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Fire af brugsens piger!

Ved fyraftensmødet for uddeler emeritus Jens Peder Mikkelsen mødte fotografen disse fire
brugspiger på vejen ud: ”Tag et billede af os!” - ”Hvad skal det bruges til?” - ”Til Runestenen
selvfølgelig!” Fotografen tog dem på ordet og Redaktøren accepterede arrangementet.
Fra venstre er det Kathrine Therkildsen, Maja Liv, Rikke Tang og Lotte Birkebæk

RUNE
STENEN

munens side, men også fra en tidligere flygtning, en person der har kenskab til flygtningenes behov og ikke mindst, en person der
har kendskab til den kultur, der er fremherskende i den del af verden.
Man kan endvidere håbe, at der dukkede familiemedlemmer op, der har været med i
processen i 1995, hvor vi i Grønbjerg med
held tog imod 16 til 18 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien og fik dem inddraget i familielivet og foreningslivet.
Jeg ved godt, at der i løbet af de tyve år der
er gået fra 1995 til i dag, er ”løbet meget
vand i stranden”, men med mennesker på
flugt, er der sikkert ikke de store forskelle.
De har sikkert brug for tryghed, omsorg,
hjælpsomhed og har sikkert også brug for at
føle sig velkommen.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Denne klumme skal denne gang handle om
flygtninge og kommunikation i den anledning. Ikke i almindelighed, men om de flygtninge der, som vi kan læse i forskellige medier, kommer til Grønbjerg i særdeleshed.
Flygtninge
Som det står anført i annoncen anden steds i
bladet har Grønbjerg-2000 i gennem længere tid haft kontakt til Ringkøbing-Skjern
kommunes integrationsteam. Meldingen om
at der kommer flygtninge til Grønbjerg, kom
overraskende hurtig. Så hurtig at folkene
bag Grønbjerg-2000 nærmest ikke nåede at
reagere på det.
Så opstår snakken jo. Skulle man have orienteret borgerne i Grønbjerg på forhånd, og
hvad skulle man i den anledning egentlig sige. Hvad nu hvis?? Der kunne jo opstilles
mange senarier, og hvordan skulle man agere i forhold til disse senarier.
Man kunne jo have indkaldt til et borgermøde for at høre, om man var interesseret i, at
der kom flygtninge til Grønbjerg. På den anden side må man gå ud fra, at man også i
Grønbjerg er indstillet på, at bære sin andel
af den byrde, som er pålagt kommunen uanset politisk ståsted eller mening om flygtningenes motivation for at flygte.
Nu kan vi så læse i Dagbladet, at der efter
deres kilder, skal komme minimum 230
flygtninge/familiesammenførte til kommunen i løbet af efteråret og i det nye år, som
skal fordeles, og at der i Grønbjerg skal arrangeres otte lejemål, hvor flygtningene kan
opholde sig. Hvor mange flygtninge der skal
være i hvert lejemål, er endnu uklart.

”Så min opfordring er stadig, at man bør engagere sig i lokalområdets beståen, og det kan
naturligvis realiseres på forskellig vis.” 

Deadline for nr. 138 er
Torsdag d. 31. december 2015
Bladet udkommer
onsdag d. 20. januar 2016
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Borgermødet
Nu er beslutningen så truffet, og Grønbjerg2000 har omgående indkaldt til stormøde,
hvor man kan blive orienteret fra både kom-

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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2016 reduceres til kr. 2.382 pr. måned. Udvalget håber at søgningen til de nyoprettede
vuggestuepladser vil være så stor, at børnehusene i de berørte landsbyer dermed kan
sikre deres eksistensgrundlag.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Indledningen er flyttet til
side 6 i respekt for det
medsendte billede.

Flygtninge:
Som alle er bevidste om, er der p.t. et stort
pres på flygtningeområdet, idet der dagligt
kommer rigtigt mange nye flygtninge til Europa, hovedsageligt fra Syrien, men også fra
en række andre lande. Det har som tidligere
nævnt giver flere udfordringer, også for vores Kommune. Der er i budgettet for 2016
således tilført yderligere midler til modtageklasser og til skolefritidsordninger. RKSK er
i 2015 tildelt en kvote på 168 flygtninge, og
det må formentlig forventes at der i 2016 vil
blive tale om minimum det samme antal.

Budgettet 2016-2019
I sidste udgave af bladet
orienterede jeg om budgetlægningen, og jeg vil som
følge heraf ikke beskæftige mig så meget
med dette i dette nummer, men blot berette
at det budgetforlig der blev indgået på budgetkonferencen i august med ganske få og
små ændringer blev endeligt vedtaget med
deltagelse af alle byrådets 29 medlemmer.
Vuggestuepladser:
Det faldende fødselstal de senere år har
medført at kommunens mindste børnehuse
er kommet under pres, og som en følge heraf
har haft svært ved at opretholde en tilfredsstillende drift. Det er, som nævnt i tidligere
udgave, derfor besluttet at oprette vuggestuepladser ved disse børnehuse. Indtil videre er det besluttet at der skal oprettes vuggestueafdelinger følgende steder: Hee Børnehus, Hover-Thorsted Børnehus, Ådum Børneunivers, Kloster Børnehave og Hemmet
Børnehus.
Der har tidligere været en relativ stor forskel
på prisen mellem dagplejepladser og vuggestuepladser. Forældrebetalingen for en heltids vuggestueplads er således i 2015 kr.
3.470.
Der har fra Børne og Familieudvalget været
et ønske om at reducere prisen, og på et møde i BFU i september måned blev følgende
besluttet:
Ressourcetildelingen pr. vuggestueplads
nedsættes fra nuværende 10,0 til 9,5 time pr.
barn, og den opnåede besparelse anvendes
til nedsættelse af forældrebetalingen. Det
betyder at forældrebetalingen fra 1. januar
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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

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

Antik og Nostalgi
Algade 2F
Landsbymusen:
Åbningstider:
Når flaget og skiltet er ude: Brugskunst
Algade 65
Tlf.: 60 78 91 10
Åbningstider:
Efter aftale
Tlf.: 22 300 615

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

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
Brugsen
Bo Blynning
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:
Vuggestuen

21723040
97384211
97384042
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
25470589
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
25470589
Besøgstjeneste
97173354
Grethe Lauridsen
30279610
Carina Svanborg
30354805
Jane Jensen
22300615
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414
Klaus Wolff
25744066

NOVEMBER
MA 9
TI

Mortensaften

Side

Dagen aftaget med 9t 32m

Side

46

LØ 12

Juletræ for børn mm So

34

10

SØ 13

ON 11

MA 14

TO 12

TI

FR 13

ON 16

Gustj. børn og GB-hj kl. 9, 10 &11

27

LØ 14

TO 17

Festival of Carols and Lessons

23

Juleafslutning Friskolen Kirke kl 8.30

27

SØ 15

Kirke ingen

MA 16
TI

17

HUSK VEJVISER

51

LØ 19
22 28

SØ 20

Kirke 10.30

ON 18

MA 21

TO 19

TI

FR 20

ON 23

LØ 21

TO 24

Mens vi ventr - Kirke 14.45 & 23.30

FR 25

Juledag

LØ 26

2.Juled. -

SØ 27

Julebal 3. juledag

SØ 22

Kirke 10.30

MA 23

BORGERMØDE

TI

Terminsprøver 9. kl. Friskolen

24

48

7

MA 28

TO 26

TI

FR 27

ON 30
Julemarked MD

31

SØ 29

1. søndag i advent

MA 30

Juleklippedag / Åben skole

Kirke 16

52

22

35

Kirke ingen
Brejning 10.30
Kirke ingen

35

53

29

TO 31

Nytårsaften

Deadline Runestenen

JANUAR - 2016

27

49

DECEMBER

1

LØ

2

SØ

3

Nytårsdag-Vandre 13 Kirke 14

14

1

ON

2

TO

3

Julekoncert med Gospelkoret

27

TI

5

FR

4

Sang og Fortælling

27

ON

6

Musik for de små

27

LØ

5

TO

7

Gospelkoret begynder efter jul

27

SØ

6

Kirke 10.30

FR

8

MA 7

50

LØ

9

8

ON

9

11

FR

TI

TI

Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail

Før-julehygge KS

22

ON 25

LØ 28

22

FR 18

47
Ole Kamp Højskoleforstander K&S

15

9 (AH)

MA 4

Julefrokost - Friskolen

TO 10

1

Kirke 10.30

MA 11

2

12

ON 13
5

Skoledag

SØ 10

TI

FR 11

Kirke ingen

Vi synger året ind K&S
Åben skoledag
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Dagen tiltaget med 0t 48m
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Indledningen:
Efteråret er over os, og naturen har på det
seneste vist sig fra sin allersmukkeste side.
Der har været et væld af helt fantastiske sol
op, og nedgange, og himlen har været klar
og blå. Jeg vil denne gang indlede mit skriv
med et vers af Finn Jørgensen, som ganske
godt beskriver vores natur gennem de sidste
par måneder.
Nu lyser bøgens blade atter op
Mod efterårets høje, vilde himle,
Som da det første løv i træets top
Fik vores forårshjerter til at svimle

