som servicechef for de 12
servicefolk, vi har med på turen fra Team
Rynkeby Midt-Vest. Servicefolkene står klar
med mad ved depoterne, sørge for hoteller
og forplejning osv. for at vi andre ikke skal
tænke på al det praktiske, men bare køre cykel.
Jeg deltager som rytter og skal cykle ca.
1400 km fra Herning til Paris over 8 dage.
Jeg skal gerne nå ca. 3000 km inden vi får
vores nye ”Rynkebycykler” i slutningen af
marts, og derefter skal jeg gerne nå 2500 km
på ”Rynkecyklen” inden turen til Paris.

Jesper Bagge med sin ”rynkecykel” efter endt
tur i Paris - og så kan man jo spekulere over
hvordan man finder sin egen cykel mellem de
1450 ens rynkecykler.

glæde og ærefrygt i forhold til opgaven. Foran os lå ca. 1400 km fra Herning til Paris på
8 dage.

Dagen for afgang oprandt
Så kom endelige den dag, vi havde set frem
til med spænding og lige dele forventnings-

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Dag 1 Herning - Harrislee - 167 Km
Vi blev sendt afsted fra Landsskuet efter
morgenmad og afsked med familien. De første kilometer var præget af nervøsitet. Hvad
ville turen bringe, og ville det gode vejr
(næsten lidt for varmt) holde, og hvad med
benene og ikke mindst bagdelen, kunne det
klarer turen, og var alt materiel klar til turen,
og havde vi nu fået pakket det rigtige? Alt
sammen spørgsmål der lige skulle rystes af
på de første kilometer.
Men det gik godt og den første dag blev
overstået med kun et lille uheld, da en af rytterne gik ned med dehydrering. Og vi havde
kørt relativt stærkt, lige knap 30 km/t i snit
så vi var fremme i god tid på hotellet.

Dag 4 Oldenburg - Legden - 185 Km
Igen en relativt flad etape ned gennem Tyskland egentligt uden de store udfordringer
bortset fra at det var den først etape, hvor jeg
virkelig begyndte at kunne føle, hvordan det
var at sidde så mange timer om dagen på en
cykelsaddel, så en stor del af sidste del af
etapen foregik stående. Samtidig var varmen
kommet igen, så det var bare med at få tømt
nogle vandflasker undervejs.
Dag 5 Legden - Hasselt - 200 Km
Den sidste af de flade etaper fra Tyskland
gennem Holland og ind i Belgien, hvor store
dele gik via Napoleon ruten. Det mest spektakulære var skiftet mellem Tyskland, Holland og Belgien, hvor man på byggemåder
og haver ikke var i tvivl om, hvor man befandt sig.

Dag 2 Harrislee - Itzehoe - 144 Km
En kort etape ned gennem den vestlige del af
Nordtyskland med flot natur ad små veje og
en enkelt sejlads over Kielerkanalen.
Vi var fremme på hotellet i god tid og stor
var glæden, da Susanne og resten af serviceholdet stod klar med is og frugtsalat.

Dag 6 Hasselt - Boullion - 175 Km
Første etape i bakkerne med 2300 højdemeter og den berygtede Huy, som Tour de
France havde passeret to dage før. Samtidig
havde vi fået en masse modvind, så de 60
km, inden vi nåede Huy, var ret hårde.
Huy var det første sted, vi rigtigt mødte nogle af de andre Rynkehold, bortset fra at vi
havde boet på hotel med et par hold tidligere. Og hvor man virkelig kunne se, hvor
mange ryttere vi var afsted.
Eftermiddagen var præget af regn, vind og
bakker - specielt nedkørslen til Boullion,

Dag 3 Itzehoe - Oldenburg - 189 Km
Nattens regn havde klaret luften, så det var
en meget mere behagelig temperatur at cykle
i og igen en flot tur gennem det Nordtyske
marsklandsskab langs med kanaler og majsmarker. Turen bød også på to sejlture bl.a.
en 3,8 km lang tur over Elben.
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hvor vores hotel lå, var ret speciel med en
ca. 10 km lang nedkørsel ad ret dårlig vej og
med en del regn, så der var dømt check og
skift af bremseklodser til alle mand samt et
større arbejde med vask og rengøring af cykler.

op fra alle serviceholdene, og en stor velkomstkomite af pårørende stod og vente på
os. En meget speciel cykeltur i meget langsomt tempo ind gennem Paris.
Den sidste cykeltur var ud til hotellet i La
Defence, en tur der gik op ad Champs Elysees og rundt om Triumfbuen - en fantastisk
tur da vi fik lov at føle meget mere af den
hektiske trafik og stemningen i Paris.
For Susanne var turen meget tidligt op og
sent i seng hver dag. Køre bil eller lastbil,
finde et passende sted til depot, gøre depot
klar (hvor vi bl.a. smurte mad og skar frugt),
rydde op efter depot og skynde os af sted til
næste depot for at starte forfra. Herefter
frem til dagens hotel, hvor der skulle gøre
klar til ”bagsmæk”, næste dag mm. Vi havde
en kølelastbil med på hele turen hvor vi bl.a.
opbevarede vores mad og drikkevarer.
Bagsmæk betyder, at når vi kom i mål efter
dagen etapen samt efter aftensmaden, blev
der lukket op for lastbilen og lavet en bar
med øl, sodavand, vin og div snacks som vi
kunne nyde.
Morgen- og aftensmaden indtog vi på de hoteller hvor vi også overnattede.
Hver dag lignede hinanden bortset fra udsigten og de forskellige landskaber.

Dag 7 Boullion - Jaux - 224 Km
Den mest fantastiske og mest udfordrende
cykeldag, startende med en 10 km opkørsel
ud af Boullion - denne gang ud gennem skoven, så en kort passage ind i Frankrig tilbage
til Belgien og så ind i Frankrig igen. De første 80 km gik gennem skoven med Ardennernes ”bløde” bjerge og i alt 1800 højdemeter.
Turen bød også på kørsel ad små kridt- og
markveje (kridtveje er en grusvej hvor gruset var kridt, så den var helt hvid), og et længere stykke - 18 km - langs en kanal, hvor
vores følgebiler desværre ikke kunne være
med og ikke kunne finde os bagefter. Så der
var lige ved at være krise, da det var meget
varmt, og vores vandbeholdninger i drikkedunkene var ved at slippe op. Så stor var
glæden, da service holdet dukkede op med
kolde colaer, efter at vi havde ringet til dem
og givet dem vores GPS koordinater.
Stor var glæden også, da vi kom frem til hotellet, hvor vore børn Emilie og Cecilie også
var kommet frem efter at være kørt i bilen
ned for at møde os i Paris og for at holde familieferie i Nordmandiet.

Konklusion
Alt i alt var det en god tur, hvor der var mere
vægt på det sociale end det sportslige. Der
har selvfølgelig været en masse træning op
til, hvilket har været rigtigt godt. I alt er det
blevet til 7.873 km på cykel siden starten på
Team Rynkeby.

Dag 8 Jaux - Paris - 111 Km
Sidste etape var lidt speciel, da den var delt i
4 afsnit. Først 65 km ind mod Paris ad normal vej, hvorefter vi holdt en pause og sagde
farvel til vores servicebiler. Herefter kørte vi
godt 20 km ad en cykelsti langs en kanal til
den østlige del at Paris og ind til Fontain
Aux Lions, hvor vi mødtes med alle de andre hold fra Team Rynkeby - ca. 1400 mand
i alt.
Herefter kørte vi alle 1400 mand i samlet
flok de ca. 13 Km ind til Place Vauban og
Dome des Invalide, hvor der var stillet telte

Ville vi gøre det igen?
Det tager en masse tid, de 20 timer pr. uge i
forårssæsonen, vi blev stillet i udsigt ved det
første møde, viste sig at komme til at holde
meget godt, men der er mange andre gode
ting man kan bruge 20 timer om ugen på.
Tak til alle der har støttet os og ikke mindst
Børne Cancerfonden - de penge er gået til et
godt formål. 
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 Nyt fra Kultur og Samvær
Ved: Ingrid Kirk

Så er Kultur og Samværs program for sæsonen 2015 - 2016 kommet på gaden, og det
har den faktisk været de sidste par måneder.

Alle interesserede er rigtig meget velkomne
til disse - også hyggelige - aftener, hvor vi
får nogle gode "snakke", vores aftenkaffe
m.m. for bare en halvtresser. Vel mødt i
konfirmandstuen.

Vi har bestræbt os på at sammensætte et varieret program, og har i år fået indtil flere
nuværende og tidligere grønbjergboere til at
komme og fortælle om, og medvirke i de
forskellige arrangementer, og om vidt forskellige emner. Fast er naturligvis ”Ud af
Grønbjerg Skole og hwa´ så”
Ud af otte arrangementer deltager 6 nuværende eller tidligere grønbjergborgere.

Der vil forud for hvert møde være et opslag i
LokalBrugsen i Grønbjerg om de enkelte foredragsholdere!
Vores generalforsamling i år vil blive afviklet i forbindelse med julesammenkomsten
den 21. december. På valg til bestyrelsen er
Ingrid Kirk. 

Programmet kan ses på side 58 - 59.

11

16. september 2015

 Grønbjerg Billard i 40 år
Ved: Bestyrelsen og Henning Bülow Møller

Billard hvad er det egentlig
Spillet er udbredt over hele verden, oprindelsen er ukendt, men billard antages at
stamme fra England eller Sydeuropa. Det
tidligst kendte billardbord blev snedkereret i
1469.
I Danmark kendes billard fra 1728; den første billardklub blev stiftet i 1925, og i 1934
stiftedes Den Danske Billardunion (DDBU).
Billard spilles i mange varianter. Den almindeligste i Danmark er keglebillard, som spilles på et billardbord med seks huller (et i
hvert hjørne og et midt på hver langside),
fem små kegler på faste positioner midt på
bordet, en rød stødbal og to hvide baller. Og
det er også den form for Billard der spilles i
Grønbjerg Billardklub
Ordet billard stammer fra fransk og betyder
”lille (ben) kugle”

Indgangen til Grønbjerg Billardklubs lokaler som
blev indrettet i en afdeling af den tidligere brugs
og hvor man flyttede til i 2001 - i dag med nymalet dør og renoverede billardborde.

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93

Der spilles i flere forskellige tuneringer og
der er naturligvis retningslinjer og opdelinger inden for hver afdeling.
Af DDBU fremgår følgende forskellige billardspil af regelsættet: keglebillard, carambole, 5-kegler og skomager.

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

Den historiske vinkel
Henning Bülow Møller (Sønderkjærsvej 1)
gør i det følgende rede for Grønbjerg Billardklubs opståen.
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En ungdomsklub opstod
For at forstå hvordan billardinteressen i
Grønbjerg opstod, må man begynde ved begyndelsen.
Den 2. februar 1970 blev den nye Grønbjerg
Skole indviet (nu Grønbjerg Friskole).
Det var en sammenlægning af Øster Skole
(nu beboet af Else Nyborg og Per Anneberg)
og Vestre Skole (nu beboet af Henning og
Karen Margrethe Møller).
Østre Skole var på forhånd solgt til Sigfred
Nyborg, som blev skoleleder i Grønbjerg
den 1. september 1971, da førstelærer Axel
Bonde Nielsen gik på pension.
Vestre Skole tilhørte stadig kommunen.
I slutningen af 1969 indkaldte Sigfred Nyborg til et møde i forsamlingshuset for at se,
om der var stemning for at oprette en ungdomsklub i Grønbjerg.
En ungdomsklub dengang var støttet af stat
og kommune og var for unge mellem 14 og
18 år. Klubben skulle have til huse i Vestre
skoles to gamle klasselokaler og hobbylokalet oven på toiletbygningen.
Der var stor opbakning for oprettelsen!
Først i februar gik en flok forældre, Sigfred
Nyborg og undertegnede i gang med at indrette lokalerne. At jeg kom med skyldtes, at
jeg skulle være medhjælper i klubben og også, at jeg havde planer om at købe hele bygningen af kommunen. På forhånd havde jeg
dog lovet, at ungdomsklubben skulle have
lov at køre videre. Men Sigfred Nyborg var
hovedkraften for det hele, og havde god erfaring, for han havde også startet en ungdomsklub i Harboøre, hvor han var ansat
som lærer, inden han i 1964 kom til Grønbjerg.
Ungdomsklubben blev indviet 1. marts 1970
og eksisterede indtil den 1. april 1992.
Klubben kørte fint med masser af medlemmer og masser af aktiviteter.

mig i spillets mysterier, og vi blev enige om,
at det ville være en glimrende ide at anskaffe
et til ungdomsklubben.
I 1972 købte vi et helt nyt ½-match bord fra
Silkeborg Billardfabrik. Det kostede 3.425
kr.
Det var mange penge for ungdomsklubben,
selvom den på det tidspunkt havde 50 medlemmer.