Flygtningene bliver boligplaceret i stort set
hele kommunen. Det er et krav at der skal
være offentlig transport så der er mulighed
for at komme i modtagerklasser, SFO,
sprogskole, arbejde m.v. Flygtningene er p.t.
bosat i Ringkøbing - Skjern - Tarm - Videbæk - Spjald - Hee - Tim og Borris.
Målet er at de flygtninge der kommer til landet skal blive selvforsørgende, og de skal,
når de kommer til kommunen i gang med et
integrationsprogram. Programmet indeholder danskuddannelse, praktik, uddannelse og
lignende. De skal ugentligt anvende mindst
37 timer på programmet.
Der er nyligt tilført kommunen yderligere
kr. 4.000.000 til løsning af opgaven.
Runestenes læsere ønskes et godt efterår

Foto af solnedgang ved Fiskehusene ved
Rådhuset i Ringkøbing.
(flottere bliver det da ikke)
Foto: Vibeke Green 

Billardklubben - 40 år
Tak for opmærksomheden til vores jubilæum.
Hilsen bestyrelsen
6
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Borgermøde i Grønbjerg
Mandag den 23. november kl. 19.30
Grønbjerg Friskoles gymnastiksal
Grønbjerg-2000 har i gennem længere tid haft kontakt til RingkøbingSkjern kommune angående kommunens flygtningekvote.
Der er nu meddelt at Grønbjerg modtager et antal flygtninge.
Hvor mange og hvorfra de kommer vides på nuværende tidspunkt ikke,
men der ankommer flygtninge i begyndelsen af, eller i løbet af det nye år.
Der er forskellige muligheder for indkvartering i spil.
På mødet vil der være repræsentanter fra:

Ringkøbing Skjern kommune - Flygtningeadministrationen.

Ringkøbing Skjern kommune - politiker

En flygtning der kom til Grønbjerg i 1995

En person der har flygtningeproblematikken helt inde på livet

En person med nøje kendskab til kulturen i det nære Mellemøsten
I 1995 modtog Grønbjerg 16-18 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien
Vi etablerede kontaktfamilier til de fire familier
Vi inddrog dem i skole-hjem arbejdet
Vi inddrog dem i foreningslivet
Kan vi også denne gang med succes tage godt imod flygtningene og være behjælpelig med en god integrationsproces?
Som én forleden sagde: ”Nu er flygtningene her, så må vi også hjælpe
dem!”
Der er mulighed for at blive orienteret om og melde sig som kontaktperson/familie.
Med venlig hilsen
Grønbjerg-2000
7
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 7½ år i Grønbjerg

rådgiver fra den sociale Højskole i Esbjerg.
I mit daglige arbejde som integrationsmedarbejder i Ringkøbing Kommune, ser jeg til
stadighed tilbage på vor tid i Grønbjerg, og
tænker ofte på, hvad man kan gøre for nye
flygtninge der kommer til området - send
dem en tur til Grønbjerg - og lad dem blive
integreret. De kender opskriften, og har den
rummelighed der skal til for at det kan lykkes - og jeg taler af erfaring.
Den behandling, og den hjælp vi har fået i
Grønbjerg har været af uvurderlig betydning
for os, for at vi kunne påbegynde et nyt liv.

Genoptryk fra Runestenen nr. 59, 2002
I december måned 2001 flyttede vi til Holstebro. Årsagen til flytningen var af praktiske årsager med hensyn til arbejde og skolegang.
”Vi” det er Ena, Vesna og Enes Begovic,
tidligere Grønnegade 5, Grønbjerg.
Vi kom til Danmark i 1993 og i 1995 blev vi
inviteret til Grønbjerg.
De gode indtryk
Et stort indtryk har vi stadig fra det sognemøde der fandt sted lige inden vi flyttede til
Grønbjerg. Den frie og ligefremme måde der
blev stillet spørgsmål på, og den måde sognemødet var tilrettelagt på var meget fin.
Et andet stort indtryk var den modtagelse vi
efterfølgende fik da vi flyttede til Grønbjerg.

Næsten for godt integreret
Nu kan vi næsten sige at vi er for godt integreret. Den rest af kultur, som jeg håbede at
kunne bibeholde fra mit hjemland - gå på
besøg og have tid til venner og bekendte - er
også ”gået fløjten” - nu arbejder vi ligesom
danskerne - mange timer om dagen - og når
vi kommer hjem er vi trætte og udkørte, og
den tid vi gerne vil bruge på vore venner og
bekendte i Grønbjerg eksisterer ikke.

Asylcenter kontra Grønbjerg
At være i et asylcenter hvor pladsen og udfoldelsesmulighederne var temmelig begrænsede virkede ikke fremmende på vores
personlighed, men den åbenhed - og ”hej”
der lød fra Grønbjergs befolkning, var medvirkende til, at vi fik det godt, at vi følte os
hjemme, taget godt imod, og ikke mindst
uvurderlig for vor selvtillid.
Den indsats der blev ydet med hensyn til
kontaktfamilier, haver der blev stillet til rådighed, undervisning der blev etableret, arbejde til dem der ønskede det og ikke mindst
blev der sammen med Røde Kors skaffet boliger til alle fire familier, har været af uvurderlig betydning for at vi kunne påbegynde
et nyt liv i Danmark.

Mange TAK
Vi vil hermed bringe en meget stor tak til
vore venner og bekendte og den øvrige befolkning i Grønbjerg for den måde vi blev
modtaget på og den behandling vi har fået.
Det har gjort det nemmere for os at falde til i
Danmark.
Mange tak for de 7½ år vi har tilbragt i
Grønbjerg.
Mange hilsner Ena, Vesna og Enes.

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Hvordan gik det?
Ena går nu på gymnasiet i Holstebro, Vesna
arbejder på kontor hos Færch Plast i Holstebro, hun har taget en HH eksamen og en
kontoruddannelse i Danmark og arbejder
hos Færch på fjerde år. Jeg selv tog HF eksamen i enkeltfag og blev uddannet Social-

Holger Therkildsen
97 38 41 61
8
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 Bo begynder i Brugsen
Bo Blynning, Brugsen - det er ikke for
bogstavsrimenes skyld at Bo begynder i
Brugsen. For den sags skyld kunne han lige så have valgt Bilka eller Bauhaus.
Nej, Bo har valgt udfordringen i LokalBrugsen i Grønbjerg fordi han er fascineret af det lille sted med dets nærhed, og
drømmen om den ”lille lokale købmand”
hvor man kommer i kontakt med kunderne og får en lille sludder med dem og
hvor man selv kan sætte sit præg på butikken, bl.a. med forskellige varer selvom
flertallet kommer fra Coop.
Bo er udlært i isenkræmmerafdelingen i
Kvickly i Brande og har været i bl.a.
Spar, Fakta, Alta (som blev til Kiwi) som
bl.a. butikschef, afdelingsleder, souschef,
ikke nødvendigvis i nævnte rækkefølge
mb-foto

Bo Blynning er 40 år og er fra Isenvad

Bo Blynning
Ny uddeler i LokalBrugsen i Grønbjerg

syd for Ikast. Han er gift med Susanne der
er pædagog og de har fire børn
Bo Blynning har i de sidste fjorten dage
været i ”lære” hos DagligBrugsen i Sørvad for at komme ind i rutinerne og lære
IT-systemerne at kende, men er nu fuldtids i Grønbjerg.

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

Fremtiden
Bos intentioner med LokalBrugsen i
Grønbjerg er naturligvis, fristes man til at
sige, at drive forretningen på fornuftig vis
og han vil gerne være med til at trække
kunder til og gøre det attraktivt at komme
i Brugsen i Grønbjerg.
Der er allerede taget initiativ i den retning
med onsdagstilbud på f.eks. franskbrød.
Andre tiltag kan være en aktiv Facebookside og SMS-tilbud, som skal supplere tilbudsavisen der udsendes til en del kunder
gennem Runestenen.
9
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Der kan også blive tale om forskellige
konkurrencer på Facebook hvor der trækkes lod om gevinster blandt de der ”liker”
på et givet konkurrence opslag.
Andre tiltag kunne være en vinklub eller
arrangementer med vinsmagning.
Bo vil heller ikke gå af vejen for at arrangere Tubberware-party i butikken, måske
med gode tilbud af brugsens sortiment.
Eventuelt invitere til børneloppemarked
på parkeringspladsen og i det hele taget
skabe liv i og omkring butikken og hele
tiden have gode tilbud.

En del af byen
Derudover vil Bo også gerne være en del
af byen, medens han synes at Coops slogan med ”Byens Borgmester” er meget
store ord i den sammenhæng, men Brugsen skal være samlingspunktet i byen, her
mødes man. Der skal ske forandringer,
der skal ses på sortimentet, måske mere
plads til sjove og sprælske tiltag. For som
der synges i én af de danske sange ”thi
evig stilstand er død”.
Sluttelig siger Bo at det ikke er hans mening at rende af pladsen, han vil gerne
blive i Grønbjerg selvom der indtil videre
er 50 km mellem hjem og arbejde. (-mb) 

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:


Lægge kontanter i den medfølgende kuvert og aflevere den i
Brugsen



Overføre et beløb på anførte kontonr. via netbank (se kuverten)



Benytte anførte indbetalingskortnr. via netbank (se kuverten)



Eller blot indbetale et beløb på: 7650 - 2686793

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme - måske i farver!
På alle beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!

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

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

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

Vejviseren 2016
Flere og flere får sløjfet deres fastnetnummer
Vær venlig at opdatere dine oplysninger i vejviseren, så man kan finde den korteste vej til dig...
...både med hensyn til telefon og e-mail
Vær med til at gøre vejviseren til et brugbart instrument
Gør det med det samme - til:

runestenen@runestenen.dk
På alle de andres vegne - MANGE TAK
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 En aften i selskab med Anders Agger
Det er ikke en aften ved spisebordet, hvor
man har travlt med fodre børnene, at konen siger til manden: ”Jeg flytter, det går
ikke længere”. Nej det er en aften, hvor
børnene sover på bagsædet af bilen, og
man er på vej op ad Randersvej i Aarhus.
En tilsyneladende henslængt bemærkning
med alvorlige følger. Ikke et alvorligt øjeblik hvor man sidder i hver sin stol hjemme og har en samtale i gang.
De dagligdags ting der rører sig, er Anders Aggers udgangspunkt - nysgerrighed,
og det gennemsyrer hans udsendelser og
serier i TV, bl.a. "Herlufsholm",
"Kongehuset indefra", "Sømanden og juristen – historier fra et hospice" og serien
"Indefra – med Anders Agger".
Disse hændelser og indgangen til alle de
serier som han har medvirket i fik vi et

indblik i, fyldt med alvor og en stor portion humor og anekdoter.
Salen på Grønbjerg Friskole er allerede
kl. godt syv over halvfuld, og det bliver
ved med at vrimle ind med folk. Der er
sat 250 stole op.
Nogle børn bliver bedt om at finde nogle
bænke og placere sig oppe foran, så de
både kan se og høre. Så vi når op på godt
300 tilhører.
Så mange har der vist ikke været i skolens
gymnastiksal før, indleder Niels Henrik,
Friskolens leder, aftenens foredrag hvoraf
det også fremgår, at han og Anders Agger
kender hinanden fra fodbolden i Spjald,
hvor de havde røde trøjer på (den var
grim, bliver jeg nødt til at sige, siger Anders Agger på et tidspunkt).

mb-foto

Anders Agger afslører en ”statue” af sig selv - en kreation som 5. klasse på Grønbjerg Friskole havde
stået for.
12
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Niels Henrik kommer ind på honorar, der
spænder lige fra 50.000 kr. til en lussing,
kommenterer Anders Agger senere, i de
”hårde forhandlinger” med Minna Kjeldgaard fra Friskolens Støtteforening.
Niels Henrik fortsætter og siger, at Anders Agger altid har ønsket sig en statue
af sig selv. Så afslører Niels Henrik, at 5.
klasse har været særdeles kreative, og bag
ham står der en opsats beklædt med et lagen. Femte klasse bliver bedt om at komme på podiet, og sammen med Anders
Agger bliver opsatsen afsløret som en statue af Anders Agger, og som han senere
siger, at den skal nok have sin plads på
skolen.
To en halv time senere med en læskedrikspause og tre spørgsmål, er seancen
slut, og Anders Agger begiver sig på vej
til Aarhus igen, hvor han og et team er i
gang med at redigere den næste udsendelse.
Anders Agger: Autodidakt journalist efter
ansættelse på Ringkøbing Amts Dagblad
og siden 1989 Danmarks Radio. (-mb) 

mb-foto

mb-foto

Oversat - var næsten halvdelen af Grønbjerg befolkning mødt op til foredraget med Anders Agger, en
stor del kom dog udefra.
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 Skolemad på Grønbjerg Friskole
ne måltid. Andre igen tager maden med ned
til sit eget klasselokale og spiser sammen
med sine klassekammerater der.
Hvorfor sidder I her og spiser?
Fordi det er nemt, så er man fri for at smøre
madpakke og det smager OK! Specielt i dag
er det rigtig fint. Vi har også fået æg og bacon i muffinforme, det var også godt.
Man kan se at de sammen sidder og hygger
sig under spisningen. Der er mellem 10 og
20 der hver gang bestiller maden fra Kostakademiet i Hover. Det gør man via skolens
hjemmeside. Der er varm-mad-dag om torsdagen og det er ikke kun eleverne der kan
bestille – personalet har også adgang til denne bestillingsside.

Cirka klokken ti minutter til et kvarter i tolv
kommer en flok børn i spisepausen ind i
SFO køkkenet hvor den lune skolemad (til
de der har bestilt - altså) står klar. Rettet an
af skolesekretærerne Gitte og Lone.
Hvad skal vi ha i dag? Pandekager med fyld
- også kaldet Tortillas med kødsovs og salsa
og dertil salater, lyder det fra de to ved termokasserne med de lune tortillas. Du må
gerne tage to pandekager. Og så står der salater. Det hele ser lækkert og friskt ud, og de
unge mennesker tager så, så meget som de
nu synes at de kan spise – de små naturligvis
mindre end drengene fra 7.- 8. kl. der kan tage fra.
Man sætter sig ved bordet i køkkenet store
og små mellem hinanden og indtager det lu-

mb-foto

Rundt om bordet er det fra venstre i hvid T-shirt: Cecilie, Andreas, Jakob, Magnus, Amalie, Ida, David
og Isabella

Nytårsgudstjeneste og gåtur
Året begynder traditionen tro med en frisk gåtur fra kirken kl. 13 med Grønbjerg Aktiv gymnastikafdeling. Vi er tilbage ved kirken kl. 14 hvor der serveres varm suppe og en lille gudstjeneste.
14
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Ida i færd med at forsyne sig med torsdagens ret

Vi har lige ansat Solveig Larsen som køkkenleder og vi skal foruden til Grønbjerg
Friskole også levere skolemad til Ølstrup
Friskole og Hover-Torsted Friskole.
Kostakademiet i Hover har orden i sagerne
idet de har en super elite smiley og derudover guld i det økologiske spisemærke med
en økologi-procent på 99.
Vi leverer også opskrifter på retterne til skolen som så kan blive sendt ud til forældrene
og eleverne og så kan man jo eventuelt prøve kræfter med det hjemme i sit eget køkken.
Her holder festen ikke idet Kostakademiet
også tilbyder at friskolerne på skift kan have
en gruppe børn med i produktionen på Kostakademiet.

Når man er færdige med at indtage sin varme ret får man sin tallerken i opvaskemaskinen og forsvinder ud af lokalet. Men her
slutter festen ikke for umiddelbart derefter
vrimler det med børn der liige skal ind og
hjælpe med at vaske og ikke mindst - se om
der er spist op. Resterne går i hvert fald ikke
til spilde, så det kunne jo tyde på, at der var
andre der var modtagelige for at bestille den
lune ret, der koster tredive kroner.
Fragten med termokasserne og det øvrige tilbehør sørger Grønbjerg Friskoles støtteforening for. Her har man arrangeret en turnusordning med en halv snes personer der kører
til Hover Kostakademi.
Fra Kostakademiets side siger man at man
glæder sig over at prøve kræfter med skolemad.

Velbekomme! (-mb)
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 Åbent Landbrug
Ved: Familien Sønderby på Klink

 Man kunne klappe en 14 dage gammel
kalv, ryste sit eget smør og med åbne
døre til vores maskiner prøve disse og
veterantraktorer stillet frem til lejligheden.
 Arla stod for udlevering af smagsprøver
mælk, yoghurt og som specialitet havde
vi fået lov at servere én af Arlas Unika
oste, hvor mælken til osten produceres af
Henrik Sundgaard fra Abildaa. Som
prikken over i´et var bondemanden her
selv til at servere den.
 Friland Foods gav et bidrag så vi fik
produceret pølser fra egen kvie, og med
hjælp fra Friskolens Støtteforening blev
de grillet og solgt, sammen med kaffe og
hjemmebagt kage. Friskolens 7. og 8.
klasse havde fået sponsoreret 100 liter
suppe fra Arla som de solgte.