Billardinteressen opstod
I mellemtiden havde Nyborg selv købt et
billardbord (½-match - som er en betegnelse
for billardbordets størrelse), og han indviede

Jeg regnede med, at det så var forbi med en
seniorklub. Men Svend Larsen kom til mig
og sagde, at han kendte mange, der gerne
ville spille billard, så vi kunne nemt blive en

Seniorklub
Nyborg fik så den ide, at vi kunne starte en
seniorklub (ordet billardklub kendte vi ikke
rigtigt). Der var 15, der var interesseret, (af
dem er Jens Korsholm Jensen, Frydendalsvej og Henning Bülow Møller, Sønderkjærsvej nulevende og boende i Grønbjerg) og
planen var så at starte en turnering, således
at vi skiftedes til at spille på Sigfred Nyborgs private billardbord og på ungdomsklubbens.
Vi spillede et par gange om ugen, og kontingentet var 20 kr. om måneden, som gik i
ungdomsklubbens kasse.
Vi kendte godt billardreglerne, men turneringsformer med handicaps osv. kendte vi
ikke noget til. Vi satte et time-ur i gang, og
når klokken ringede, havde den, der havde
fået flest point vundet.
Sådan kørte det i 1972/73 og 1973/74.
I mellemtiden havde flere ønsket at komme
til at spille billard og prøvede at melde sig
til; bl.a. tømrermester Svend Larsen (1919 1977), men Sigfred Nyborg ønskede ikke
længere at lægge sit hjem og sit private bord
til det fælles billardspil. Han og hans nærmeste omgangskreds fortsatte med at spille,
men under helt private former i Østre Skole.
(Der har altså aldrig været to billardklubber i
Grønbjerg, som man sommetider hører)
Samtidig trak han sig ud af ungdomsklubben, og undertegnede blev så leder af den.
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Billardklub - jeg kendte kassereren, en kollega til mig på Troldhede Skole. Jeg ringede
til ham, og Svend Larsen og jeg aftalte et
møde med ham.
Her fik vi så en masse oplysninger om,
hvordan man starter en billardklub, turneringsformer, økonomi osv. - og også at hvis
man skulle med i turneringerne i Vestjysk
Billardunion (V.B.U.), skulle bordene være
helmatch borde, og der skulle være mindst
to af dem. Allerede på det tidspunkt var
Troldhede Billardklub en stor velkonsolideret klub, men vi fik det råd, at for at få startet kunne vi gå i banken og få en kassekredit
for at komme godt i gang.
Men det krævede jo, at man kunne betale
pengene tilbage, og derfor indkaldte vi i foråret 1975 de godt 20 medlemmer, vi havde i
seniorklubben. De skulle jo være indstillet

seniorklub i Vestre Skole.
Ikke mindre end 23 var klar til at spille i Vestre Skole. Nogen gik hurtigt fra, men ca. 20
var vi ved sæsonens afslutning i 1975.
Af de oprindelige 23 medlemmer er følgende nulevende og boende i Grønbjerg:
Elmo Feldbæk, Frydendalsvej
Erik Sandal, Grønnegade
Hans Jørgen Petersen, Svinget
Henning B. Møller Sønderkjærsvej
Jens Simonsen, Grønnegade
Karl Freund Juelsgaard, Skolevænget
Kresten Agerlund, Ørnhøjvej
Niels Anton Nielsen, Grønnegade
Ud og se nyt
Nu syntes vi, det kunne være sjovt at komme ud at spille i andre klubber, vi havde
nemlig læst i avisen om specielt Troldhede

Billedet herover er fra 1989 og er billardlokalet på Sønderkjærsvej 1, hvor Grønbjerg Billardklub netop
nåede at holde 25 års jubilæum. Bordet til venstre er et Søren Søgaard konsolbord, indkøbt i 1986, med
en 5 cm skifferplade med indlagt varme. Bordet erstattede det P.O.P. bord der blev indkøbt omkring
1978. Bordet til højre var det første billardbord der blev indkøbt son nyt i 1975 da billardklubben blev
stiftet.
14
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Der blev indkøbt et nyt Søren Søgaard bord,
som blev stillet op i ungdomsklublokalet
længst mod vest (nu nedrevet). Men at komme ud og spille turneringer i andre klubber i
V.B.U.-regi kunne vi ikke, da det jo krævede to borde.
I sæson 1975/76 og 1976/77 lavede vi nogle
interne turneringer efter de regler, der var i
V.B.U. - der kom lidt ekstra medlemmer til,
og de to sæsoner gik så godt, at vi godt turde
købe et hel-match bord mere. Det blev et
brugt P.O.P bord til ca. 11.000 kr. indkøbt
hos Søren Søgaard. (P.O.P. er bordfabrikant
P.O. Pedersen. Virksomheden blev overtaget
af Søren Søgaard billardborde) Bordet skulle
leveres 15. september, så vi var klar til at
spille med i V.B.U.-turneringerne. - Formanden Svend Larsen havde underskrevet
slutsedlen og glædede sig meget til at komme til at spille udenbys. Desværre døde han
om sommeren.
Der blev holdt bestyrelsesmøde den 28. august. Her blev Wilfred Pedersen valgt som
formand og ny i bestyrelsen blev Hans
Langhoff.
Så kom klubben godt i gang både med medlemmer og på den økonomiske side. - I 1986
blev P.O.P. bordet erstattet med et Søren Søgaard bord på konsoller og med varme
(24.890 kr.). Vores første bord var uden varme, men det satte Wilfred i. - Sodavand og
øl blev solgt med afregning i en cigarkasse,
men i 1992 investerede vi en automat, så vi
altid havde kolde drikke.
Vi nåede at holde 25-års jubilæum i ”den
gamle klub” i september måned år 2000.
Klubben flyttede til deres nye lokaler på
Svinget 2 i 2001. Indrettet i et område i den
tidligere brugs.
Til sidst skulle måske nævnes rækken af formænd i Grønbjerg Billard Klub:

på at ville fortsætte i klubben og betale et
lidt større kontingent end de 20 kr. om måneden.
Grønbjerg Billardklub blev en realitet
Mødet blev afholdt:
torsdag den 18. september 1975.
Der blev fremlagt et økonomisk overslag
ved køb af et nyt bord til ca. 18.000,Man nåede frem til at hvert medlem skulle
betale 150 kr. i indskud og 75 kr. i kvartalet
i kontingent. Alle skulle have udleveret en
nøgle, og der kunne spilles alle dage undtagen tirsdag og torsdag aften, hvor lokalerne
var optaget af ungdomsklubben (uden hvis
eksistens billardklubben ikke kunne have
kørt for en meget billig husleje).
Derefter gik der en liste rundt, hvor de, der
stadig var interesseret, skulle skrive navn og
adresse på. Af de 20 fremmødte skrev de 19
sig på. Og ud fra det, besluttede man at starte Grønbjerg Billardklub.
Den første bestyrelse
Der blev valgt en bestyrelse:
Svend Larsen, formand.
Henning Møller, kasserer
Hans Jørgen Petersen, sekretær
Wilfred Pedersen
Peter Ø. Christensen.
Af de første 19 medlemmer er følgende nulevende og boende i Grønbjerg:
Elmo Feldbæk, Frydendalsvej
Hans Jørgen Petersen, Svinget
Henning B. Møller Sønderkjærsvej
Jens Simonsen, Grønnegade
Kresten Agerlund, Ørnhøjvej
Niels Anton Nielsen, Grønnegade
Wilfred Pedersen og Peter Christensen er
flyttet fra Grønbjerg

Svend Larsen
Wilfred Pedersen
Leif Klidsbjerg
Jørgen Demant
Bent Illum Hansen

Der skulle kautioneres
Tre dage efter var vi i banken og fik bevilget
et lån (løbende kassekredit) på 20.000 kr.
med hele bestyrelsen som kautionister.
15
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1975 - 1977
1977 - 1978
1978 - 1982
1982 - 1985
1985 - 1988

Pigerne er kommet ind i billardklubberne igen. Her i lokalet Svinget 2

Jens Kirk
Bent Illum Hansen
Benny Lauridsen
Per Johansen
Niels Erik Jakobsen

vil den nuværende bestyrelse i Grønbjerg
Billardklub gøre noget ved idet ungdomsspillere ikke skal konfronteres med alkohol
og tobak når de på aftalte tidspunkter kommer og spiller og træner billard. Man skal
heller ikke tro at man kan komme og ”lave
ballade”. Billard er jo en gentlemansport så
der skal være disciplin ro og orden i lokalet.
Og træningen vil komme til at ligge fast for
ungdomsspillere. Vi har dygtige spillere der
kan instruere og komme med gode ideer til
hvordan man spiller og fortæller om indgangsvinkel og udgangsvinkel når ballen
rammer banden. Når kampsæsonen er ovre,
som er september til marts, er der jo ikke
kampe i lokalet så der er næsten frit slaw for
at komme og øve sig.

1988 - 1989
1989 - 1995
1995 - 1997
1997 - 1999
1999 -

Grønbjerg Billardklub i dag
Klubben har i dag 33 medlemmer hvoraf der
er én ungdomsspiller (12 - 24 år), der er 8
damer og 24 herrer.
Så kan man jo spørge om billard er noget for
piger. Historisk set, ja. Da man ”opfandt”
billarden var det både kvinder og mænd der
spillede på saloner og på værtshuse, men da
spillet fik ry som værtshusspil ophørte kvindernes deltagelse.
Og naturligvis har dette ry hængt ved i lang
tid og værtshuse og øldrikkeri har i offentligheden været forbundet med billard. Et ry
der kan være svært at få bugt med.

Organiseringen
Når man bliver medlem betaler man 650 kr.
for et år og så får man udleveret en nøgle
(fra 16 år) så man kan komme ind og træne
når der ikke er turnering eller andet fastlagt
program.

Pigerne deltager
Nu har pigerne igen gjort indtog i billardsporten ikke blot andre steder, men også i
Grønbjerg Billardklub, hvor man i 2004 - 05
fik kvindelige medlemmer og det gamle ry

Mandag til torsdag aften er der åben hvor
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Der er forskel på billardborde
De interne turneringer og
kampe foregår jo på vore egne
billardborde som vi kender,
men der er forskel på billardborde. Andre mærker kan vær
hurtigere eller langsommere at
spille på og det skal man naturligvis vænne sig til, men
det er jo ens for alle for de der
kommer til os skal jo vænne
sig til at spille på vores borde.
Men det er jo det samme som
fodbold hvor der er udebanekampe og hjemmebanekampe.
Mandag formiddag har vi et
pensionisthold der kommer og
spiller og hygger med morgenkaffe hvor verdenssituationen lige vendes hvorefter der
Bestyrelsen i 2001 da man flyttede til de nye lokaler på Svinget 2 i spilles. Enten mod hinanden
Grønbjerg. Fra venstre er det Dennis Boutrup ved flaget eller også med andre klubber i
(nuværende ungdomsspiller), Bill Pedersen, Peter S. Christensen, området. Det er også organiNiels Erik ”Niller” Jakobsen og Bent Christensen
seret i VBU. Det er primært
på hyggebasis hvor man hjælman møder op i klubtøj og man kommer ik- per hinanden med at få talt point, og hvor
ke i sit arbejdstøj. Klubben åbner kl 19 for at man kan høre udtalelser som ”ramte jeg nogøre klar til kampe. Det hænder naturligvis get”?
at vi skal ud til andre klubber for at spille
kampe i holdturneringer. Udekampene er Fredag og søndag mødes vi nogen gange til
primært til de nærtliggende klubber. Mange spil og hyggelig samvær hvor børn også er
af disse kampe er organiseret i VBU-regi velkomne. Det kan man naturligvis ikke når
der en lørdag eller søndag er kampe i turne(Vestjysk Billardunion).
ringer idet der skal være ro så spillerne kan
Ud over dette spiller vi også andre turnerin- koncentrere sig.
ger. Doubler, Klassemesterskaber, Ladiescup, Holstebro Open og Nytårscup. Det Vi forsøger også at arrangere ture for hele
hjemlige glemmer vi heller ikke hvor vi har familien. Sidste år besøgte vi Søren Søinternturnering, Double, Skomár og gaards fabrikker i Vejle og fik en rundvis”Fortsat”. Så begynder vi gerne med mor- ning hvor vi så hvordan man fremstiller bilgenkaffe hvorefter der står mange kampe på lardborde og hvor de også sælger ”køer”,
programmet. Ud over at vinderen får sit handsker og alt andet til faget hørende. Hernavn på en pokal har man naturligvis efter gik resten af dagen med hyggetur. Det
kan være til en fiskesø eller vi har grillet el”håneretten” i et årstid.
ler lignende oplevelse hvor madkurven er
17

16. september 2015

pakket med al godt. Vi har etableret et aktivitetsudvalg og vi vil forsøge at komme på
en tur én til to gange årligt. Vi har bedt medlemmerne om at komme med forslag til aktiviteter. Vi har opsat en ”ris-og-ros” kasse
hvori man kan komme med sine forslag. Et
eksempel var at man kunne prøve at komme
ud og prøve at skyde lerduer.

Æresmedlemmer
I tidens løb har Grønbjerg Billardklub udnævnt fire æresmedlemmer.
Kriteriet for at blive æresmedlem er at man
er over 80 år og har været medlem af Klubben i mindst 5 år forinden. Man bliver hermed kontingentfri.
Dog kan der være undtagelser herfra.

Vi har også indført arbejdslørdage/weekends
to gange om året.
Det går naturligvis ud på at få gjort rent i alle kroge og hjørner og trænger lokalerne til
at blive opfrisket med maling foregår det også en arbejdsweekend. Skal der ordnes andre
ting skal det jo også bare flettes ind i disse
weekends.

Kasserer i foreningen i 27 år:
Henning Bülow Møller
Over 80 år
Niels Kr. (Milter) Nielsen (1921 - 2012)
Arthur Bech Madsen (1922 - 2006)
Wilfred Pedersen
”Jubilæumsbestyrelsen” anno 2015
Formand
Niels Erik Jakobsen
Næstformand
Hans Jørgensen
Kassere
Tom Kristensen
Sekretær
Jane Kristensen
Bestyrelses medlem Lone Boutrup

Af andre tiltag tænker vi på at invitere f.eks.
pensionister inden for så man kan se hvad
der foregår og hvad spillet går ud på. Ligeledes kunne man også forestille sig at vi kunne
holde åben hus for unge over 12 år.

Turneringsleder
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Kasper Jakobsen 

 Friskolenyt
Ved: På vegne af bestyrelsen…..

Bestyrelsen og ansatte på Grønbjerg Friskole, NaturMusen og Vuggestue har her umiddelbart før skoleårets start stukket hovederne
sammen til et fælles opstartsmøde.
Grønbjerg Friskole er et godt sted at være.
Løbende kommer der nye elever til. Når
skolebussen på onsdag triller ind med fuld
læs og de lokale børn og unge har fået cyklerne parkeret i cykelskuret, tæller hele flokken 118 elever. Dejligt.
På medarbejdersiden er der også meget der
fortæller, at det er et dejligt sted at være. I
præsentationsrunden rundt om bordet mødte
vi både 25-års jubilaren og hele tre 10-års
jubilarer og i øvrigt et toptunet klar personale.
Stemningen og snakken i personalegruppen
vidner om godt kollegaskab og et godt og
udviklende fagligt samarbejde.
Deres energi og engagement medfører, at
der altid er gang i noget nyt og spændende.
Huset opleves nu som ”smeltet sammen” i
den forstand, at skole, børnehave og vuggestue opleves som én enhed. Det er et mål,
der er arbejdet bevidst hen imod, og som ikke bare opstår ved at bygningerne bliver
bygget sammen. Det kræver bevidsthed og
viljen til at ville, og den har de i hele huset.
Med udgangspunkt i sidste års værdidebat i
bestyrelsen og medarbejdergruppen, arbejdede vi videre med vores værdiforståelse og
med om skolens værdier afspejles i hverdagen.
En spændende seance, hvor vi med smilet på
læben også blev bevidste om, hvor forskelligt vi hver især oplever de værdier, vi er
fælles om.
Der udover fik vi til opgave at udtænke,
hvorledes vi kan styrke sammenhængen i
hele huset, 0 - 16 år. Umiddelbart kan det lyde svært, for hvad har en 0-årig og en 16årig til fælles og hvad kan de være sammen
om? –altså ud over at de begge sover meget!

Der blev arbejdet
og givet input til
medarbejderne,
som de efterfølgende kan tage
op og udvikle videre på helt konkret.
Vi arbejdede med
modellen ”What,
Why, How”. Vi
er trænet i at tænke, hvad skal der
arbejdes med og
hvordan skal det gøres, men væsentligt er
det at reflektere over, hvorfor vi gør som vi
gør. Det er væsentligt at svaret på hvorfor,
lever op til vores værdigrundlag og bidrager
til, at Grønbjerg Friskole fortsat bevæger sig
i den retning vi ønsker.
Jeg vil ønske alle børn og voksne et rigtig
godt skoleår 15/16 på Grønbjerg Friskole, i
NaturMusen og en fantastisk start i Vuggestuen.
Heidi Frydendal - Mor til Benjamin 8. kl.

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

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

www.klinikforsundhed.dk
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 Børge Kamps liv som tømrer
Ved: Grete Tange

Mit liv som tømrer
For et halvt års tid siden kom Børge og jeg
til at snakke om, hvordan hans liv som tømrer havde været, og da jeg jo vidste, at han
havde en god hukommelse, spurgte jeg, om
han ikke ville skrive noget ned om det. Det
lovede han, og han gik også i gang. Desværre blev han så dårlig, at han ikke orkede at
nedskrive det, hvorfor vi aftalte, at jeg skulle
komme med en båndoptager, og så ville han
fortælle. De første 5 afsnit er Børges egen
fortælling. De andre er også hans fortælling
blot skrevet med min hånd.
Den første ungdomstid
Da jeg var konfirmeret, kom jeg ud at arbejde på landet. Jeg kunne godt lide at være ude
i den friske natur, så det var godt nok. Men
alle mine brødre havde valgt et andet erhverv, og som følge deraf havde de andre arbejdstider. De havde blandt andet fri om
søndagen, så syntes jeg ikke, at det lige var
noget for mig at fortsætte på landet. Jeg havde kun fri hver anden søndag, dyrene skulle
jo passes alle ugens dage.

komme til at arbejde ude i det fri om sommeren og inde om vinteren ville jo være dejligt. Så det endte med, at jeg satte en annonce i avisen om en læreplads.

Hvorfor tømrer
Det havde altid været min mening, at jeg
ville i lære hos en købmand, når jeg havde
tjent så meget, at jeg selv kunne klare mig
økonomisk igennem en læretid. Jeg kunne
ikke regne med mange penge hjemmefra, da
min mor blev enke og havde 6 drenge i alderen fra 8 til 24 år.
Min storebror rådede mig fra at blive kommis. Så da jeg en dag var i Grønbjerg og så
tømrer Larsen hugge tømmer til et hus
(Brugsens garage) lige uden for mit hjem,
spurgte mor mig, om jeg ikke kunne tænke
mig at blive tømrer? Det gav mig noget at
spekulere over. Jeg var fra barnsben opdraget til at hjælpe til ved brænde-savning og
hugning, så værktøjet kendte jeg godt. Og at

Jeg fik en lærerplads
Landmanden, jeg tjente hos, blev meget forbavset over min annonce, da jeg altid havde
fortalt, jeg ville være købmand. Jeg fik kun
et tilbud på annoncen, så valget var let. Det
var fra en tømrer Martin Knudsen i Sørvad,
og en dag rejste min mor og mig derned for
at søge pladsen, og evt. underskrive en kontrakt. Det var herlige folk, og da de også
måtte have godkendt mig, blev vi enige om
at skrive kontrakten med det samme. Ifølge
den kontrakt, der blev skrevet, skulle jeg
være i lære i 4 år fra 1. november at regne,
og da det også var den dag, jeg havde udtjent tiden hos landmanden, var det helt i sin
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ten om ugen havde vi dansk og regning med
lærer Nielsen, men det var i klasseværelset
på den gamle skole. Det var dengang den
nye retskrivning med blandt de små bogstaver på navneord blev indført, og da vi alle
kun havde 7 års skolegang og et par år ved
landbruget, havde han sikkert nok at se til.
En gang om året holdt de små tekniske skoler en samlet udstilling, og jeg var med i
Ulfborg engang.
Senere kom vi til at gå på Holstebro teknisk
skole. Men det var 5 aftener om ugen og en
klasse med kun tømrerlærlinge, så det var
med fagtegning og bygning af små modeller
i 1/10 dels størrelse. Så det var jo noget bedre for os tømrer lærlinge. En aften havde vi
også dansk og regning.

orden. Den eneste betingelse, jeg stillede,
var, at jeg skulle have kost og logi hos mesteren. Det var meget almindeligt den gang,
så det var, som det skulle være.
Lønnen
Lønnen var som følgende: Det første halve
år var en gensidig prøvetid, så der fik jeg ingen løn. Det næste halve år skulle jeg have 5
kr. om ugen. 2. læreår 7 kr. og 3. læreår 9 kr.
om ugen og 4. læreår 13 kr. om ugen. Der
ud over skulle mester også betale mit sygekasse kontingent, der dengang blev opkrævet af alle, der var over 15 år. At han også
betalte min skat i de 4 år, tror jeg var en ekstra service. Arbejdstøj skulle jeg selvfølgelig
selv lægge til, da der dengang ikke var noget
der hed at få udleveret gratis arbejdstøj. Jeg
skulle selv lægge cykel til, da mester ikke
havde bil (det var der næsten ingen mestre
der havde dengang). Og det var hårdt at
skulle have værktøj, søm mm. med på cyklen, så det kneb at holde den i orden.

Lærerpladsen
Og nu lærepladsen som jeg havde fået. Den
bestod af mester og i husholdningen af hans
søster (han havde mistet sin hustru 2 år før)
samt en søn, der var et år ældre end mig og
en datter 3 år yngre end mig. Sønnen og jeg
delte værelse på loftet over værkstedet, og
da han også var i lære, kom vi til at arbejde
meget sammen og også omgås i fritiden. Familien var stærkt engageret i den grundtvigske valgmenighed og fulgte alle foredrag og
andre møder, der var der, så det var en selvfølge, at jeg fulgte med, og det har nok præget mig siden.

Teknisk Skole
Vi skulle også som en del af læretiden gå på
teknisk skole, det var selvfølgelig om aftenen. Men da togtiderne passede bedre til
Spjald end Holstebro, kom vi til at gå til
Spjald (Togene kørte på ”Ørnhøjbanen”).
Og da mester skulle betale billetten til toget,
der gav ret til at rejse med alle tog mellem
Sørvad og Spjald, kunne jeg rejse gratis
hjem fra Sørvad til Grønbjerg. Jeg gik på
skolen i Spjald fra november 1947 til april
1948 og fra oktober 1948 til april 1949. Det
var trange lokaler oven over lærerens lejlighed, med skrå lofter og ingen ventilation.
Og så eleverne: Det var en blandet skare.
Der var smede, tømrere, murere, snedkere,
malere og elektrikere. Hvordan tømrermester Meldgaard kunne undervise en så blandet klasse, ved jeg ikke, men da han var meget kontant, var der altid ro i klassen, uden
at han brugte alt for håndfaste midler. Der
var selvfølgelig ingen piger i klassen, da de
dengang havde vigtigere ting at lave. En af-

Tømrerfaget
Og så til tømrerfaget. Det var et helt nyt
værksted, vi arbejdede i. Det var bygget året
før, og det var grundmuret, med vinduer til
begge sider og med ubehandlet gulv. Der
var et træfyr i den ene ende, hvor vi kunne
fyre med træsmuld, så det ikke blev så koldt
om vinteren. Vi havde en lille kombineret
maskine, som vi lavede mange vinduer, døre, skabe og køkkenborde med. Alt blev lavet på værkstedet, for der var ingen fabrikker, der lavede tingene dengang, så det gik
vinteren med. Arbejdstiden var 7 timer om
dagen om vinteren og med teknisk skole var
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af. Det var ikke så spændende.
Værktøjet, som jeg fik udleveret, bestod af
en stor krydsfilet sav, en rets filet sav samt
en lille sav til mindre tømrerarbejder +
fuchsvans og lille tømrersav. Der var intet
elektrisk værktøj – end ikke en boremaskine.

dagen godt udnyttet. Om sommeren arbejdede vi 9 timer om dagen.
Værktøjet og de første arbejdsopgaver
Det første værktøj, jeg fik udleveret var en
tommestok, som var to alen lang, og på den
kunne en tomme inddeles i halve, og kvarte.
Det var den, som mester brugte, når han
skulle angive længder af forskellig slags.
Metersystemet var blevet indført, men alligevel blev man i tømrerfaget ved med at
bruge tomme, som man havde gjort i århundreder. Det træ vi købte fra England, var
savet op i svenske tommer, og det træ der
blev savet og købt i Danmark var i danske
tommer. Hvis vi skulle lave skuffer eller
spær, var det meget nemmere at opgive målene i meter eller centimeter, men vi måtte
lære alle tre længdemål fra start. Det var rigtig svært.
I virkeligheden var det dog sådan, at landmænd, som skulle have sat nyt glas i vinduerne i kostalden, blot kom ind med en pilekvist, som var skåret til, så den passede i
længden, og så var der skåret et hak, der
passede i bredden. Det skulle jeg så skære
til. Transporten af de færdige ruder tilbage
til landmændene blev foretaget af mælkekuskene, som kørte mælk til mejeriet, der lå
300 meter fra værkstedet. Det blev min opgave at bringe tingene hen til dem, og som
betaling tror jeg, at mælkekuskene fik en
god frokost hos tømrermesteren et par gange
om året.
Opskæringen af glas fik jeg meget brug for,
for hele den første tid gjorde jeg det meget
af tiden. Jeg lavede også stålbånd til saltkarret, som folk skulle bruge, når julegrisen
skulle slagtes. Karret var nemlig tørret ud, så
alle staver var faldet fra hinanden. Jeg arbejdede altså ikke først og fremmest med træ,
men sammen med sønnen lavede jeg dog
forsatsvinduer som skulle hjælpe til at holde
kulden ude om af husene om vinteren. Dem
satte jeg glas i. Tidligt på foråret var det så
ajletønderne, som var faldet fra hinanden.
De skulle have nye bånd, og det tog jeg mig

Husbygning på den” rigtige” måde
Den spændende tid kom, når det blev forår,
for når man byggede hus dengang, så skulle
de bygges om sommeren, og laves færdig
om vinteren. På tømmerpladsen blev der lagt
remmer ud i størrelsen 2 x 4 tommer, og på
dem skulle 7 x 7 bjælkerne hvile. Derpå
skulle der laves spær, som skulle saves til i
de rigtige længder, og til sidste skulle hanebjælken sættes sammen med dem i smig, så
man faktisk ikke behøvede at bruge søm. Vi
kunne lave sådan et sæt i timen. Når alle
sættene var færdige, var alt træarbejdet til et
hustag færdigt, og så blev det hentet af en
kranbil og kørt ud på byggepladsen. Her
skulle huset så ”rejses”. Det var en travl dag,
hvor mester gang på gang på skyndede på
mig, for at vi kunne blive færdige. Når huset
var rejst, blev rejsekranse fra naboer og venner sat på huset, og så fik vi en øl eller to.
Det var en festdag. Dette var min indgang til
rigtig tømrerarbejde.
Vi byggede også lader og udhuse, hvor tagene skulle bæres af hanebånds spær.
Materialer
Senere kom de ”elendige” gitterspær, som jo
er lavet af trekanter, der er sømmet sammen,
og som ikke kan skubbes fra hinanden, og
de ødelagde faktisk mit håndværk, fordi nu
krævedes der ikke mere de nøjagtige samlinger af træet. På skolerne lærer man dog stadig de rigtige håndværksmæssige tilgange til
jobbet, men man bruger det ikke ret meget
ude på arbejdspladserne, fordi det tager for
lang tid. Spærene bliver i dag fremstillet på
fabrikker, så på almindelige arbejdspladser
får man dem bragt ud derfra lige til at sætte
op.
Netop i de år havde vi meget travlt med at
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Mester var interesseret i, hvordan jeg troede,
det ville gå, og jeg svarede, at det skulle sikkert nok gå, hvis jeg bare ikke fik kvartsvingstrappen. Om natten vågnede jeg badet
sved, fordi jeg havde trukket nummer 9, og
det var den trappe. Da der var taget tre opgaver ud af opgavesættet, da jeg skulle til at
trække, vidste jeg ikke, hvilket nummer jeg
så skulle tage. Desværre tog jeg netop den
trappe. Det var jeg ked af, men jeg skulle jo
i gang, og mester hjalp mig med at finde det
træ, der kunne bruges. Da jeg så skulle til at
sætte tingene sammen, spurgte han, om jeg
nogensinde havde fuget to stykker træ sammen. Det havde jeg ikke, så han hjalp mig
med at skærpe min langhøvl. Den skulle jeg
bruge til at lave en meget fin og blød overflade. Det prøvede jeg så, og han blev vildt
imponeret over, at jeg kunne gøre det så
godt. Han tilbød mig derfor, at jeg kunne få
hans langhøvl med ud til prøven.
Ved selve prøven blev vi placeret forskellige
steder i Holstebro, og jeg kom til at stå i en

sætte asbestplader op på husene i stedet for
stråtag. Årsagen var, at dette materiale kunne holde i mange år, mens stråtage eller pandeplader var ødelagt efter 20 år.
Svendeprøven
Svendeprøven skulle jeg aflægge efter 4 års
læretid i november. Det gjorde jeg i 1951,
teknisk skole var afsluttet i foråret forinden,
så der gik et halvt år fra sidste teoriundervisning til jeg skulle op. Derfor var der nogle
ting, der lå langt væk i hukommelsen, da vi
skulle til at bruge dem. Til prøven skulle vi
selv tegne vores opgave, og det var ikke blot
en blyanttegning, nej, den skulle også trækkes op med tusch. Det synes jeg stadig var
urimeligt, for det var ikke et materiale, som
vi overhovedet arbejdede med ellers. Af den
grund var jeg nødt til at øve mig på at tegne
ved et tegnebræt efter fyraften.
Dengang var der 12 forskellige opgaver,
som man kunne trække til svendeprøven, og
dem prøvede jeg derfor at tegne igennem.

v/ Mads Madsen
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gammel kælder, hvor jeg så skulle lave tegninger og der på trappen på egen hånd.
Skuemesteren kom og sagde, at jeg ikke
måtte have kortet træet af, før vi begyndte
på opgaven. Hertil svarede jeg, at han da bare kunne lægge den halve time til. Han formanede mig også om, at jeg ikke måtte bruge nogen form for maskiner, og dertil svarede jeg, at det ville jeg ikke gøre, og det kunne han tage mit ord på. Efter en uge skulle
det håndlavede resultat bedømmes, og selvom min tegning var frygtelig, fik jeg alligevel en bronzemedalje for svendestykket. Det
var jeg stolt af, for det beviste, at det håndværksmæssige var i orden.