Landbrug og Fødevarer holder hvert år
”Åbent Landbrug” den 3. søndag i september. Det giver jer læsere muligheden for at se
hvad der sker på et landbrug.
I år havde de spurgt om vi på Klink
(Holmgårdsvej 4) ville åbne dørene for dette
arrangement.
Søndag den 20. september i dejligt solskin,
med flaget hejst var vi klar til at modtage og
vise vores landbrug frem for de som havde
lyst. Til vores overraskelse var interessen
meget større end forventet, da ca. 1800 mennesker besøgte os.
 I staldene havde vi lavet rundvisning og
opsat skilte der forklarede om tingene og
dyrene.
 Maskinhuset var for én dag forvandlet til
”forlystelsespark” med halmborg, pedaltraktor kørsel med udlevering af kørekort.
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For os på Klink var det en super god dag
med masser af glade og smilende mennesker. Vi vil gerne sige tak for de pæne ord
som er kommet efter dagen, det varmer.
Tak til alle vores hjælpere før, under og
efter arrangementet, Friskolens støtteforening, 7. og 8. klasse og DMI
(solskinsvejret) for at dette blev en oplevelsesrig dag. Foto: Finn Krogh Jørgensen

Her kærnes der smør
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 Ny i Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Karoline går i skole i Sørvad, men hun er
netop nu på vej til håndboldtræning i Skjern,
for håndbold er hendes store interesse. Matilde og Pernille går i Grønbjerg Friskole.
Mathildes store interesse er ridning, og Pernille er meget kreativ, så da jeg senere bliver
vist rundt i huset, sidder hun og tegner og
maler.
Nu kommer forældrene, og de tilbyder
straks at vise mig rundt i deres nye hus. Det
er blevet istandsat fra under gulvbrædderne
og til over loftsbjælkerne på 1. sal, og fremstår faktisk som nybygget, men det er også

Hans Uhd Jacobsen, Susanne Bæk Jacobsen, Karoline Uhd Jacobsen (15), Mathilde Uhd Jacobsen (13), Pernille Uhd Jacobsen (11) er navnene på den familie,
som jeg besøger denne gang.
De har i den sidste lange tid boet i en campingvogn på deres adresse: Sønderkjærsvej
2, fordi stuehuset, som de nu er flyttet ind i,
er blevet restaureret fra A til Z.
Ved ankomsten bliver jeg venligt modtaget
af pigerne, der fortæller, at deres forældre er
lige på trapperne. De fortæller samtidig, at

Foto: Mogens Ballegaard

Bagerst Susanne og Hans forrest er det fra venstre: Pernille, Mathilde og Karoline
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kun ydermurene, der står tilbage.
Hans fortæller derpå lidt om sig selv og sin baggrund:
”Jeg er 48 år gammel, jeg kommer fra Nr. Nebel området. Jeg kom til Grønbjerg i 1984, hvor jeg kom i lære
hos MK stålindustri, hvor jeg er udlært som klejnsmed.
Jeg boede dengang et par steder i Grønbjerg.
Jeg gik i skole i Skjern, og som 17 årig havde jeg bestemt, at jeg skulle flytte hjemmefra, og jeg ville gerne i
lære som klejnsmed helst nord for Skjern, og derfor blev
det her. Nogen af de første mennesker, jeg lærte at kende
her, var Ellen og Freund, og de blev en slags reserveforældre for mig. Deres søn Aksel kom i lære året efter mig
på MK, så vi havde rigtig meget med hinanden at gøre.
Derefter begyndte jeg at læse til produktionsteknolog en teoretisk overbygning på klejn-smed-uddannelsen,
hvor man lærer at tegne, beregne, konstruere og planlægge produktion - i Herning, men da det var meget besværligt at komme med bus herfra og dertil, flyttede jeg
til Ørnhøj, hvor bussen gik direkte.
Efter endt uddannelse fik jeg arbejde hos AL stål i
Skjern, hvor jeg kom på kontoret og tegnede nogle af deres emner. Mens jeg var der flyttede jeg hjem til mine
forældre, men det fortrød jeg, og derfor flyttede jeg tilbage til Ørnhøj, idet jeg igen fik arbejde hos MK, hvor
jeg blev ansat som værkfører.
Nuværende job:
For 23 år siden fik jeg arbejde på Teknisk Skole i Skjern
som underviser, og der er jeg stadig beskæftiget. Årsagen til, at jeg startede der, var, at én af mine tidligere lærere også boede i Ørnhøj, og han spurgte flere gange, om
det ikke var noget for mig. Det syntes jeg ikke i starten,
men da der var nedgang i produktionen på MK, besluttede jeg at tage springet.
Det er jeg godt tilfreds med, selvom jeg måske som yngre syntes, at tingene gik lidt langsomt. Nu er der imidlertid sket mange nye ting, og vi har været med i sammenlægninger og reformer, så der bliver jeg nok, også fordi
der formentlig ikke er andre, der vil ansætte mig. Jeg synes faktisk også, at det nu er verdens mest spændende
job, og nu er jeg uddannelsesleder dernede og arbejder
kun med virksomhedskontakter, udvikling af uddannelser og ministerier. De unge mennesker, jeg har med at
gøre, er dem, der bliver udlært som smede og mekaniker
altså de ”sorte” fag.
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I de senere år er der sket en del fusioner på
min arbejdsplads, idet vi nu arbejder tæt
sammen med Handelsskolen i Ringkøbing
og VUC i Skjern, og så har vi HTX og HH,
som er overbygningerne på vores uddannelse. Årsagen er dels, at eleverne så kan flytte
til en anden uddannelse, hvis de mener, at
det er bedre, men også at vi er en lille skole,
og hvis vi skal overleve, kan det være nødvendigt at flytte rundt med lærerne, hvis der
er nedgang i elevantallet på en af skolerne.

Jeg gik i folkeskolen i Hammel og fortsatte i
gymnasiet i Tilst lidt nordvest for Aarhus.
Jeg var ikke så vild med at gå i gymnasiet,
men der var to fag, som jeg godt kunne lide,
og det var dansk og samfundsfag. Da jeg
havde fået min studentereksamen, tog jeg til
Fyn og var i køkkenet på Ryslinge Højskole.
Uddannelse:
Derpå fortsatte jeg på Ålborg Universitetscenter med at læse samfundsfag i 4 år, hvorefter jeg tog til Odense, hvor jeg på universitetet regnede med, at jeg skulle læse idræt.
Jeg fandt dog hurtigt ud af, at det skulle jeg
ikke, for jeg var ikke gelinde nok til det. Efter ½ år fortsatte jeg mine studier i Århus,
hvor jeg læste dansk, for jeg have fundet ud
af, at jeg nok skulle være gymnasielærer. Efter at jeg havde afsluttet det, vendte jeg tilbage til samfundsfaget, for jeg manglede at
skrive mit speciale. Det handlede om sammenhængen mellem elevernes karakter og
senere uddannelse. Jeg var nemlig den eneste i min familie, der havde fået en videregående uddannelse, så det interesserede mig,
om det forholdt sig sådan generelt, så derfor
undersøgte jeg det.

Fritiden:
I min fritid har jeg altid trænet unge mennesker i håndbold og fodbold og der haft lyst
til at lære fra mig. Jeg har også haft mod på
at tage ansvar for andre i disse sammenhænge. I dag træner jeg et voksenhold damer i
Rækker Mølle, og jeg går så meget op i det,
at jeg gerne ofrer tid et par gange om ugen
på det.”
I 1999 mødtes Hans med Susanne til en julefrokost, og som Susanne sagde: ”Efter at vi
havde snakket i nogen tid, tænkte jeg, at hvis
jeg skulle have børn, måtte han gerne være
faderen.”
Så nu tager Susanne over og fortæller:
”Oprindelig hedder jeg Susanne Bæk Jensen, jeg er 45 år gammel og er født og opvokset i en lille by uden for Hammel. Jeg er
født på en lille ejendom, hvor mine forældre
havde forskellige slags dyr, som jeg hjalp til
med at passe. De havde nemlig også arbejde
ved siden af.

Arbejde:
I 1998 var jeg derfor klar til at få job, men
min daværende kæreste og jeg havde søgt
overalt, men vi kunne intet få. Til sidst fik
han så et vikariat på VGT i Tarm, og samtidig blev jeg tilbudt job som indvandrerlærer
i Skjern og som lærer på HTX. Jeg valgte

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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HTX, fordi jeg følte mig mere tryg ved de
unge mennesker. Jeg er stadig ansat der og
underviser i mine hovedfag: dansk og samfundsfag. Jeg havde ikke fået undervisning i
pædagogik, så jeg måtte klare mig med det,
jeg kunne.
Her fortæller Hans, at det samme er tilfældet
med hans lærergerning:
først når man har undervist i et år eller to,
får man tilbudt en pædagogisk grunduddannelse.
”Det var lidt tilfældigt at jeg havnede der,
men i dag kan jeg se, at det var det ideelle
sted for mig. Der er jo flest drenge på disse
uddannelser, og med dem er der ikke så meget fnidder, men også det at have kolleger
med forskellige baggrunde som ingeniører,
datamatikere tiltalte mig.”

kom i Ørnhøj, byggede de et stort velisoleret
træhus i 3 planer der. Det kom de måske senere til at fortryde, for det var meget svært at
sælge, da de senere bestemte sig for flytte til
det nuværende bosted i Grønbjerg.
De boede i træhuset i ti år, hvorefter de gik i
gang med at søge noget andet - nemlig et
nedlagt landbrug, hvor der var plads til heste
og andre dyr.
Årsagen hertil menes at være, at Susanne på
et tidspunkt kommer i forbindelse med Kirsten Steensgård Hammelsvang, som ejer en
del islænderheste og driver ”Snegla”, hvor
voksne kvinder samles og ridder en tur, drikker kaffe og hygger sig med en lille skarp.
Det blev hun deltager i, og så vaktes hendes
interesse igen for dyrene. I dag sidder hun i
bestyrelsen for klubben. Rideinteressen har
hun fælles med Mathilde, og i dag står der 4
islænderheste i stalden.
De har følt sig meget velkomne her både på
skolen og i Brugsen, hvor folk kommer og
snakker med dem, og de lover, at de måske
senere vil deltage i bestyrelsesarbejde her.
Med det siger jeg tak og på gensyn i byen.