Fra venstre er det Tømrermester Kæseler, dennes
søn John, Børge Kamp og Svend Kamp under restaurering af Brugsen omkring 1958 - 59

Civilforsvaret
Derefter blev jeg indkaldt til civilforsvaret i
Thisted. Jeg havde faktisk været på session
året før, men jeg skulle jo først være færdig
med min uddannelse. Der kom jeg ind i redningstjenesten, som tog sig af sårbehandling,
brande og reguleret væltning af huse. Vi
kom også til at arbejde med sporing af lækkede rør i bygninger, og det kom mig senere
til gode. Det blev ligesom en videreudbygning på mine erfaringer. Efter ½ år blev nogle udtaget til korporaler, og de skulle gøre
tjeneste ½ år et andet sted, og derefter vende
tilbage til Thisted det sidste halve år. Man
skulle bruge 9 til værkstederne og 7 til almindelig tjeneste. Jeg blev ikke udvalgt,
men dagen efter blev jeg kaldt ind på kontoret, og der blev jeg udtaget som nummer 8.
Det var meget mærkeligt, for også her havde
jeg drømt, at det var det, der ville ske. Hvordan kan man drømme sådan noget? Jeg gjorde tjeneste i Hadsten, og det blev virkelig interessant, selvom jeg ikke troede det, for vi
havde pædagogik og psykologi samt dansk
og regning. Som gruppefører skulle man stå
foran og instruere, og det lærte jeg også meget af, selvom man den første gang grinede
lidt af mig. Det forsvandt senere.

Hadsten Håndværkerskole
Efter udstået tjeneste kom jeg tilbage til Sørvad til min tidligere mester. Der var jeg et
år, fordi jeg skulle tjene nogle penge. Jeg
havde nemlig bestemt, at jeg ville på Håndværkerkskole i Hadsten. Der kunne man tage en mesterprøve, så man senere kunne
nedsætte sig som selvstændig tømrer. Uddannelsen kunne man også tage på Sjælland,
og der tog den 2 vintre, men i Hadsten tog
den kun 1. Det kunne jeg få råd til, så det
valgte jeg. Det blev en vinter, hvor jeg virkelig måtte arbejde. Vi var i gang fra tidlig
morgen til sen aften for at nå de ting, der
blev forlangt af os. Jeg tror, at min ugeplan
var på 90 timer, og af dem var de 85 regning
af forskellig slags. Vi skulle tegne et hus
helt fra grunden, finde ud af hvor de forskellige rum skulle placeres, og så skulle vi beregne, hvor svært tømmer der skulle til, for
at det kunne holde. Vi skulle også vide noget om murearbejde, for når vi var færdige
skulle vi kunne afgive en pris på et færdigt
hus. Det hus, som jeg senere byggede i
Abildå, var det hus, som jeg tegnede på skolen.
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Af andre fag, der også var virkelig interessante var byggevejledning og håndværkerret. De fleste flygtede, når de så den bog,
som vi brugte, for den beskrev, hvilke rettigheder vi havde, hvordan vi skulle tilrettelægge lærlingeuddannelse og andre væsentlige ting, som vi kunne få brug for som mestre. Da vi var til eksamen i netop dette fag,
fik jeg UG, for jeg syntes, det var meget vigtigt at vide noget om disse ting. Det var jeg
den eneste på holdet, der fik, så da var jeg
igen glad og stolt. Jeg havde nemlig lært at
læse, så jeg kunne forstå det, og det har jeg
haft glæde af senere i livet.

fandt hurtigt ud af, at hun var en dygtig pige.
Vi levede flot af det, som hun kunne få med
sig hjem. De lavede koldt bord, men havde
også en varm ret hver dag.

Hvad derefter fulgte
Efter det halve år vendte jeg hjem, og hjalp
Kæseler, der var tømrermester i Grønbjerg,
med at bygge alderdomshjemmet (i dag den
gamle del af Grønbjerghjemmet). Da det var
slut søgte jeg job som svend i avisen, og der
fik jeg to tilbud: det ene fra tømrermester Juelsgaard i Ebeltoft, som det viste sig senere,
at han faktisk var Johannes Kirks fætter, og
som senere udvandrede til USA. Der var jeg
kun en kort periode, for jeg længtes meget
hjem. Jeg skrev så til en fagforeningsmand i
Herning for at høre, om de kunne bruge en
svend. Han svarede straks tilbage, at jeg bare skulle komme. Hos Hustømrerne der fik
jeg arbejde og var med til at bygge Herningholm skolen og Politigården. Efter halvandet
år besluttede jeg mig for at begynde for mig
selv i Abildå. Værkføreren frarådede mig
dette, for han mente, at det krævede en helt
speciel slags mennesker at kunne fuldføre
det. Alligevel gjorde jeg det, og fra start
havde jeg hverken bil eller telefon. Men jeg
ville passe mig selv.

Jeg besøgte Børge sidste gang to dage, før
han døde, og der fortalte han stort set hele
den ovennævnte beretning. Vi havde en aftale om, at jeg skulle komme igen en af de
nærmeste dage, for jeg skulle jo bl.a. have at
vide, hvilke huse her i Grønbjerg som han
havde udført tømrerarbejdet på. Det blev ikke sådan, men Børges historie lever.
Andre tømrer i Grønbjerg har dog hjulpet til
med at finde nogle af de huse, som Børge
har udført tømrerarbejdet på, og det er følgende med den nuværende ejers navn:

Her stopper Børges fortælling desværre.
Men vi ved, at han i 1960 købte Kæselers
tømrerforretning i Grønbjerg og bosatte sig
på Frydendalsvej 1, hvorfra han drev tømrervirksomhed indtil 1992. Derefter byggede
han ”Kjærgaard”, (Algade 75) hvor han og
Iris boede, indtil Birthe og Anders Kamp
overtog det efter Iris’ død.

Grønbjerg Friskole
Niels Jørgen Sønderby, Algade 1
Petrea Pedersen, Algade 2D
Torben Vestergaard, Algade 2E
Hans Christensen, Algade 3
Henrik Thomsen, Algade 8
Jens Sandal, Algade 10
Kim Braklov, Algade 12
Valter Agergaard, Kjærgårdsvej 1
Leif Tange, Ommegårdvej 8
Jørgen Bank, Sandbækvej 15
Heidi Mouridsen, Skolevænget 2
Vinni Sanggaard, Skolevænget 7
Gutte Anneberg, Ørnhøjvej 10
Desuden har Børge Kamp udført tømrerarbejdet på Tvis Plejehjem og Skjern Plejehjem. 

I januar 1956 blev Iris og jeg gift, og vi bosatte os i det nybyggede hus i Abildå. Vi
havde da kendt hinanden i 7 år, og mens jeg
var i Herning, havde Iris også arbejde i byen. Hun fik arbejde som kokkepige hos ”Det
kolde bord” i Herning, men snart var hun
den, der bestemte i hele køkkenet, for de
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 Grønbjergs racerkører lægger op
Ved: Carsten Nielsen

Til jer der har hjulpet til!
Jeg er desværre nødt til at stoppe som racerkøre.
Det er med vemodigt sind, at jeg må meddele at jeg har solgt racerbilen, og stopper for
denne gang. Der er flere grunde til at jeg har
taget denne beslutning, men tungt vejende er
også det økonomiske.
Det så rigtig fint ud med en andenplads i
sidste års mesterskab. Men sæsonen er startet rigtig skidt i år.
Med en eksploderet motor i første løb, et
harmonika sammenstød i andet løb, og en
elendig placering i tredje løb, så er sæsonen
startet rigtig skidt, og har været meget dyr.
Og med det nye motorreglement tegner resten af sæsonen til at blive et kapløb på evnen til at købe nye motorer i stor stil.
Den evne har jeg ikke og vælger derfor at
stoppe nu.

Carsten Nielsen med racerbil-typen.

Jeg vil sige jer rigtig mange tak for den
hjælp og støtte I har givet til teamet og mig
og, det har været rart med den opbakning jeg
har fået.
Så endnu en gang, tak for støtten og skulle
jeg en dag få mod på at køre race igen, så
skal jeg nok give lyd fra mig. 
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 En ”strålende” aktivitetsdag
Ved: Lærer Rikke Møller Clausen

Tirsdag den 25. august skinnede sole fra en
– næsten – skyfri himmel, da mere end 400
forventningsfulde elever fra kommunens 6
friskoler tirsdag mødtes til en aktivitetsdag
på Grønbjerg Friskole. Friskolerne fra hhv.
Herborg, Velling, Ølstrup, Hover-Torsted,
Grønbjerg og seneste skud på friskolestammen; Stadil-Vedersø, var alle samlet for at
have det sjovt og lære hinanden bedre at
kende.
Dagen både begyndte og endte strålende. I
strålende sol sang godt 400 børn og voksne
dagen i gang i skolegården på Grønbjerg
Friskole, og i strålende regn blev dagen afsluttet med en menneskekæde, der snoede
sig over sportspladsen. I mellem de to yderpunkter var eleverne opdelt i grupper afhængig af deres alder. De yngste, fra 0.-2.
klasse, var i skoven, hvor de afprøvede
grænser med tarzanbane, bål, historier og
idrætslege. Eleverne fra 3. - 6. klasse arbejdede sammen på tværs af skoler og klasser
på Grønbjerg Friskoles område og de ældste
elever blev udfordret på stadion i Grønbjerg.

Hvem fanger først kluden på spanden? - To og to
holder hinanden i hånden og skal fra hver sin side
af banen løbe ind og fange kluden på spanden.

dag går helt tilbage til 1992, hvor hhv. Velling, Ølstrup og Hover-Torsted blev grundlagt, som protest mod lukningen af de lokale
folkeskoler. Siden har de andre skoler koblet
sig på, efterhånden som de kom til, og i år
var så Stadil-Vedersø friskole med for første
gang. Hver skole har forpligtet sig på at stå
for en del af planlægningen, derfor var arbejdet overkommeligt, fortæller skoleleder
på Grønbjerg Friskole, Niels Henrik Larsen.
”Når man kan fokusere på at skabe rammerne for enten de yngste, mellemste eller ældste elever, kræver det ikke så meget ekstra
arbejde. Så kan alle holde gejsten og bevare
overblikket over deres del af planen,” siger
han.

Traditionen for at mødes til fælles aktivitets-

Og når man har overblikket lader man sig
heller ikke slå ud af lidt regn til slut, så på
trods af, at himlens sluser valgte at åbne sig
lige omkring afslutningstidspunktet, tog alle
det med godt humør, og der blev både hoppet i vandpytter og delt håndklæder med nye
venner, før turen gik tilbage til de oprindelige skoler med fyldte busser. 

Mb-foto

Kan man binde en knude på en snor når alle skal
holde ved snoren med begge hænder?
Ikke alle fik løst opgaven, men her er man godt i
gang - samarbejde var fællesnævner.
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 Møde med en snart 90-årig
Ved: Ingrid Kirk

Vi har aftalt et lille møde her ved halvfire
tiden, for vi må da lige have talt lidt om denne her runde fødselsdag den tolvte i tiende,
som ikke bare skal forbigås uden opmærksomhed fra Runestenens side.
Derfor sidder han da også her ved sit køkkenbord, Peder Præstegaard Sørensen, klar
til at tage imod Runestenens udsendte. Og
har sikkert nået at tænke over, hvad han har
lyst til at berette om, og hvad, han absolut vil
holde for sig selv.
Men hvor om alting er, han er nu meget
meddelsom, den for længst pensionerede
bondemand, som sidder her som næsten
halvfemsårig i den gård, hvor han blev født
og havde sin barndoms- og det meste af sin
ungdomstid.
Barndomstiden, som vi hur tigt kommer
hen over, for "A ka snår et howsk, hwa det
var, vi rænd å leget, det er jo så læng så læng
sind´".
Men noget har de fire søskende, 2 drenge og
2 piger nok løbet omkring og leget ind imellem, at de har hjulpet til ved arbejdet derhjemme på gården, Mosen, som den egentlig
hedder, nu Holstebrovej 25. Laurids var
ældst, så mig, der kom 15 måneder senere.
Dernæst vores søster Stinne, som var 4 år
yngre og sidst Petrea, vores yngste lillesøster.
Omkring vores forældre kan jeg fortælle, at
vores mor blev født i Gl. Præstegaard i Brejning Sogn, og vor far i Bækgaard, ligeledes i
Brejning. Da de giftede sig og ville stifte
hjem, fandt de stedet her i Nørre Omme, som
jeg så stadig bebor. Her blev vi fire børn født
og voksede op og hjalp til, så godt vi kunne,
samtidig med, at vi også passede vores skolegang i Grønbjerg Østre Skole indtil konfirmationen. Jeg blev konfirmeret i efteråret
1929 i Ørnhøj Kirke og fik herefter min første plads hos Chr. Bjerg i Landlyst

(Holstebrovej 30)
Det var nemlig således, at min bror og jeg
skulle skiftes til at være medhjælpende derhjemme i bedriften et år og så ud at tjene et
år i en fremmed plads. Når Laurids var
hjemme, var jeg ude.
Ude at tjene, ja, sådan kaldte man det,
når man havde plads som ung medhjælper
på landet. Kun i sjældne tilfælde fortsatte
nogen af vore jævnaldrende med at gå i skole. Som fjortenårig fik jeg så plads i Landlyst, hvor jeg skulle starte 1. november som
karl. Første november var dengang den store
skiftedag for tjenestefolk på landet.
Her i Landlyst var jeg medhjælpende ved alt
forefaldende landbrugsarbejde. En for mig
bemærkelsesværdig tidlig morgen den nien28
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sig". Da blev flaget godt nok hejst mange
steder.
Det var endnu ikke slut med at være soldat!
Som så mange andre yngre mænd blev også
jeg indkaldt til omskoling først i halvtresserne, men så var det også slut. Det med omskoling var noget, der greb forstyrrende ind
i ens arbejde.
Det blev også til 5 måneder på Haslev Landbrugsskole, hvor jeg også tog uddannelsen
som kontrolassistent. Den uddannelse har
jeg dog ikke benyttet mig af, tror, det var på
grund af, at jeg er venstrehåndet. Så det duede ikke rigtigt!!!

de april 1940 blev jeg pludselig overrasket af
mange lavtgående tyske flyvere, mens jeg
stod udenfor døren og siede morgenmælk.
Man blev jo noget forskrækket, for hvad
skulle nu det betyde? Jo, det var selvfølgelig
tyskere, for senere på dagen blev det fortalt i
radioen, at Danmark til morgen var blevet
besat af tyske tropper.
Dette var jo dybt chokerende og en tragedie
som hen ad vejen medførte en masse bøvl
for vi danskere. Dengang som nu ligger
Landlyst lige op ad Hovedvej 11, så vi så jo
mange transporter med krigsgrej og soldater.
Nå, men livet gik jo trods alt videre, og dagligdagene med at skiftes med bror Laurids,
med arbejdet på landet og med at spille
håndbold.