Deres fællesskab:
Sammen fortæller de, at de blev gift i 2001
efter at Susanne var flyttet ind til Hans i
Ørnhøj året før. De boede i et to families
hus, men da Susanne blev gravid, syntes de,
at de skulle have noget mere plads. Først
tænkte de på en gård, men da storparcellerne

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

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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Årsprogram for Kultur og Samvær 2015 - 2016
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 gratis-arrangement, bare man har en lille pakke med til raflespillet. Bodil Toftdahl sørger for julefortællingen. Bestyrelsen har kager og godter med.
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.

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
motorsave
minitraktorer
Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 20 48 58 38
Email: vildbjergauto@hotmail.dk
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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 historie-verdenen.
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 bekendtgjort senere.
Med venlig hilsen Kultur og Samvær...

Festival of Carols and Lessons i Nr. Omme Kirke
For alle engelsktalende uanset nationalitet er der mulighed for at synge de smukke
Christmas Carols og lytte til julens budskab.
Tag engelsktalende venner og bekendte med til en stemningsfuld aften.
Onsdag d. 16. december kl. 19.30
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 Døgnstation i Grønbjerg
Hermed nogle oplysninger om affald og behandling deraf fra Ringkøbing-Skjern kommunes miljøafdeling.

Døgnstationen er for private borgere og må
ikke benyttes af erhvervsvirksomheder.
Stort affald kan stadig afleveres på én af
kommunens genbrugspladser.
Se mere herom på www.rksk.dk/affald
Kompostering:
Man kan stadig få kompostbeholdere hos
kommunen.
Hvis du ikke allerede har en kompostbeholder, kan du få en gratis beholder og kompostorm hos kommunen. Du skal blot henvende dig på genbrugspladsen i Ringkøbing,
Videbæk, Skjern, Tarm eller Hvide Sande.

Døgnstationen på parkeringspladsen ved forsamlingshuset blev færdig den 21. oktober.
Genbrugspladsen på Nylandsvej holdt sidste
åbningsdag lørdag den 24. oktober
Hvad kan man så aflevere til genbrug på
Døgnstationen

Pap og papir

Glas og flasker

Dåser og småt metal

Plast, dunke og folie

Småt brændbart

Spraydåser

Batterier

Elpærer

Småt elektronik

Spar plads i skraldespanden
Når du laver kompost af det grønne køkkenaffald - også kaldet bioaffald - og dit haveaffald, sparer du plads i skraldespanden, så du
måske kan nøjes med en mindre beholder til
dit restaffald. Hjemmekompostering sparer
på transport til og fra genbrugspladsen samt
indkøb af spagnum og gødning, da kompost
er et ideelt jordforbedringsmiddel.
Det bedste for miljøet er, at du komposterer

Husk at lægge alt dit affald i beholderne, så
stedet ser pænt ud.
Har du andet affald til genbrug, kan du fortsat køre til en af genbrugspladserne i kommunen.

mb-foto
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dit have- og bioaffald hjemme.

Bioaffald
Bioaffald kan hjemmekomposteres. Det vil
sige, at du kan kompostere frugt og grønt,
potteplanter, skaller, brød og kaffegrums
med mere.
En gennemsnitsdansker skaber årligt omkring 300-400 kilo affald, og heraf kan godt
en tredjedel komposteres. Affaldsmængden
kan derved reduceres med cirka 100 kilo per
person, og dette affald kan omdannes til 2040 kilo næringsrig kompost. Vi kan derfor
alle sammen bidrage til at nedbringe affaldsmængden ved at hjemmekompostere.

Haveaffald
Dit affald fra haven kan komposteres. Det
gælder for eksempel ukrudt, græs fra plænen, afklip fra hækken, blade og grønne rester fra køkkenhaven, kviste, tynde grene,
nedfaldsfrugter med mere.
Vi anbefaler, at du komposterer haveaffaldet
i din egen have. Det er den mest miljøvenlige måde at bortskaffe haveaffald på og dermed en god måde at genbruge affaldet på.
Hvis du ikke har mulighed for hjemmekompostering, kan haveaffald afleveres på kommunens genbrugspladser.

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-selvmanden

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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Alle borgere i Grønbjerg
ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Tak for god opbakning i 2014.
Venlig hilsen
Grønbjerg Sogneforeningen.

Zoneterapi Øreakupunktur
Bach blomsterremedier Massage

Holder flyttedag
Tina Hammelsvang Kirk

Fremover er den finde på

Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk

Algade 2F
hvor der åbnes den 1. november
og
der er åben når
flaget og skiltet er ude ved vejen.
Algade 33
er udlejet fra foråret 2016

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Efterårs/vinterkalender
Menighedsrådet
Første søndag i advent søndag den 29. november begynder julestemningen så
småt at indfinde sig i Nørre Omme kirke kl. 16.00. Vi synger kendte julesalmer
og sange, og menighedsrådet serverer lidt godt til ganen.

Gospelkor

Torsdage kl. 19.30-21.30 i Konfirmandstuen
Vi øver 12/11, 19/11, 26/11 og 3/12, hvor vi holder julekoncert i Nr. Omme
Kirke.
Vi øver igen 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3, og deltager påskedag d. 27/3 i både Nr. Omme og Ørnhøj 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: 6. januar, 2. marts og 6. april.
Sæt allerede nu krydser i kalenderen.

Sang og fortælling

Fredage kl. 14.00 i præstegården i Grønbjerg
4. december og den 5. februar.
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).

Adventskoncert i Nørre Omme Kirke

Torsdag den 3. december kl. 19.30 i Nørre Omme Kirke
Gospelkoret diverterer med et udvalg af kendte og mindre kendte julesange og
koncerten byder også på lokale overraskelser.
Efter koncerten er der kaffe.
Jul for børn
Børnehaver, dagplejer og dem, der er hjemme på barsel:
Nørre Omme kirke Onsdag d. 16. december kl 9 for børnehaven og kl. 10 for
de mindste
Skolebørn: Nørre Omme kirke lørdag d. 19. december kl. 8.30
Mange tak
Ved den fælles høstgudstjeneste for begge sogne blev der indsamlet 4.662 kr,
som fordeles ligeligt mellem Danmissions indsamling til Syriens børn og PULS.
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At vælge livet
med humor- glæde og værdi!
Nørre Omme Menighedsråd
og Kultur og Samvær
indbyder til foredrag med
højskoleforstander og præst
Ole Kamp
i konfirmandstuen på
Frydendalsvej i Grønbjerg

tirsdag d. 17. november
kl 19.30

An t i kvi t e t e r o g n ost algi
Algade 2F, Grønbjerg
Åbningstider: Når flaget og skiltet er ude ved vejen
Tlf. 60 78 91 10

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Sundhed

teinstof kan man slå malariaen ihjel uden at
patienten tager skade. Ved et tilfælde opdagede man, at det samme proteinstof binder
sig til forskellige kræftceller, så når teknikken er færdig udviklet, vil man kunne give
dem den dosis cellegift, der skal til, uden at
skade de normale celler.
I begyndelsen af 1930´erne opdagede en
englænder, at en plade, han havde dyrket
bakterier på, var blevet forurenet med mug,
og han lagde mærke til, at bakterierne ikke
voksede omkring muggen. I stedet for bare
at ærgre sig, gik han i gang med at undersøge forskellige slags skimmel og samlede
blandet andet gamle sko med mugpletter. I
1942, efter 10 års forsøg, lykkedes det ham
at rendyrke penicillin. En statslig embedsmand skal være korrekt. En forsker gør nogle gange noget, andre synes er skørt. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Forskning
Heldigvis kom regeringen ikke igennem
med sit forslag om at styre forskningen efter
industriens behov. F. eks. Bruger de største
medicinfirmaer lige så mange penge hvert år
på forskning, som det kostede at bygge Storebæltsbroen, og de forsker naturligvis i
noget, der kan forventes at give pengene
igen. Mange mennesker dør af malaria hvert
år, men det er næsten alle fattige mennesker
i ulandene, og de har jo ikke råd til at give
en ordentlig pris for medicin, så det kan ikke
betale sig at satse på dem.
Her i år fandt forskere i et mindre dansk
firma ud af at binde et bestemt proteinstof til
malariaparasitten, som ikke bandt sig til
blodcellerne, og ved at binde gift til det pro-
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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Find (en ny) Holger

Julemarked

Da vores trofaste flaghejser Holger
har valgt at gå på pension, leder
Sogneforeningen efter en anden person, der ved lejligheder vil gøre
Grønbjerg festlig med vores flagallé.

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

Hvis du har fundet den nye Holger,
så få vedkommende til at kontakte
Jane Jensen på tlf. 22 30 06 15 for
mere information.

80’er fest i Grønbjerg
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
Lørdag den 27. februar 2015 kl. 18.00
hvor den ”traditionelle 80-er fest ruller af stablen på Grønbjerg Friskole – og husk at man støtter Friskolen og har det skægt samtidig med.
Med venlig hilsen Grønbjerg Friskoles Festudvalg:
Gitte Bune, Per Thomsen, Peder Juelsgaard, Claus Schjerlund, Heidi Kjær og Line Marleen Bundgaard

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Den tolvte gravsten i rækken af bevaringsværdige gravsten er over Mads Enevoldsen
der boede Hovedgaden 2, Ørnhøj.
Stenen er ligesom de øvrige sten placeret
syd for kirken.
Stenen er på det højeste sted 72 cm over jorden og måler 39 cm i bredden ved jorden og
32 cm hvor rundingen for oven begynder.
Stenen er 14 cm i tykkelsen og er fremstillet
i hvid sandsten.
Stenen er ikke poleret. Og inskriptionen er
ikke fremhævet med en kontrastfarve til den
hvide sten. Havde den været det er det forsvundet over tid.
Øverst på stenen er der en cirkel indeholdende de tre tegn: korset, hjertet og et anker Tro, Håb og Kærlighed, som er de tre teologiske dyder, kendt fra den såkaldte kærlighedens højsang i Det Nye Testamente
(Paulus' 1. Korintherbrev, kap. 13)
Stenen bærer ikke de kendte tegn for fødsel
og død, man har valgt at benytte et ”f” for
fødsel og ”d” for død.
Øverst på stenen er skrevet ”Minde over” og
så navnet på de begravede.

Foto: Mogens Ballegaard

Den hvide sandstens-gravsten samt cirklen
øverst med de tre symboler kors, hjerte og
anker kan være med til at gøre stenen bevaringsværdig.

Stenen er efter inskriptionen at dømme opsat
i 1911 og er dermed godt 100 år gammel.

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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Mads Enevoldsen
f i Lundsby i Aadum
d i Nedergaard i Nr. Omme

At han og hans hustru er begravet i Nr. Omme skyldes det forhold, at der på tidspunktet
for det første dødsfald ikke var en kirke i
Ørnhøj (den kom til i 1915). Ørnhøj hørte på
det tidspunkt til Nr. Omme sogn, og de er
derfor begravet på Nr. Omme kirkegård.

15 Dec 1829
27 Febr·1911

Ane Kirstine Enevoldsen
f. Thomsen
f i Nedergaard
d 2 Jan 1840
d s St.
30 juni 1921

Barn: Thomas Nedergaard Enevoldsen f.
1865 d. 1930, enebarn.
Thomas blev gift med Kristine Svendsen fra
Skråstrup.

I kirkebogen er anført at Mads Enevoldsen
er født den 5. december 1829 og at Ane Kirstine Enevoldsen er født den 2. januar 1841
og hun er død 30 juli 1921
Her kan man tale om en del divergens fra
kirkebog til gravsten.

Deres eneste søn, Mads Nedergaard, blev
gift med Kirstine fra Pøhl.
De overtog Nedergård 1932.
Den brændte i 1936. 

Fyraften d. 30. september 2015
En stor tak til alle som tænkte på mig,
og kom til afsked på min sidste arbejdsdag i LokalBrugsen Grønbjerg.
Der skal lyde en stor TAK til personale,
bestyrelsen, medlemmer og kunder for
en god tid i Brugsen.
1000 - tak for alle de fine gaver.
Jeg ønsker Brugsen alt held og lykke i
fremtiden.
Mange Hilsner fra:
Jens Peder Mikkelsen

Galleriet på Frydendalsvej 1
er genåbnet og udvidet med en kunstcirkel.
Ved interesse, ring og hør nærmere.
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Jul etræsfest 2015
Kom uanset alder og deltag i årets juletræsfest
i ”gymnastiksalen” på Grønbjerg Friskole

Lørdag den 12. december kl. 14.00 - 16.00
Der serveres hjemmelavede vafler ad libitum,
gløgg, kaffe, saftevand og en godtepose til børnene.
Entré: 25,- pr. person
Sogneforeningen trækker ved juletræsfesten 2 vindere af en julekurv blandt foreningens medlemmer.
Glade julehilsener - Sogneforeningen

34

11. november 2015

Juleballet 2015
Gå ikke glip af festen !!!
Søndag den 27. december 2015 kl. 18.30
(PS.: Vi sørger for, at der er varmet godt op i år!!!!)

Traditionen tro er der pyntet op med juletræ og lys i Forsamlingshuset.
v
v
v
v

Musikken spiller op til dans kl. 21.00.
Tilmelding og betaling foregår i Brugsen.
Entrépris 100 kr. pr. person
Medlemmer af Sogneforeningen får en værdikupon til en genstand i
baren.
Medbring din egen julemad eller bestil evt. smørrebrød hos Madstedet på
tlf. 97 38 20 55 eller 20 43 04 63
Madstedet leverer det bestilte i forsamlingshuset
Glade julehilsener Sogneforeningen
(Alle drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset)

MENS VI VENTER
MED GRØNBJERG AKTIV
d. 24. december kl. 10.00 - 12.00
I multimulti- og gymnastiksalen vil der være mulighed for at lege, springe, spille
forskellige spil og få sved på panden.
Kom og vær med til et par hyggelige timer, en god start på juledagene
Husk godt humør, nissehue og 20 kr. som betaling for denne formiddag.
formiddag
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 Super salg til 1800 mennesker
Ved: Grønbjerg Friskoles Støtteforening

Gode 10.000 kroner i overskud fra salget ved
Åbent Landbrug hos Trine og Torben Sønderby luner slemt i Støtteforeningens kasse
og dermed til gavn for Grønbjerg Friskoles
elever - da midlerne fra Støtteforeningen
ikke må gå til driften af skolen.
Der blev solgt:
 Pølser i massevis - alle sammen doneret
af Trine og Torben Sønderby.
 Kaffe og kage produceret af flittige piger
i Grønbjerg
 Kildevand doneret af Vestjyllands Andel
Tak for indsatsen - det var en hyggelig dag
med masser af snak og ømme fødder - men
alt arbejdet værd

Finn Krogh -foto

til Trine og Torben for de smagfulde pølser. 
Se også Åbent Landbrug side 16

Også tak til "bagerne" for de gode pladekager - til Vestjyllands Andel for kildevand og
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 Nyt fra Menighedsrådet - at skrive med et glimt i øjet
Ved: Gravers Kjærgaard

Fra tanke til handling i forbindelse med nye
murpiller til indgangslåge ved kirken.
I 2013 søgte menighedsrådet Skjern Provsti
om midler til nye murpiller. Vores
”husmurer” Niels Kr. Kyndesen havde anbefalet dette, da han med mellemrum de sidste
30 år havde repareret på dem.
Provstiet bevilgede midlerne, ca. kr. 30.000.
Da vi så medio 2014 skulle i gang, manglede vi lige den endelige godkendelse fra Ribe
Stift.
Her kommer så Kirkegårdskonsulent, Kgl.
Bygningsinspektør og Nationalmuseet ind i
billedet. Den Kgl. Bygningsinspektørs mening vejer tungest. Han modsætter sig nye
piller, da de gamle må formodes at være ca.
150 år gamle og dermed bevaringsværdige.
Den antagelse er Niels Kr. Kyndesen uenig
i, da der er brugt materialer, som umulig kan
være 150 år. Niels Kr. sammensætter så et
venligt, men også bestemt brev til den Kgl.
Bygningsinspektør, om at revidere sin antagelse. Det afstedkommer så, at bygningsinspektøren aflægger kirken et besøg, hvor
han må erkende, at den erfarne murermester
nok har ret. Indstillingen til Nationalmuseet
bliver derfor revideret. Herefter følger så svar fra Nationalmuseets Seniorforsker:
”Nationalmuseet
har modtaget erklæringerne
fra
den kyndige murer
og den ikke mindre kyndige kongelige bygningsinspektør om murpillerne ved indgangen til Nr. Omme kirkegård og
vil på den bag-

grund tilslutte sig den kongelige bygningsinspektørs udtalelse om, at stiftet kan give tilladelse til nedtagning og nyopmuring af pillerne.”
I skrivende stund, den 23. oktober 2015 er
arbejdet så igangsat, de gamle piller er fjernet, og der er klargjort til opmuring af nye.
I menighedsrådet har vi trukket lidt på smilebåndet over sagsgangen, men glæder os
over, at sund fornuft har sejret. Når dette er
sagt, skal vi naturligvis også være beviste
om, at vi ikke kan skalte og valte med den
kulturarv, som vi har ansvaret for forvaltningen af. 
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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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 Mindeord

På et tidspunkt blev Poula ansat som lærer
på Fyns Stifts husmandsskole, hvor hun underviste et par somre. Skolen arrangerede en
tur til Østrig, hvor også gamle elever var
velkomne. Her var Thor Illum Hansen fra
Fyn også med, og de to faldt i snak. En samtale, som udviklede sig til, at de i 1957 giftede sig og overtog Poulas barndomshjem.
Hvor forældrene blev boende hos dem. Moderen var syg, men Poula passede hende,
indtil hun døde i 1962.
Poula og Thor fik to sønner, Peder i 1960 og
Bent i 1962, og for dem var Poulas far, Johannes Post, en god og trofast barnepige.
Poula brugte sin uddannelse og underviste
dygtigt i foreninger i sine fag. Senere lærte
hun også Zoneterapi og Massage og hjalp
mange af med smerter.
Desuden interesserede hun sig for filosofi og
tog kurser heri. Her fandt hun mange venner, som hun blev ved med at kende. Poula
elskede at læse og lå inde med megen viden
om mangt og meget. Noget af en tusindkunstner var Poula på mange områder blandt
andet indenfor malerkunsten
Til trods for mange gøremål havde hun også
tid til at være en god mor og kone.
Poula og Thor flyttede til Bymarken i Grønbjerg i 2010. Næsten samtidig fik Poula en
blodprop, som i et splitsekund gjorde, at fra
at kunne alt, mistede hun evnen til intet at
kunne.
Sin sidste tid fik Poula permanent ophold på
Spjald Plejehjem, hvor hun faldt godt til og
fik en god og kærlig pleje!
Poula efterlader sig sin mand, Thor og sønnerne, Peder på Ærø og Bent i Grønbjerg,
samt 2 svigerdøtre, 2 børnebørn og et oldebarn.
Æret være Poulas minde! 