En gårdhandel
1956 købte min bror og jeg gården Ny
Overgaard i Ørnhøj, som vi var fælles om at
drive indtil 1963. Det år, hvor vore forældre
gerne ville overdrage vort barndomshjem til
en af os. Det blev Laurids, der beholdt
Overgaard og drev den indtil sin død. Mens
jeg overtog det herhjemme. Indtil vore forældres død boede vi sammen her. Efter den
tid har jeg boet her alene og klaret mig med
lidt hushjælp.

Håndbold,
som blev min ungdoms idrætsinteresse. Jeg
startede med at spille håndbold i Brejning
KFUM idrætsforening. Som jeg blev ret optaget af. Vi var med i en turnering i Skjernkredsen, og vi klarede os vist ret godt her!
Senere, som mere voksen blev det i Ørnhøj,
at jeg udfoldede mine talenter.
Både min bror og jeg måtte en tur på sessionen. Laurids fik sig snakket fri for soldatertjeneste grundet en dårlig ryg. Men for mig
gik det ikke så let. Jeg måtte ind og springe
soldat, og i 1947 og kom jeg til at ligge ved
Livgarden på Jægerspris Kaserne. Jeg startede her lige samtidig med, at Frederik den
Niende blev udråbt til konge efter sin far,
Christian den Tiende. Det gik de næste 14
måneder så med, selvom jeg hellere var blevet hjemme ved landbruget.
Vi begyndte på kasernen med at få hel ny
udrustning, fordi tyskerne havde taget alt det
gamle, så det var jo godt nok! Jeg tjente i
Bækgaard i Brejning, da jeg blev indkaldt.
Der var jeg også i 1945, da Anden Verdenskrig sluttede. Husker tydeligt meldingen
over radioen den aften, det blev sagt, at
Montgomery meddelte "I dette øjeblik meddeles det, at de tyske tropper i Holland,
Nordvesttyskland og Danmark har overgivet

Og det har du så måttet nøjes med!
"Ja-e, der hår et lig wat nowwe, der vild ha´
mæ"!
Nå- ja, men det går vel også meget godt?
Hvad mon du går og laver i din fritid?
"I mi fritid -ha- ha- ha
Om sommeren spiller Peder Sørensen petanque i Ørnhøj Seniorklub, hvor det om vinteren er skydning der står på programmet.
"Vi spiller nogle turneringskampe blandt
andre mod Abildå og Brejning, og der klarer
jeg mig da vist så nogenlunde."
Jeg kan se, at du holder 2 aviser!
"Ja, jeg kan ikke rigtig undvære hverken
Jyllandsposten eller det lokale dagblad, disse 2 blade og så fjernsynet kan nok lige holde mig underrettet!"
29
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Men de daglige pligter herhjemme dem klarer du fint!
"Jeg har hushjælp hver fjortende dag, og så
spiser jeg hver dag en god middag på Friplejehjemmet i Ørnhøj. En portion havregryn
om morgenen og en skive rugbrød til aften
kan jeg lige selv klare."
Så du har ingen planer om at skippe barndomshjemmet her lige med det samme.
"Nej, så længe jeg kan klare mig selv, blir
jeg her. Græsplænen kan jeg lige klare med
trimmeren, og køkkenhaven er lånt ud til
min niece, Else!"
Med ønsket om en god fødselsdag og et
tillykke med de 90 år, tager jeg afsked med
en tilfreds Peder Sørensen, der udstråler
glæde over et godt liv på landet! 

Jeg kan nok høre, at du følger godt med i,
hvad der sker.
Rejserne
Og du har da vist også været en del ude at
rejse?
"Jeg har da været i Island og på Nordkap. En
tur til både Nordmandiet og Frankrig er det
også blevet til, og Israel og Montenegro og
forresten da også Grækenland. Jeg mindes,
det var hårdt at klare at nå op til Akropolis!"
Var dette måske medvirkende til, at du er
stoppet med dit rejseri?
"Det kan man vist godt sige. Man skal jo
passe på ikke at blive til for megen besvær
for sine medrejsende".

Åbent Landbrug
Søndag d. 20. september kl. 10-16
Klink Økologi












Trine og Torben Sønderby
Holmgårdsvej 4, Grønbjerg
Oplev: Malkekvæg, mejeri
Se køerne på marken og i stalden
Klap en kalv
Tal med en Arla-landmand
Smagsprøver fra Arla
Familiequiz
Pedaltraktorbane og halmlegeplads
Hoppeborg og fodboldbane
Pres din egen minihalmballe
Friskolen sælger kaffe, kage og pølser af kød fra gårdens produktion
Tag gerne madpakke med
30
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Grønbjerg Aktiv
Vi glæder os til byde VELKOMMEN til en ny gymnastik– og badmintonsæson.

Vi starter i uge 39

Kom og vær med fra sæsonstart, og efter de første 2 gange betales
kontingent.

Har du spørgsmål, så kontakt en fra udvalgene.

På forenings hjemmeside www.groenbjerg-aktiv.dk har gymnastik og badminton
hver en blok, hvor invitationer, meddelelser og andet nyttigt info vil være at finde
i løbet af sæsonen.
Betaling af kontingent – www.groenbjerg-aktiv.dk
Information, tilmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest efter 2 træninger
Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-aktiv.dk
1. Klik på knappen tilmeld øverst på siden.
2. Klik på det hold du ønsker at tilmelde dig.
3. Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton,
fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis
du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt adgangskode
og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en ny kode.
4. Hvis du er nyt medlem, skal du indtaste deltagerens oplysninger. Det er meget
vigtigt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse. Melder du dit barn til er
det meget vigtig, at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail
adresse.
5. Klik "Tilmeld" og følg vejledningen med hensyn til betaling.
6. Du modtager nu en mail som bekræftelse, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved tilmeldinger.
Kan du ikke få det til at fungere, er det vigtigt at du kontakter en i bestyrelsen.
31
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Vigtige datoer:
Opvisning i Grønbjerg
fredag d. 18. marts 2016
Badminton turnering
lørdag-søndag d. 19. - 20. marts 2016
Forårsopvisning Ringkøbing d. 5. - 6. marts 2016
Glæd jer til en aktiv sæson
Med venlige hilsner
Badminton og Gymnastik-udvalgene

Gymnastikudvalget

Elsebeth Kirk

Ejnar Vendelbo

Heidi Brinch

Erik Øster

Mikkel Hessellund

Badmintonudvalget

Henrik Mortensen
32
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Mor - far - barn
Tirsdag kl. 16.30 - 17.30 i gymnastiksalen
Trænere:

Camilla Thor
Majken Sørensen

52 50 03 23
28 93 28 92

Holdet er tiltænkt børn, der så småt er begyndt at gå/kravle og op til 3 år. På
dette hold vil vi lege med redskaber, balloner, bolde, rulle, trille og hvad vi nu ellers finder på. Vi vil prøve kræfter med redskabs-baner, for at styrke motorikken
og blive mere sikker på hvad vores krop kan. På holdet er der mulighed for at tage
større søskende med, de leger selvfølgelig med, hvis de vil (dog på de smås præmisser).

Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 350,-

Puslinge 3-5 år
Onsdag kl. 14.50 - 15.50 i Multisalen
Trænere: Anja Kynde Berger

22 38 86 63

Hjælpetrænere:
Anne Juelsgaard, Lærke Kjerulﬀ (billeder), Gry Nielsen, Julie Bilgrav Mathilde Uhd og Cecilie Trabjerg
Thomsen (de sidste fire er tilmeldt efterfølgende)
Vi skal rulle, trille, kravle og lege motoriske lege.
Vi skal blive fortrolige med redskaber og hvad de kan
bruges til.
Vi glæder os til at se Jer.
Kontaktperson: Mikkel Hessellund

Sæson pris 400,33
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0. - 3. kl.
Onsdag kl. 16 - 17 i Multisalen
Trænere: Cecilie Bagge
Og en voksen
Hjælpetrænere:
Sara Kirk, Nina Kirk, Nicolai Vendelbo
Julie Juelsgaard og Emil Bilgrav
Det er et hold med masser af gang i!
Træningen består af spring på bane og trampolin.
Der vil også være tid til lege, der både skal være sjove, men også træne kroppens motorik.
Vi glæder os til at se en masse glade gymnastikpiger
og -drenge.
Kontaktperson: Elsebeth Kirk

Sæson pris 400,-

4. - 7. kl.
Tirsdag kl. 18.30 - 20.00 i multisalen
Trænere:

Mads Therkildsen
Jeppe Hessellund
Peder Juelsgaard
Rikke Tang

29 87 44 86
30 71 66 27

Dette hold er for drenge og piger i alderen 4.-7.kl..
Vi vil udfordre jer indenfor både spring og rytme. Indenfor spring vil vi fokusere på grundspring og teknik
samt videreudvikling. På rytmesiden vil vi fokusere på
grundøvelser og teknik, samt komme ind på forskellige stilarter. Derudover vil der selvfølgelig være plads
til spas og løjer.
Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 450,34
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Multihold
Onsdag kl. 20.00 - 21.30 i Multisalen
Trænere:

Dan Jensen
Louise Kristensen
Kent Nielsen
Marie Luise

25 33 95 29
29 27 79 16
20 98 85 20
60 79 05 72

Et hold for 8. klasse og opefter med opvarmning af
forskellige karakterer, spring, rytme og masser af leg.
Vi vil lægge meget vægt på det sociale, men stadig
stræbe efter en god opvisning.
Så er du frisk på nogle hyggelige, sjove og fantastiske
timer med os, så mød op med godt humør!
Kontaktperson: Mikkel Hessellund

Sæson pris 500,-

Herre
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i Multisalen
Træner:

Ejnar Vendelbo

28 10 31 16

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen op, lege,
spille forskellige spil og styrke musklerne i arme og ben, og vigtigst af alt lattermusklerne.
På dette hold dukker man op når man har tid og overskud, og
ingen er tvunget til opvisningen (men det er sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej, så mød
op mandag aften og se om det er noget for dig.
Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 450,35

16. september 2015

PDK-holdet! (piger, damer, kvinder!)
Onsdag kl. 19.00 - 20.00 gymnastiksalen
Træner:

Else Marie Kokholm
Charlotte Dyrberg

50 98 15 08
40 46 07 59

Vi vil lave en blanding af zumba-inspireret dans og step. Vi får
rørt alle muskler (uden en masse hop!!). Alle kan være med - vi
skal røre os til god musik og bare blive i godt humør. Garanti for
sved på panden. Vi vil prøve at lave superspændende alternative
aftner med diverse gæsteinstruktører.

Kontaktperson: Elsebeth Kirk

Pris 200,- for en halv sæson (uge 39 - jul)

BADMINTON
Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren:
fra uge 39 - 2015 til uge 11 i år 2016.
Tilmelding i multirummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 14/9 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 14 til uge 38
Tilmelding i multirummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 14/3 – 2016 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,36
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Badminton niveau 1 Børn fra ca. 7 år møder op tirsdag kl. 18 i uge 39.
Trænerne på niveau 1 og 2 vil være til stede og inddele børnene efter niveau, og ikke efter årgang.
Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står,
hvilket niveau de er kommet på samt træningstidspunkt.

Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 i Multisalen
Trænere:

Jørgen Demant

97 38 41 87

Sæson pris 400,-

Badminton niveau 2 Mandag kl. 18.00 - 20.00
i Multisalen
Træner:

Per Lauritsen

97 38 44 86
Sæson pris 400,-

Turnerings badminton
Torsdag kl. 19.00 - 21.00 i Multisalen
Dette er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden.

Kontaktperson for holdet er Henrik Mortensen

24 46 47 30
Sæson pris 650,-
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Sponsorer 2015-2016

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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 Canadisk ungdomskor i Grønbjerg
kendte, og sange/salmer af Schubert, Mendelsohn, Händel og Andrew Lloyd Webber.

Knap to timer i Nr. Omme kirke forsvandt
som dug for solen torsdag aften den 23. juli,
da ungdomskoret ved Den Danske Kirke i
Vancouver, Canada var på gæstevisit i
Grønbjerg. Årsagen var, naturligt nok, måske, at vores præst Bodil Toftdahl, selv har
været præst i Den Danske Kirke i Vancouver. Derigennem er kontakten til Ungdomskoret bibeholdt.
Mogens Lemvig Hansen, som er formand
for menighedsrådet ved Den Danske Kirke i
Vancouver fortalte, at det havde været vanskeligt at få alle korets medlemmer med på
en Danmarkstourné, så koret bestod primært
af Mogens Hansens egen familie, fem i alt,
plus to unge søskende mere og en dirigent,
Helen Ward, der også medvirkede i koret
ind imellem, at hun dirigerede.
Som pianister medvirkede Mogens Hansens
Taiwanesiske kone Lily Yen og deres ældste
søn, Kristian Yen Hansen.
Koret havde ikke mindre en nitten numre at
byde på, hvoriblandt der var enkelte kendte
og flere ukendte sange og salmer. Bl.a. Hallelujah af Leonard Cohen, som én af de

Der var stående applaus til koret, og de måtte så give et ekstranummer, der var noget så
elegant som ouverturen til Barberen i Sevilla
af Rossini udført med den menneskelige
stemme som instrumenter.
En spændende og anderledes sommerkoncert i Nr. Omme kirke der ikke kunne rumme ret mange flere tilhørere. (-mb)

Ekstranummeret

Mogens Hansen sidder her med ryggen til medens hans kone Lily Yen trakterer klaveret
39
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VIKINGEN ER LØS

”Tyvestjålet fra Lune Jyder”
I gamle dage slagtede man ofte spædekalve på landet, og af og til kom en handelsmand
rundt på gårdene og købte kalveskindene. En dag var en sådan handelsmand endt hos
Jens Ole, hvor han kritisk betragtede et kalveskind. Han skulle naturligvis prange om prisen og sagde, at det var da det mindste kalveskind, han nogensinde havde set. Jens Ole
trak på skuldrene og sagde:
” - Jae, det wa såmænd heller ett mier end te det lieg’ ku no rundt om æ kal’.”
Ingen ville vel ligefrem påstå, at Knud var fordrukken, men han kunne godt lide et par
drammer i ny og næ, og faldt han i dårligt selskab, kunne det godt blive til så mange, at
han ikke kunne klare sig hjem ved egen hjælp. Kromanden og hans medhjælper havde således måtte bugsere ham hjem en sen aften, og konen, Karen, var mildt sagt sur. Så hun
stillede sig op og sagde arrigt:
- Do louwet å komm’ tiele hjem, å så kommer de touw starutter slæwen’ mæ dæ så silde.
Knud var dog ikke mere omtåget, end at han kunne replicere:
- Jamen, bette kuen, de håd jo ett tid før.
I skolen bad læreren en dag eleverne forklare, hvad udtrykket ”blandede følelser” egentlig var for noget. Det grundede de over nogen tid, men så rakte Jens en finger op og sagde:
- Jow, det er nærensti’, jen hører, at skuelen æ lukket på grund å snestorm, å jen sjel
legger i sengen mæ influenza.

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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 Grønbjerg Friskoles vuggestue indvies
Ved: Afdelingsleder Klaus Wolff

I dag hvor vi indvier vores nye vuggestue er
en stor dag som vi alle har set frem til med
spænding.
For ca. et halvt år siden startede ombygningen af de gamle børnehavelokaler. Med
hjælp fra frivillige forældre og skolens pedel,
blev de slidte lokalerne i NaturMusen i løbet
af kun fem måneder til fuldstændig gennemrenoverede lokaler, med plads til 10 vuggestuebørn. Jeg vil derfor rette en stor tak til
alle, der har bidraget til at gøre dette muligt.
Grønbjerg Friskole består nu af: vuggestue,
børnehave og SFO, som under et hedder
NaturMusen samt skole fra 0. til 9. klasse.
Forældre kan derfor nu nøjes med at aflevere
sine børn ét sted.
Personalegruppen i NaturMusen har i knap
et år brugt møder og energi på, at være med
til at tilrettelægge, hvordan vores nye vuggestue skal være. Vi var i efteråret ude at besøge to meget forskellige vuggestuer og blev

Skjult hjælper Annedorte, Venja fra børnehaven
og Oliver fra vuggestuen ”Larverne” med at
klippe snoren. Bestyrelse og forældre ser til

Windtech A/S - tidligere Grønnegade 9, Grønbjerg
er flyttet til nyt domicil på
adressen:
Mørupvej 35 i Herning.
Virksomheden og de nye lokaler vil vi gerne vise frem
ved et åbent hus arrangement

Fredag den 2. oktober
kl. 11.00 til 14.00
Alle interesserede
er meget velkomne
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Klaus Wolff taler til de fremmødte

at de får tilpas mange udfordringer, samtidig
med den omsorg de har brug for. På den
måde får de et fundament de kan bygge
ovenpå op gennem børnehaven og skolen, ja
hele livet.
Netop overgangene fra de forskellige afdelinger har vi stort fokus på. Vi har erfaret
hvordan de ældste børnehavebørn har meget
let ved at starte i skolen, da skolen ikke er
noget nyt og farligt, men derimod det de
allerede kender gennem fælles temauger,
drama og morgensamling. Derudover møder
de skolebørn hver dag i morgen og eftermiddagstimerne.
På samme måde er det vores intention at
gøre overgangen fra vuggestuen til børnehaven let og helt naturlig for børnene. Vores
kongstanke er, at når man bliver et stort
vuggestuebarn, har man måske brug for lidt
flere udfordringer end vuggestuen kan give.
Så kan barnet komme på besøg i børnehaven
bare for et par timer i starten. Der kan omvendt også være situationer, hvor et vuggestuebarn har brug for lidt mere tryghed og
forudsigelighed inden det er klart til at indtage børnehaven.
Vi ser det som et kæmpe aktiv for både børn
og forældre, at vi kan tilpasse pasningen
efter børnenes behov og ikke efter fastsatte
rammer og procedurer udtænkt fra et skrivebord. (forkortet af red.)

der inspireret til, hvad vi ville have i vores
vuggestue, men i lige så høj grad også hvad
vi ikke vil have. Vi har derudover brugt en
pædagogisk dag på at klarlægge, hvilke værdier både børnehaven og den nye vuggestue
skal bygge på.
På baggrund af institutionsbesøgene fik vi
arrangeret det sådan at Annedorte kunne
komme i en uges praktik i Skovlykke i
Skjern. Skovlykke er en fribørnehave med
tilhørende vuggestue, der på mange måder
ligner det vi har. Denne uge har givet Annedorte erfaringer, hun kan bringe med videre i vores nye børnehave.
Hele personalegruppen vil fremover skulle
til at tænke vuggestuen ind som en ny medspiller. Vuggestuen bliver ikke bare et lille
vedhæng til Grønbjerg Friskole, men en vigtig brik i det puslespil vi gerne vil lægge her
på stedet. Personalet i NaturMusen arbejder
ikke i børnehaven eller i vuggestuen, men vi
arbejder alle sammen for NaturMusen og
Grønbjerg Friskole.
I den nye vuggestue vil vi, som i børnehaven, have et stort fokus på både musik, natur
og bevægelse. Udfordringerne bliver naturligvis at finde et niveau, der passer til denne
aldersgruppe. Her hedder det ikke ned på
børnenes niveau, men op på børnenes niveau. Børn kan så mange ting og er åbne for
så meget mere end voksne kan forstille sig.
Det er afgørende for børn i vuggestuealderen
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mb-foto

På en særdeles
smuk søndag hvor
solen skinnede fra
en skyfri himmel,
oplevede en pæn
flok publikummer
for tredje gang
Ringkøbing/Hof
Bigband i præstens
have i Grønbjerg.
Publikum sad pænt
i skyggen i første
akt, men i anden
akt trak man dog
lidt længere frem
på plænen, for at
solen dog kunne
varme en smule.
Præsten pastor Bodil Toftdahl sluttede seancen af med ordene: “Tak at I kommer og gør Præstegårdshaven smukkere” Og billederne - de taler jo næsten for sig selv. Det er Elsebeth Toftdahl Cohrt der er
solist, og så kunne fotografen ikke stå for den lille pige med den meget blå stol
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 En stort set uvildig undersøgelse!
Ved: Brugsens bestyrelse

Vi er godt klar over, at det burde være en
uvildig, der skulle foretage denne slags undersøgelser, som vi har gjort i nedenstående
tabel, men for ikke at tynge Brugsens budget
mere end højest nødvendigt, har vi selv foretaget denne prissammenligning med andre
butikker.
Vi håber naturligvis at den vil stå til troende.
Af priserne kan man se at man skal overveje
meget nøje om det kan betale sig at køre
langt for at spare nogle få kroner. Tiden og
benzinudgifter taget i betragtning.
Vi har foretaget denne prissammenligning,
fordi der menes at den Lokale Brugs er dyr
at handle i. Der er blevet handlet ind en tilfældig dag i ugen, hvor der ikke er taget højde for tilbud.

Den præcise dato er torsdag den 20. august
2015.
Der er handlet ind efter princippet danske
vare, danske økologiske vare og hvad næsten alle har i deres køleskab og skabe. Lige
præcis danske vare er fordi der er blevet efterspurgt flere danske vare i vores brugs.
Hvis man går en tur i vores brugs og ser efter danske vare, er der faktisk mange.
Hvis man ser på sammenligningen af de tre
indkøb skal der virkelig handles STORT ind
for at det kan svare sig at køre langt for at
handle.
Handel i den lokale brugs, mød din nabo og
andre gæve Grønbjergfolk og spar penge og
tid (afhængig af hvor mange du møder og
hvor lang tid du snakker).

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.
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LokalBrugsen
Grønbjerg
Vandmelon
1 kg danske løg
1 kg øko. gulerødder
2 agurker
10 stk. bl. frugt
½ kg danske kartofler
Øko. Iceberg
Ota solgryn
X-tra dåse tomat - tilsvarende i Bilka
3x125 g makrel
2 kg Amo mel
2 kg dansk sukker
500 g mandler
Øko mælk Thise
Øko kærgården
1000 g skyr
1800 g Mammen ost
Danske øko æg
570 g Heinz ketchup
500 g x-tra pasta - tilsvarende i Bilka
500 g Svine fars
500 g Okse fars
1100 g flankesteak marineret
Pålækker
200 g Stryhns leverpostej
Familie mix is (14 stk.)
2 x 1 1/2Coca Cola
1 kasse Tuborg
2 x Merrild kaﬀe 103
I alt

Kvickly

Bilka

20,00
7,95
13,00
14,95
20,00
4,95
12,00
25,75
4,95
24,95
26,95
23,75
64,95
8,95
20,95
29,50
119,95
29.95
38,95
6,95
25,00
30,00
130,93
14,95
17,75
66,95
29,95
124,95
99,95

20,00
7,95
14,00
14,00
25,00
4,95
6,00
22,75
4,25
25,25
23,75
22,50
65,95
9,95
18,50
32,95
139,95
30,95
34,95
4,75
39,50
39,50
123,99
14,95
15,95
64,95
30,00
24 ds 129,95
80,00

32,00
6,00
10,00
12,00
25,00
6,00
10,00
20,00
4,50
22,00
24,00
18,95
60,00
Arla 13,95
16,95
32,95
119,95
31,95
31,50
6,00
20,00
20,00
125,00
15,00
15,00
20 stk. 50,00
27,00
130,00
96,50

1059,78

1067,14

1002,20

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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massehysteri. Forældre, presse og andre blev
meget forargede over, at de kunne få sig selv
til at sige det, men blev nødt til at tage det til
sig. Fordi diagnosen er så upopulær, bliver
den ofte mørklagt, og udadtil kommer den til
at fremstå som en uforklarlig sygdom.
De hysteriske episoder vil forsætte, og de
har været kendte i hvert fald siden middelalderen. I dag vil især frygt for terror kunne få
den slags konsekvenser, for terror indeholder netop de angstfremkaldende elementer,
der kan sætte gang i den, og ved hjælp af
fjernsyn og de sociale medier kan angsten
hurtigt spredes over et stort område, så det
kan ende med, at alle mistænker alle for
hvad som helst, og da især dem, der ser anderledes ud. Det er nødvendigt at holde ørerne stive og forholde sig til fakta, men det er
ikke nemt. Man kan høre mange mærkelige
påstande. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Massehysteri.
En gang i 2011 bredte der sig en mærkelig
sygdom på en High school i en mindre by i
USA. Den ramte som en epidemi 16 piger
og en dreng. Arme og ben fortrak sig i rykvise kramper og talen blev afbrudt af de
mest mærkelige udtryk. Nogle mente, det
var en sjælden bivirkning af en stafylokokbetændelse, andre at det var magnetiske felter, og de lokale mente, at var på grund af
forurening. En af de syge piger sagde, at hun
bare ville have et svar, et ærligt svar. De
syge blev undersøgt på kryds og tværs, og
området blev undersøgt for mulige giftstoffer, og fjernsyn og aviser var helt oppe at
køre. Da neurologerne endelig fandt svaret,
blev de upopulære, for det drejede sig om
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Orientering fra Runestenen
Runestenen orienterer ugentlig gennem
Runestenens mailservice:
Der er nu oprettet følgende separate nyhedsmails:
1.

Runestenen orienteret og meddeler –
udkommer ca. én gang ugentligt

2.

Brugsens omsætningstal
udkommer én gang ugentligt

3.

Brugsens nyhedsmail med tilbudsavis
Du kan tilmelde dig på følgende måde:

Gå ind på www.runestenen.dk - på forsiden er der et link til en side
hvor man kan tilmelde sig maillisterne.
Runestenen udsender hvert år en vejviser for Grønbjerg:
Er du ny i byen - har du fået nyt tlf.nr. - har du sløjfet fastnet har du fået en anden mailadresse - tjek evt. vejviseren
Og send så venligst en mail med ændringer til

runestenen@runestenen.dk

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

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

Mandag - fredag

Tlf:

værksted
privat

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

 Meddelelse fra Brugsens bestyrelse
Ved: Brugsens bestyrelse

Vi har modtaget en opsigelse fra vores trofaste uddeler, Jens Peder Mikkelsen, der ønsker at fratræde sin stilling pr. 30.9.2015.

sats og et stort engagement i Brugsen og i
lokalsamfundet.
Vi ønsker Jens Peder al mulig held og lykke
på hans videre vej.

Vi respekterer, at Jens Peder ønsker at afprøve nye muligheder.

Venlig hilsen Brugsens bestyrelse 
Vi skylder Jens Peder stor tak for usædvanligt godt samarbejde, en kæmpe arbejdsind-

Få brugsens nyhedsbrev
Du kan nu få Brugsens nyhedsmail direkte ind i din mailbox
Nyhedsmailen indeholder som et minimum
den kommende uges tilbud i LokalBrugsen i Grønbjerg
Tilmeld dig på www.runestenen.dk

Følg med i Brugsens omsætning
Omsætningstallene udsendes én gang om ugen
Tilmeld dig også her på www.runestenen.dk

Fyraften for Jens Peder
Alle er hjertelig velkommen i Brugsen

onsdag den 30. september kl. 19 - 21
når uddeler Jens Peder Mikkelsen holder fyraften efter sin sidste arbejdsdag i Grønbjerg Brugs.
Venlig hilsen Brugsens bestyrelse
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 Grønbjergvej 39
Ved: Grete Tange

Baggrund
For 5 år siden flyttede
en ung mand ved navn
Lars Jørgensen ind på
ovennævnte adresse.
Han byggede værksted
og begyndte at fjerne
nogle af træerne på
grunden, men han blev
ikke portrætteret i Runestenen. Siden hen
flyttede en ung pige,
Lenette Jensen, også
ind, så nu var tiden
kommet, hvor der
skulle skrives noget
om dem. De stillede
sig også velvilligt til
rådighed, så her kommer referatet af samtalen med dem.

Foto: Mogens Ballegaard

færdig med det tog jeg den 1 årige HH på
handelsskolen i Skjern.