Ved: Ingrid Kirk

Inge-Merethe Bohnstedt Hansen, Gr ønbjerghjemmet, døde den 6. september 2015
efter tiltagende svagelighed. Hun sov stille
ind. Efter bisættelsen den 10. september fra
Nr. Omme kirke, var der mindesammenkomst på Grønbjerghjemmet, hvor alle var
velkomne, og hvor mange var mødt op.
Inge-Merethe var født i Skjern i 1951 og boede hjemme hos sine forældre, indtil hun
kom på institution. Sin sidste tid tilbragte Inge-Merethe på Grønbjerghjemmet, hvor hun
var glad for at bo. Hun var så absolut et venligt og omgængeligt menneske, som alle
måtte være godt tilpas med at kende og være
sammen med. Afholdt af de andre beboere,
medarbejderne og os frivillige, som satte
stor pris på den imødekommenhed, man altid mødte hos Inge-Merethe.
Æret være hendes minde!
Poula Kristine Hansen (Illum) er stille sovet ind på Spjald Plejehjem den 28. september 2015 og blev begravet fra Nr. Omme
kirke den 2. oktober.
Poula blev født 15. oktober 1930 i Nørgaard
i Grønbjerg som den yngste af 3 søskende i
hjemmet, som også blev hendes fremtidige
hjem, efter hun i 1957 blev gift med Thor Illum Hansen, som kom fra Fyn.
Som attenårig fik Poula plads på en gård i
Lunderskov hos en næsten jævnaldrende
husmor, som Poula hele livet har holdt forbindelsen vedlige med. Herefter tog hun et
ophold på Snoghøj Gymnastikhøjskole og
tog delingsføreruddannelse. Men hun ville
lære mere og tog på Engelsholm Højskole
og blev uddannet håndarbejds- og kjolesyningslærer. En uddannelse, som hun brugte
ind imellem og samtidig med, at hun var
medhjælpende hjemme hos forældrene, hvor
moderen ikke altid var for rask.
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 Farvel til Brugsuddeler Jens Peder Mikkelsen
Efter sammenlagt ca. 20 år som Brugsuddeler i Grønbjerg valgte Jens Peder Mikkelsen onsdag den 30. september at gå på
efterløn. Det var dermed også sidste arbejdsdag dag i LokalBrugsen i Grønbjerg,
og det blev markeret med en afskedsreception hvor omkring 150 mennesker fra
Grønbjerg kom og takkede af med Jens
Peder.
Formanden for Brugsens bestyrelse Ivan
Mortensen fandt en mælkekasse til at stå
på og rettede derfra en tak til Jens Peder
for indsatsen og samarbejdet i den tid han
havde været med i bestyrelsen for Brugsen i Grønbjerg.

mb-foto

Jens Peder Mikkelsen i snak med nogle af receptionsgæsterne.

medicin, lotto, bankforretning alt i fødevare, kuverter, elastikker osv.osv.
Vi har som kunde i Brugsen altid fået en
god snak og en vendelig smil.
Fra bestyrelsens side skal der lyde et stor
tak for mange hyggelige og aktive møder.
Det har været et meget interessant forløb
vil jeg sige, specielt efter at vi fik indført,
at det var bestyrelsens opgave at tilsmage
mindst en ny vin pr. bestyrelsesmøde. (mb) 

Ivan Mortensen sagde bl.a. Der er selvfølge med lidt vemod at vi skal sige farvel til
en af byens meste, besøgte og omtalt personer.
Du har gennem årene udvist stor flid og
omhu overfor vores kunder. Der er næsten
ikke den ting der ikke er blevet ekspederet her i brugsen. Det er lige fra indsamling til forskellige fester, udlevering af

mb-foto
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 Grønbjergpiger - Ingrid Kirk
Vandring blandt mine aner
- om kvindeliv i gamle dage
Hvor er vore efterkommere da i grunden
heldige med, at de lever i en tid, hvor de næsten ikke kan undgå at komme til at kende til
deres for slægt. I alt fald den nærmeste.
Hvor vi andre allerhøjest kan finde fotos af
vore oldeforældre, så har de og deres jævnaldrende jo ingen problemer med at finde
frem til billeder af deres flere gange tipoldeforældre.
Jeg mener, at det er vigtigt og også meget
interessant at kende noget til sin fortid for at
bygge på fremtiden. Vi har brug for at kende
til vore aner og til historien i den familie,
som vi hører til.
Det er ikke kun som tidsfordriv, at børnene i
skolen kan komme ud for at skulle hjem til
bedsteforældrene og bede om hjælp til at få
lavet deres stamtræ.
"Vi arbejder nemlig i temaugen i klassen
med at finde vore rødder", kan de komme og
fortælle, "det må I kunne hjælpe os med"!
Og så må vi allesammen i gang, og det er jo
herligt, at vi på tværs af generationer kan
hjælpe hinanden med så interessant et projekt, som at finde ud af, hvor det egentligt
er, at vi stammer fra.
Og de synes jo, at det er spændende, ungerne, når først vi er kommet i gang. Jeg ser et
ganske kort forbindelsesled mellem børnenes interesse for arbejdet med at finde deres
rødder og vores familietur til Skåne for nogle år siden, blandt andet for om muligt at
finde gravsten, som kan henvise til tiptipoldeforælders færden her i dette magre, stenrige nordlige Skåne.
Selvfølgelig var det formålsløst at søge efter
så gamle gravsten her, for i Hørja i Skåne,
som så mange steder, også herhjemme, har
man det med at knuse gravminderne.

mb-foto

Få spurgt de gamle mens tid er
Jeg vil varmt anbefale, at man får spurgt de
ældste i sin familie, mens man endnu har
dem, for når først de ligger der nogle alen
under jorden, så er det for sent. Og så er der
gået megen spændende viden tabt. Jeg kan
ikke lade være med at ærgre mig over, at jeg
ikke har været så forudseende at få spurgt
mine kære for længst afdøde bedsteforældre
om ting, som jeg gerne ville ha´ vidst meget
mere om i dag.
Men man har jo også det problem at slås
med, at man ofte ikke har sådanne interesser
som yngre.
"Hvordan var de mon, de der bedsteforældre, som du havde, som jo var mine tipoldeforældre? Hvad var der hos dem, som du
eventuelt kan genkende hos for eksempel
mig? Hvad interesserede de sig for, eller
sled de så hårdt, så der ikke var tid til andet
end at arbejde og få børn? Hvad var deres
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levevej? Var de sunde og raske, eller har der
været sygdomme, som har fulgt slægterne
led efter led?"

te papirer, og hvad der ellers er skrevet ned
og gemt til senere interesserede. Er man interesseret i at finde anerne - sit ophav- er det
bare om at komme i gang derhjemme på sit
PC. Måske først efter et kursus!

Kirkebøgerne
En gang imellem er det nævnt i kirkebøgerne ved dødsfald, hvad de afdøde er bukket
under for. Men ikke så nær altid har præsterne givet sig tid til at nævne noget om dette.
Når det alligevel en gang imellem er sket,
kan det være alt muligt lige fra barselsdød,
dræbt af en møllevinge, eller i et hjem er tre
små søskende døde i en epidemi med børnesygdomme- eksempelvist! Omkring en af
mine tiptipoldemødre nævnes i kirkebogen
for Lem sogn, at dødsårsagen for hendes
vedkommende var Rørelse. Jeg spurgte tilfældigt min læge, hvad det mon kunne være
for en sygdom. Han mente nu, at det naturligt nok måtte være noget med at ryste.
Kan sådan noget mon nedarves gennem flere
generationer? Jeg har nemlig lagt mærke til,
at flere af mine ti nu afdøde mostre rystede
ret voldsomt på både hænder og hoved,
mens andre slet ikke havde sådanne tilbøjeligheder. Bare et eksempel!
Til os allesammens store held og gavn blev
det indført ved lov en gang midt i 16hundred`årene, at præsterne skulle føre bog
over kirkelige handlinger, som f. eks. fødsel/
dåb/bryllup/død og begravelse. En lov, der
dog ikke så nær i alle sogne blev respekteret
samtidigt. Så af denne grund kan det godt
drille og til tider være besværligt at hitte ud
af tingene, når man forsker i slægten.
Men for det meste er der da en uvurderlig
hjælp at hente i disse kirkebogsoptegnelser.
Som har givet os muligheder for, ved slægtsforskning, at finde svar på en masse af de
spørgsmål om vore aners højdepunkter i livet, som jeg før nævnte.
Havde vi ikke disse kirkebøger, som er tilgængelige for alle, kunne det næsten være
umuligt for almindelige mennesker at finde
adgang til oplysninger om vore aner flere århundreder tilbage i tiden. Adelige og andre
kendisser kan nok finde oplysninger i priva-