Lenette fortæller: ”J eg er 29 år . J eg kommer fra Sdr. Vium, hvor jeg har gået i Friskole. Mine forældre bor stadig på min fødegård, som i øvrigt er gået i arv, og som min
bror formentlig skal overtage. De har bygget
nyt stuehus, for det gamle kunne ikke klare
mere. Efter grundskolen gik jeg videre i
Tarm skole, hvor jeg tog 8. og 9. Ovenpå det
gik jeg på VGT, hvor jeg tog HF. Da jeg var

Arbejde
Derefter arbejdede jeg som pædagogmedhjælper og i en dagligvarebutik. Nu havde
jeg fået lyst til at se noget andet, så jeg tog
på Silkeborg højskole. Så var jeg blevet klar
over, hvad jeg ville uddanne mig til. Jeg

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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ville være pædagog. Den uddannelse tog jeg i Holstebro
i 2011. Derpå har jeg haft forskellige vikariater, for det
er meget svært at finde blivende job indenfor mit fag. Lige nu går jeg ledig, men jeg er klar til at gå i gang med
lidt af hvert, hvis der er nogen, der kan bruge min arbejdskraft.
Siden jeg blev færdig, har jeg været i en butik og arbejdet på et lager, men jeg har også arbejdet som pædagog
på en institution i Ølgod. Det var selvfølgelig lidt langt
at køre, men det gør jeg gerne for at få noget at rive i.
Jeg har været forbi NaturMusen i Grønbjerg og børnehaven i Ølstrup, så jeg håber, at jeg på et tidspunkt kan få
foden indenfor, for dagpenge kan man jo kun gå på i en
tidsbegrænset periode.”
Lars tager nu over, og han fortæller:
”Jeg er født i Struer, hvor jeg boede de første 5 år af mit
liv. Derefter flyttede jeg sammen med mine forældre ud
på min fædrene fødegård, hvor jeg har boet, indtil jeg
flyttede her til. Jeg gik på en lille skole, der hedder Ryde
Skole fra børnehaveklasse til 7, hvorefter jeg fortsatte til
Vinderup Realskole, hvor jeg tog 8., 9. og 10. Efter skoletid begyndte jeg at arbejde hos en cykelhandler, og da
jeg var færdig med 10. startede jeg på grundforløbet som
elektriker. Jeg skulle så have en lærlingeplads hos en
elektriker, men da grundforløbet var færdig til jul, og
han først ville tage en lærling ind om sommeren, arbejdede jeg dels hos ham - mandag, tirsdag, onsdag - dels
hos cykelhandleren - torsdag, fredag, lørdag - indtil 1.
august. Derpå startede jeg min læretid, og jeg var udlært
2005. En ny chef overtog firmaet på det tidspunkt, og
jeg fortsatte der indtil 2007. Det år startede jeg på Vestas, og der er jeg stadig ansat.
Hvorfor Grønbjerg
Da jeg arbejdede i Lem, syntes jeg, at der var lovlig
langt at køre fra Vinderup hver dag, så derfor begyndte
jeg at se på huse næremere ved. Jeg var ude at kigge på
rigtig mange, for jeg havde forskellige krav, som jeg ønskede opfyldt. Huset skulle ikke ligge for langt fra arbejdspladsen, der skulle være et værksted, og det skulle
være til at betale med min indtægt. De fleste af de huse,
som jeg kiggede på, var imidlertid temmelig gamle, så
der skulle gøres en hel masse ved dem. På nettet fandt
min far så dette hus, som han syntes, at jeg skulle tage
ud at se på. Det faldt jeg for, under forudsætning af at
jeg måtte bygge mit værksted. Det ansøgte jeg så Kom50
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munen om, og efter nogle måneder fik jeg
tilladelsen, og så var handelen i orden. Det
har jeg ikke fortrudt, for mine forældre er siden flyttet til Holstebro, hvor min søster og
bror også bor, og jeg har en del kammerrater
syd for Skjern, så nu bor vi lige midt imellem.

ter, fordi det jo er der han er indkvarteret,
når han er ude. Nu indskyder Lenette, at han
altså heller ikke gider at rejse, så den store
udenlandstur sammen med hende bliver det
ikke til.
Interesser
Nu vender vi tilbage til Lenette, for en af
hendes interesser er gymnastik, og hun fortæller, at hun har trænet både små og store
børn derhjemme, og hun er klar til at gå i
gang med det her også, hvis det kan passe
med et eventuelt job, hun måtte få. Hun har
også siddet i bestyrelsen, så det kan hun nok
også, hvis hun blot bliver fri for kassererrollen. Også svømning har været hendes store
interesse, og den har hun dyrket sammen
med sin far.
Lars har ikke tid til at dyrke fritidsinteresser,
som fordrer, at man kommer hver uge. Når
han er hjemme, har han nemlig vagt i Lem
fra kl. 19.00 til kl. 7.00 mandag tirsdag og
onsdag i 8 uger, derefter skifter hans vagt til
torsdag, fredag og lørdag i de næste 8 uger.
Han spiller dog et kortspil, som hedder Magic, men det spiller han i Herning, og han
kan også spille det i udlandet, så det kan han
have glæde af på forskellig måde. Han nyder
også at gå ud i sit værksted, hvor han ordner
biler, som altid har haft hans interesse. Haven har taget meget tid i år, for der skulle
lægges terrasser, så de andre interesser har
stået lidt på stand by.
De skal i år tilrettelægge vejfesten, og det
glæder de sig til, og det var også spændende
at være ude med indbydelserne, fordi de
kom ind på veje, som de faktisk ikke vidste
fandtes. De har også lært deres naboer i nr.
37 godt at kende, og de har hjulpet, når de
havde ting, som de ikke selv kunne klare.

Vestas
Mit arbejde hos Vestas har titel af elektriker,
men jeg laver mange andre ting. Jeg rejser
meget, for det, som jeg nu beskæftiger mig
med, er fremstilling af udstyr til fremstilling
af møllevinger. Vi har fabrikker til det i
Tyskland, Spanien, Kina. England, Italien,
USA, Indien og i Lem. Vi er også ved at rejse en ny fabrik i Brasilien. Mit arbejde består så i at sørge for, at arbejdet ikke går i stå
de forskellige steder. Når jeg er hjemme, har
jeg vagt, så man altid kan komme i forbindelse med mig, hvis der opstår problemer
ude i verden. Jeg kan så måske hjælpe via
nettet, ellers må jeg jo derud og ordne fejlen.
Jeg er også med til at skabe formerne og det
udstyr, der skal bruges inden i de nye vinger,
således at de har de rigtige mål og den rigtige udformning. Kort fortalt er min funktion
at hjælpe med vingeproduktion. Af den
grund rejser jeg, men jeg må ikke rejse mere
end 180 dage om året, hvilket jo også er ret
meget.
Vingerne har jo undergået en stor udvikling,
siden jeg startede, idet vi dengang satte vinger på 23 meter i rotationsdiameter op, nu er
de længste 160 m. Selve vingen er så høj, at
en todækkerbus kan køre ind i den. Det er
derfor kæmpe forme, hvis førsteudgave bliver fremstillet i Lem, som jeg skal være med
til at få til at fungere på de udenlandske fabrikker.”
Rejseriet
Lige nu er Lars hjemme, men i løbet af næste uge rejser han formentlig til USA, vender
hjem efter ca. 3 uger, er hjemme i ca. 1 uge,
hvorefter rejsen formentlig går til Brasilien.
Han bliver også træt af hoteller og restauran-

Til slut giver de udtryk for, at de håber, at
Brugsen bliver ved med at være her, for de
handler meget der. 
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den ellevte gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er over Kresten Madsen,
der boede på Kodalsvej 6 i Kodal (Nr. Omme Sogn).
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er på det højeste sted 105 cm over
jorden og måler 43 cm i bredden og 16 cm i
bredden. Det er dermed den højeste af de bevaringsværdige sten.
Stenen er rå tilhugget medens der er et ovalt
areal på 54 x 36,5 cm der er poleret og som
er fremhævet ca. 15 mm. På dette polerede
areal er teksten på stenen indgraveret og de
karakteristiske tegn, stjernen for fødselsdato
og korset for dødsdato er også anvendt her.
Derudover er stenen graveret med et kors
øverst på den ovale polerede flade. Korset er
det centrale symbol på den kristne tro.
For neden i det graverede areal er indgraveret Ps.68,21 - hvilket ifølge bibelselskabet.dk er følgende:
”Gud er for os en Gud til frelse, hos Gud
Herren er der vej ud af døden”
Stenen er efter inskriptionen at dømme opsat
i 1925 og er dermed knap 100 år gammel.
Den specielt tilhuggede og polerede sten
samt inskriptionen nederst i det polerede
areal kan være med til at gøre stenen bevaringsværdig.
Kresten Madsen
w i Ravnsbjerg
^ i Kodal

Foto: Mogens Ballegaard

Hustru Ane J. Madsen
w i Sig
23 10·1837
^ i Kodal
23 2·1932

2 3·1835
28 3·1925

I kirkebogen er anført at Ane Jensine Madsren f. Jensen er født den 22 10 1935.

I kirkebogen er der ved hans død anført at
navnet er Christen Madsen.
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kaldet Ledgård, efter sine svigerforældre,
Jens Poulsen og Maren Jensdatter.
Sønnen Mads Raunsbjerg Madsen blev gift
med Madsine Kirstine Andersen
De fik bl.a. datteren Marie Kirstine Madsen
der blev gift med Viggo Georg Madsen
De fik bl.a. Agnes Kirstine Madsen (1934 2004) der boede Ørnhøjvej 2 i Grønbjerg, og
Villy Madsen der havde Kodalsvej 10, men
nu bor i Spjald
Ejere af gården på Kodalsvej 6
1842: Jens Poulsen fra Brejning og Maren Jensdatter fra Ny. Sogn
Kresten og Ane Jensine Madsen blev gift
den 2. marts 1865 og de fik syv børn.

1871:

Chr. Madsen fra Brejning og Ane
Jensine Madsen, f. Jensdatter.

Jens
Mads Raunsbjerg Madsen
Maren
Svend
Mette
Hans
Karen Marie

1898:

Mads Raunsbjerg Madsen og
Madsine Kirstine Andersen.

1938:

Viggo Ledgaard Madsen.

1972:

Elmer Madsen og Torun.

1982:

Ken Østergaard Johansen og Lene
Hammer 

1867
f. 25-11-1867
13-4-1870
15-9-1872
1876
1879
1881

Kresten Madsen overtog Kodalsvej 6, også

Ledgård 1988
53

16. september 2015

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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 Grønbjergs fjernvarme

Formanden for værket Jens Kongsgård bød
velkommen til de ca. 60 fremmødte, hvoraf
Grønbjerg var stærkt repræsenteret med ca.
25% af deltagerne. Han gav ordet videre til
føromtalte Per Hougaard, der redegjorde for
de nye planer.
Værkets situation i dag i korte træk: Der
kommer ca. 20% af varmen fra solvarmeanlægget og ca. 80% fra naturgas. Der produceres årligt 12.600 MWh (megawatttimer)
heraf sælges 7.800 til forbrugerne medens
4.800 går tabt i ledningsnettet. Heraf er den
lange transportvej til Grønbjerg en væsentlig
faktor.
Ved etablering af et flis-kedel-anlæg vil den
årlige besparelse for et ”standardhus” være
ca. 1150 kr. inkl. moms.
Ved etablering af et halmfyr vil den tilsvarende besparelse være 1550,- kr.
Et standardhus er på 130 m2 og har et varmeforbrug på 18,1 MWh/år.
Værkets nye motto er Åbenhed, Kvalitet og
Billigere varme, hvilke tre hovedpunkter
samt bestyrelsesarbejdet i øvrigt også stod
til diskussion. (-mb) 

Søndag den 16. august inviterede ØrnhøjGrønbjerg Kraftvarmeværk til åbent hus for
at man kunne få mulighed for at hilse på
værkets nye driftsleder Thorbjørn Madsen
og høre om værkets nye tiltag for at gøre
prisen for fjernvarme mindre. Investering i
et halmfyr. Til det sidste havde værket inviteret Per Hougaard fra varmeværkernes eget
rådgivende ingeniørfirma for at fortælle om
et kommende projekt og besparelserne derved.
Ved ankomsten kl. 13 hvor seancen begyndte, traf Deres udsendte på en del deltagere,
som allerede var i gang med at forsyne sig
med gratis øl og pølser, som varmeværket
havde annonceret med i indbydelsen.
Mobbet blev man også, for hvad skulle en
grønbjergbo, der boede langt uden for værkets forsyningsområde her. Nåh-ja der var jo
gratis øl og pølser at få, fik man revet i næsen!! Deres udsendte måtte henholde sig til
invitationen, hvori der stod, at alle er velkommen – forbruger eller ej.

mb-foto

Per Hougaard fra varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma fortæller om projekterne
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 Døgnstation i Grønbjerg
Døgnstation i Grønbjerg.

Vi håber at kunne bringe nyt om sagen omkring midt i oktober. Det vil i givet fald blive via www.runestenen.dk og Runestenens
mail.

I stedet for ”Holgers” genbrugsplads på Nylandsvej etableres nu en døgnstation som annonceret i sidste nummer.
Døgnstationen er bestilt ved leverandøren,
og kommunens folk arbejder intenst på sagen. Der er flere døgnstationer i kommunen
der skal etableres, så Grønbjerg kommer ind
i rækken.

Du kan tilmelde dig Runestenens mailservice på www.runestenen.dk. (-mb) 

Flagallé

Døgnstationen vil blive forsøgt anbragt i
nærheden af Brugsen i Grønbjerg, så der er
mulighed for at ”slå flere fluer med et
smæk”.

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61

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:
webbutikken er åben hele døgnet rundt
den ”fysiske” butik er åben efter aftale
Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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 Nyt fra Menighedsrådet
Ved: Eva Broni

så meget forskelligt, som på en stor kirkegård, og det skal vi heller ikke, men det er
altid spændende at se, hvordan andre griber
sagen an. Trenden, lige nu i Holstebro, er
små urnegravsteder langs en halvmåne hæk
og med en stor græsplæne foran. Det kunne
jo give anledning til at sætte sig på græsset
og hygge sig lidt, mens man tænker på de
kære, som ikke er her mere. I det hele taget
er tendensen nok, at man også bruger kirkegården som en slags park og hvilested eller
frirum i en travl hverdag.
Kirkegården i Holstebro er et besøg værd,
men det er nu også dejligt på vores egen lille
kirkegård, hvor vi også prøver nye tiltag af,
men også har stor respekt for det traditionelle. 

Kirkegård – og en frodig have.
Menighedsrådet tog med havekredsen på tur
til Holstebro Kirkegård en onsdag i august.
Ideen med turen var at finde ny inspiration
til, hvordan man kan indrette en kirkegård,
som går fra at være en lang række af kistegrave til at være en kirkegård med mange
urnegravsteder, som typisk er mindre. Dette
betyder jo, at der bliver plads i overskud,
som man kan udnytte til blomstrende staudebede eller store Rododendron bede og en
masse bunddækkeplanter.
Vi så utroligt mange spændende kombinationer af buske, træer, stauder og græsser
samt mange forskellige former for belægning på grave og gangarealer. Spillet mellem
rødt løv og grønt løv på træer og buske, var
også en vigtig detalje på kirkegården.
I Grønbjerg kan vi jo selvfølgelig ikke have
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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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Sommerfestudvalget siger tak!


Tak til alle jer der deltog i festlighederne



Tak til alle jer der kom og tilbød jeres hjælp



Tak til alle frivillige



Tak til de der sagde: ”næste gang, så send lige bud”



Tak til ”desserterne” og de der bød



Tak til skolen for: Parkeringspladsen, skolegården, toiletforhold, legeplads, hoppepude, osv.



Tak for hjælp med maden



Tak til udstillerne



Tak til naboer for overbærenhed



Tak fordi I drak op!



Tak til alle jer vi har glemt i det ovenstående



Tak til alle fordi vi med et pænt overskud har
bestilt telt til næste år, og så med nogle få justeringer er klar til endnu en sommerfest



I det hele taget: TAK FOR NOGLE FEDE DAGE
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 En fængslende tur
Ved: Klaus Jensen

Kultur og Samværs årlige udflugt
Torsdag d. 4 juni havde Kultur og Samvær
arrangeret den årlig udflugt. Turen gik til
Horsens, hvor vi skulle se den gamle Statsfængslet. Tilslutningen til turen var meget
fin, fyrretyve glade mennesker og med
Spjald Rutebiler. Med Viggo Steffensen selv
bag rattet gik turen mod Horsens. Vi kørte
over Trehøje til Albæk, og så på motorvej til
Arnborg, over Ejstrupholm, Nr. Snede, og til
Klovborg, hvor Klovborg ost engang blev
lavet. Derfra til Horsens, hvor vi ankom i
god tid, inden den bestilte rundtur. Vejret
var med os, og vi kunne nyde den medbragte
eftermiddagskaffe som bestyrelsen havde
med, ved de borde og bænker som var på et
grønt område foran fængslet. Lokal Brugsen
ved Erna og Jens Peter havde sponsoreret
kaffe plus en ”Lilli En”, så vi var klar til
rundvisningen inde bag bage murene.
Horsens Statsfængsel, en af den tids større
byggerier, blev påbegyndt i 1847 under Frederik d. syvende og indviet i 1853. Det var
en brydningstid. Vi havde fået en grundlov i
1849, og vundet Slesvigske krig med noget
held. Vi blev delt op i to hold. Vi fik en
spændende rundvisning, med fortællinger
om justitsminister Alberte og hans million
skandale og om udbryderkongen Lorentzen.
Vi så fællesrummet for Rockerne med de
flotte malerier de havde malet på væggene.
De sad i øvrigt i en afdeling for sig selv. Der

Så vidt vides kom herren bag tremmerne også
med hjem til Grønbjerg

var flere udstillinger som viste de indsattes
kunstneriske evner, plus meget mere som
belyste deres dagligdag bage murene. Man
kunne godt bruge mere tid på egn hånd. Når
man var færdig ved turen tænkt man, sikkert
en spild af store talenter samfundet er gået
glip af.
Efter rundvisningen og et kik i deres butik,
gik turen mod Pårup Kro. Det var en køn tur
Viggo gav os på vejen til Pårup Kro. Vi kørte over Yding Skovhøj, Sr. Vissing, Bryrup
og Vrads til Hjøllund. Derfra med hovedvej
13 til Pårup Kro, hvor vi fik en dejlig aftensmad. Turen hjemmad gik på den gamle hovedvej 15 til Herning omfartsvej, over Trehøje og til Grønbjerg. Der blev sluttet af
med en aftensang undervejs hjem. Alt i alt
en dejlig eftermiddag, og der skal lyde en
stor tak til Kultur og Samværs bestyrelse for
en rigtig god tur.

An t i kvi t e t e r o g n ost a lg i
Algade 33, Grønbjerg
Åbningstider: Fredag og Lørdag 10 - 15.30
Tlf. 60 78 91 10
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Sogneforeningen

Bagerst fra venstre: Bo Mølgaard, Preben Engedal og Joan Nielsen
Forrest fra venstre: Rikke Eskildsen, Lone Falkenberg, Kristina Lauth og Jane Jensen
Formand Jane Jensen, Kasserer Joan Nielsen, Sekretær Rikke Eskildsen

Margrethes Døtre

Susanne Bagge, Marianne Telle, Birthe Kamp, Pia Kristiansen og Natalie Feldman
Formand Birthe Kamp, Kasserer Pia Kristiansen, Sekretær Marianne Telle
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Efterårskalender
Menighedsrådet
Gospelkor

Torsdag d. 10/9 kl. 19.30-21.30 i Konfirmandstuen
Vi øver 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10 – hvor vi deltager i Syngdansk-dagen i Ørnhøj kirke kl. 19.00.
Og øver 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 og 3/12, hvor vi holder julekoncert i Nr. Omme Kirke.
Der vil være en egenbetaling på 200 kr., som betales til Else Pedersen første eller
anden øvegang - og vi har plads til alle.

Musik for de små

Nr. Omme kirke tilbyder MUSIK FOR DE SMÅ for børn fra 0-3 år i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Det er gratis at deltage og alle med børn i målgruppen er velkomne.
Vi mødes tre gange i efteråret og tre gange i foråret fra 9.30-10.15 i konfirmandstuen. Bagefter er vi vært med lidt kaffe eller te, saft og lidt brød eller kage.
Datoerne er: 7. oktober og 4. november.
Sæt allerede nu krydser i kalenderen.

Sang og fortælling

Fredage kl. 14.00 i præstegården i Grønbjerg
25. september, 23. oktober og 4. december.
Kom og nyd en dejlig eftermiddag med smækre toner, lækre kager og en god historie.
Alle er velkomne fra begge sogne (også længere væk fra).

Syng dansk-aften - Fælles arrangement

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.00 i Ørnhøj Kirke
At synge sammen og at lytte til sang og musik giver glæde og fællesskab.
På denne syng dansk aften vælger vi at bruge lokale musikalske talenter, og dem
har vi mange af både i Ørnhøj og Grønbjerg.
De to kirkers meget forskellige kor (Gospel, SKRÅL og voksenkor) vil være med,
der vil være pianist, solosangere m.fl.
Hvis du sidder og tænker, at du gerne vil være med og give et nummer, så kontakt organist Helle Majlund på 28 94 57 62 eller hellemajlund@hellemajlund.dk
Alle musikalske bidrag modtages gerne.
Der serveres en forfriskning i løbet af aftenen.
Alle er meget velkomne, så tag naboen med, så vi kan lette taget på kirken.

Minikonfirmander

Nørre Omme: I år bliver der et forløb for 3. klasse i efteråret. Minikonfirmanderne får direkte besked.
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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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 Grønbjergpiger - Else Pedersen
En hjemmeføding – det må vist være mig.
Jeg er født ude i Sønderkjær for knapt 57 år
siden, som den ældste af 5 søskende.
Barndom og skolegangen
Skolegangen var 2 år ved fru Halkjær i Vestre skole og derefter 3 år (næsten) i Østre
skole ved hr. og fru Nyborg, så åbnede den
nye skole og de sidste 2 år foregik her.
Min sidekammerat i alle disse år var Ellen
Birgitte Østergård, vi fandt sammen den første skoledag, idet vi var de 2 eneste piger fra
landet. Jeg kendte ikke en eneste af mine
nye klassekammerater på forhånd.
Det var før børnepasning, legestue m.m.,
hvilket jeg heller ikke husker, mine forældre
havde noget særligt til overs for, da det blevet introduceret på privat basis adskillige år
senere. Man legede med sine søskende og
nabobørn, blev passet af den unge pige i huset og var ellers med i marken eller stalden,
som det nu lod sig gøre. Der er taget et billede af mig, nok ca. 1 år gammel, jeg er med
min far på selvbinderen, Jeg sidder i en metalspand, hvor der er skåret hul til at få benene ud af, jeg sidder og sover.

mb-foto

Lidt kosmopolit og så hjem igen
Herefter følger ca. 10 år hvor jeg var væk fra
Grønbjerg

Realskolen og Hr. Hansen
De 3 år i realskolen foregik i Spjald, hvor
overbygningen blev samlet fra hele Spjald
området, inkl. fra Opsund samt fra Hover og
Grønbjerg. Vi havde hr. Hansen til klasselærer (den senere mangeårige skoleinspektør)
Han var en temmelig myndig person, men
var også god til at udfordre os. Han sagde
bl.a. på et tidspunkt, hvor mange af os, procentmæssigt, der ville bosætte os indenfor
11 km. fra vores fødselssted. En udtalelse vi
kun havde hån tilovers for, det skulle i hvert
fald aldrig ske for os. Men en senere løselig
optælling i Spjald, Hover og Grønbjerg vil
vist give ham ret.

De 3 vigtigste ting i de år var :
Et års au pair ophold i London, et år, som
gav modenhed og tillid til at man var i stand
til at klare sig selv, samt en masse oplevelser
i et internationalt miljø.
Den tids sygeplejerskehierarki
Og en sygeplejeuddannelse fra Herning sygeplejeskole, hvor de fleste af os, i de 3 år,
boede i et slags efterskolelignende miljø, altså på sygeplejeskolerne. Det gav mulighed
for nogle fantastiske venskaber, som man
stadig kan glæde sig over.
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Arbejdet på afdelingerne var der til gengæld
ikke noget efterskole over, der var masser af
arbejde, mange vagter, eleverne var nederst i
hierarkiet og overlægen kransekagefiguren.
Nogle oplevelser med bl.a. stuegang fra dengang er som taget ud af de bedste tegneserier. Vi lærte en masse og nogen gange på en
meget barsk måde, udtalelserne ved skift fra
den ene afdeling til den næste beskrev, om
vi var arbejdsomme, flittige og havde en
passende opførsel.
Sidst men ikke mindst traf jeg Anker i den
periode, lige efter jeg var kommet hjem fra
London ved et halbal i Spjald og han var såmænd fra Grønbjerg.

der også investeres tid og energi alle 3 steder.
Familielivet
Den nære familie har for mit vedkommende
været meget tæt på, meget af tiden, og det
har været en fantastisk ting, at pigerne lige
kunne cykle op til bedsteforældre, og vise
versa. Også besøg på plejehjem bliver nemmere, når det er så tæt på. Hvad der kommer
til at ske fremadrettet bliver spændende, måske vil kontakten med egne børn blive via
skærm, hvilket jo både kan være som en
slags besøg men også som en slags
”tryghedsovervågning”!!!
Fritidslivet
Jeg synes, at der er mulighed for et fantastisk børneliv i Grønbjerg. Og at det er den
mulighed vi har været med til at give vores
børn, der er plads og rum, der er lokal børnepasning, der er skole og der er et pænt udbud af fritidsaktiviteter, som der er rigtig
mange mennesker, der over år, hjælper med
til at få til at fungere. Sammen med en masse andre var jeg med i hele forløbet med at
få etableret børnehuset, det var et laaaaaangt
sejt træk, men enormt fedt, da det lykkedes.
Hvilket også giver troen på, at udholdenhed
betaler sig, og at lykken står ikke kun den
kække bi, men også de arbejdsomme.
Fritidslivet, ja det er bl.a. at få et børnehus
op at stå, men det er også det at deltage i
gymnastik hen over vinteren. Jeg elsker at
læse en god bog, og derfor er jeg som regel
med, når Læsekredsen mødes. At have mulighed for at høre, hvad andre fik ud af den
bog, jeg også selv lige har læst, kan give nye
aspekter på bogen og livet.
Fritidsliv er i et mindre sogn næsten det
samme som at sige foreningsliv. I nogle år
var jeg med i Røde Kors lokale afdeling, et
arbejde som giver virkelig god mening for
mig, og der var og er nok at tage fat i såvel
lokalt, som nationalt og internationalt. Som
tingene udvikler sig lige nu, er der desværre
desperat brug for en mega indsats over for
alle de stakkels mennesker, hvis liv af den

Tilbage i Grønbjerg
I 1985 købte vi Ankers fødehjem her på
Ørnhøjvej 23, og det har så været adressen
siden. Der kom 2 piger til, nu 26 og 29 år,
og vi var i den heldige situation, at der var 2
hold bedsteforældre indenfor cykel eller faktisk også gå-afstand.
De 30 år her på adressen er gået meget hurtigt, set i tilbageblik, men hvad er egentlig
overskrifterne?
Den konstante udvikling og arenaerne
Et kursus, jeg engang var på, omkring at mestre et arbejde i konstant udvikling og måske
nogen gange under stort pres, her blev vi
præsenteret for en meget simpel model om
at være godt rustet til udfordringer.
En model om at stå på 3 ben i sit liv, at livet
er funderet i 3 arenaer, en arena er familielivet, en arena er fritidslivet og den sidste arena er arbejdslivet. Hvis det i en periode går
rigtig dårligt på arbejde står man stadig sikkert på de 2 andre ben. Eller tilsvarende,
hvis der er kaos i familien er der 2 andre ben
at stå på. Hvis man fx har satset rigtig meget
på karriere, så der ikke er tid til fritidsliv, og
der kommer en fyring ind over, så står man
og dingler rundt på 1 ben. Den lille model
tænker jeg jævnligt på, det er vigtigt med en
balance mellem de 3 arenaer, der skal være
noget godt at hente alle 3 steder, men så må
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ene eller anden grund er helt umulig i deres
land og de derfor vælger af flygte/udvandre.
Foreningsliv kan også være, at være medlem
af et menighedsråd og sammen med resten
af et ”råd” være med til at få ting til at ske,
få folk til at mødes, være med til at inkludere, prøve at få det til at blomstre og gro – er
det ikke sådan, der står på vores byskilte?

og senere sundhedsplejerske og det er så
blevet til 25 år inden for ældreområdet. Og
det er stadig både spændende og ikke mindst
udfordrende at være i det man i dag kalder
Det Nære Sundhedsvæsen. Oveni har jeg
gennem årene fået mulighed for at efter- og
videreuddanne mig med diplom og master
inden for sygeplejen, her til den sidste måtte
jeg bede en af pigerne hjælpe mig med at
komme på universitets ”hjemmeside” for de
studerende, der må være nogen som har fået
sig et billigt grin.

Arbejdslivet
Arbejdslivet, hvordan går det med det, det er
det sidste af de 3 ben, som skal have lidt taletid. Jeg skal til træf med nogle af mine
gamle elevkammerater i dag, 34 år efter vi
blev færdige. Dansk Sygeplejeråd lavede for
nogle år siden postkort med sloganet ”Bliv
sygeplejerske – det er helt vildt godt” og jeg
må give dem ret. Ikke at det altid er fantastisk, men det er et fag med mening og indhold, der er masser af forskellige jobmuligheder, det kan tones i den retning, ens egne
ønsker går. Det er muligt at skrue lidt op og
ned for indsats/timetal og ambitioner og der
er også masser af jobmuligheder i udlandet.
Desuden er der stort set ingen arbejdsløshed.
Men der er lige det med lønnen, der er stadig
store muligheder for forbedring.
Jeg har arbejdet på Ringkøbing Sygehus,
Herning Sygehus og i Trehøje, Ringkøbing
og Videbæk kommune og er nu endt op i
Ringkøbing-Skjern kommune. Engang ville
jeg være sygeplejelærer (hed det dengang)

Ja, livet er fuldt af udfordringer, må det blive ved med at være det. 

Julemarked
i Grønbjerg
Lørdag d. 28. november kl. 10 - 16
I Grønbjerg Forsamlingshus

En stadeplads koster 150,inkl. morgenkaffe
Henvend dig til:
Marianne Thelle Nielsen
Tlf.: 22 56 19 82
Tilmeldingsfrist

GRØNBJERG
AUTO

den 1. november

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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16. september 2015

GRØNBJERG

- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

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