Grønbjergpiger fortæller
Jeg har kaldt mit indlæg i "Grønbjergpiger
fortæller" for "Vandring blandt mine aner",
og selvfølgelig kan jeg slet ikke komme om
ad alle aner inden for de sidste par hundrede
år. Kun nogle enkelte vil jeg dvæle ved en
stund, og det vil blive nogle af dem, som jeg
har haft mulighed for at lære lidt at kende
ved at studere i forskellige sognebøger. Og
så dem, som jeg har været så heldig at have
hørt fortælle om. Der vil nødvendigvis blive
virkelig mange anonyme slægtninge, som
jeg må forbigå i tavshed.
Og dog! Lige pludselig står der et uventet
brudepar foran èn - altså i kirkebogen fra
Hee sogn:
1814:
”Den 24. juli copulerede (viede –ik) jeg
Ungkarl Christen Clemensen og Pige Sidsel
Christensdatter.
Vi Underskrevne indestår som Forlovere efter Loven for, at der intet er, som efter Ansøgning haver at forbyde Ungkarl Christen
Clemensen, opholdende sig i Ølstrup Sogn,
og Pige Sidsel Christensdatter af Oxfeld, at
indgå Ægteskab med hinanden, hvilket de
attrår.
Christen Mortensen, Oxfeld Jens Andersen,
Lybæk”
Hver gang, når man får sådan en oplevelse,
og dem er der jo mange af undervejs, så bliver man bare så høj, så høj, at det næsten ikke er til at udtrykke. Tænk, at også disse to
mennesker er jeg en del af - wauw!! Lige så
fantastisk, som det er, at vi stadig bliver inviteret med til vore oldebørns fødselsdage.
Lige nu står jeg jo lige midt i en generationskæde på 7 led bestående af mennesker,
man kender eller har kendt - sin familie.
Denne tanke kan jeg blive helt svimmel af at
tænke til ende. For det er da ikke helt uhørt
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at folk når at blive tipoldeforældre. Endda på
ens egen alder - det kan man da godt falde i
staver over!!
Jeg kommer måske nok til at kede eventuelle læsere, for I kan umuligt være så interesserede i mine aner, som jeg er. Trøster mig
med, at de fleste slægts-historier ligner hinanden meget, da de allerfleste af vi danskere
har vore rødder på landet eller i arbejdermiljøet.
Og så lige for god ordens skyld vil jeg pointere, at det oftest vil være kvinderne i min
slægt, som jeg vil fokusere på, når nu det er
"pigefortællinger", vi er i gang med!

Mariane Iversen, 1858-1944
Landmandskone i Fladbjerg, Lybæk i No.
Fødte 10 børn, hvoraf kun fire blev rigtig
voksne. En 21- årig søn døde, mens han var
højskoleelev på Sjælland, hvor han læste til
lærer. Samtidig gik også faderen, Marcus
Madsen bor t. Begge bukkede de under
for Den spanske Syge i 1919. Der var hårde
vilkår for sådan en lille kone at leve under.
Hun fødte 5 drenge og 5 piger. Af de 5 døtre
nåede kun én over teenagealderen, min mormor. De øvrige og flere af drengene blev ofre for sygdommen tuberkulose, som florerede der sidst i 1800-årene. Men min mormor,
Sidsel Marie (1885-1964) overlevede, og
blev en sej og stærk kvinde, som blev mor til
en børneflok på 14.
Som 79-årig blev dog også hun indhentet af
en ond skæbne. Dræbt i en trafikulykke på
Ørnhøjvej.
Min oldemor Mariane er den eneste oldeforælder, som jeg har kendt, og da hun i sin sidste tid boede i Ørnhøj, fik jeg da lejlighed til

10 forskellige kvinder i min slægt
Nu gør de så deres entre, de ca.10 kvindelige
aner, som jeg har valgt at fortælle en lille historie om.
De vil få deres levetid markeret med årstal, få
markeret, hvilken af mine bedsteforældre, de
er ane-forbundne med, og ellers ikke komme i
nogen som helst kronologisk rækkefølge.

Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 125,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå
en tur i skoven og samle
mos og kogler samt købe
gran til adventskrans og
juledekorationer
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
Tlf:
40 29 10 73
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at kende hende en smule. En dag fik jeg af
min mor denne besked: "Løber du lige over
til landevejen og tager imod Oldemor, som
kommer med Herning-rutebilen og besøger
os!"
Det gjorde jeg så og husker, at jeg tog pænt
imod den gamle sortklædte, stramtlokkede
kone, hilste ærbødigt på hende og fulgtes
hånd i hånd med hende over bakken til vort
hjem.
Min oldemor havde en lille pakke i tasken,
som blev overrakt "modtagelseskomiteen".
En pakke med et kærkomment indhold- en
lille bog- og da bøger ikke ligefrem var noget, man blev overøst med dengang som niårig, var det jo meget spændende at komme
hjem og få kikket i den. Muffedisserne hed
bogen, og indholdet var meget moraliserende. Jeg har overvejet, om vort ældste oldebarn skal arve bogen, men alligevel besluttet, at det skal hun ikke. Der ligger vist for
mange generationsaldre og for mange forskellige undervisningsmetoder imellem her.
Oldemor Mariane var en meget religiøs
kvinde, som så mange var, for hvem livet
havde været rimelig hårdt.

nævnt som gudmor eller som fadder. Hun
var en agtet kone - sprudlende vital og vistnok meget smuk Vidste meget om ernæring
og sundhed. I vor tid ville hun utvivlsomt
have talt om vitaminer - Karen Vejvad her
og Karen Vejvad der!
Johanne Nielsdatter 1784-1845
Johanne kom fra Vejlby på Nordfyn. Jeg har
nævnt hende før, det var hende med
"rørelsen". Det undrer mig meget, hvordan
hun var fundet til Agerbo i Lem Sogn, gårdmandsdatteren fra Fyn, og det, før der var
noget, der lignede en bro over Lillebælt, og
før der var noget, som hed folkehøjskolermeget mystisk? Havde Marcus Jensen,
Agerbo været en tur over Bæltet i "Kongens
klæ´r" og her fået kik på en køn pige og
hjemført hende som sin brud. For gift blev
de i alt fald hjemme i Vejlby Kirke den 26.
maj 1810. Hjemført blev hun også, og her i
den gamle ejendom Agerbo i Lem,
(grundlagt af S. Bjergbo Nielsen, som i sin
tid kom vandrende sydfra med et par stude
og en flok får i året 1516, udså sig et passende stykke hede ved en forgrening af Skjern
å, som han med stude og træplov opdyrkede). Et par år senere var han en tur sydpå
igen og vendte tilbage med en kvinde, som
han grundlagde sin efterslægt med. Her i
Agerbo lykkedes det også parret Marcus fra
Lem og Johanne fra Fyn at få en flok efterkommere. Muligvis var det ham af deres
sønner, som skulle have overtaget gården,
som blev dræbt af en møllevinge, så det blev
en yngre bror, der måtte klare den tjans. Johanne og Marcus fik nemlig også en anselig
flok børn.

Karen Madsdatter, 1689-1731
Karen blev født i Hvirgel i Vinding Sogn og
18 år gammel blev hun gift med den unge
enke- og gårdmand i Sønder Vejvad i Vinding. Far til fire, som havde mistet deres
mor og han sin hustru. Ved Karen og Peder
Vejvads bryllup var de henholdsvis 18 og 27
år. Karen nåede at føde 12 børn, hvoraf de
halve døde som småbørn. Hun selv gik bort
som 42- årig, men nåede efter Vinding Sognebog at dømme at leve et indholdsrigt liv.
Efter hendes død giftede hendes mand, Peder Nielsen sig snar t igen og fik med sin
nye kone endnu 4 børn. (Man kunne nu godt
ha´ undt datidens kvinder nogen P-piller).
I følge førstelærer i Vinding, Esbern Jespersens beretning i Vinding-bogen kan man få
indtryk af Karen Madsdatter som en ukuelig
pige, som trods modgang aldrig mistede modet: I Kirkebogen er hun side op og side ned

Anne Kirstine Marcusdatter 1734-1783
Anne Kirstine Marcusdatter var født på Ribeegnen. Hvordan hun var havnet i Sønder
Lem, kan man ligesom bedre forstå. Jeg forestiller mig, at da hun var født i en tid, hvor
man drev stude sydpå fra Vestjylland til
Slesvig- Holsten, så kan hun og en kommende husbond udmærket have set noget hos
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hinanden, der har udviklet sig til mere end et
forelsket øjekast. Eller den lille An´ Kirstin´
en sommer har været esepige derude på Esbjergegnen.
Hvem ved, der sker så mange sjove ting i de
unge år. Bare noget, jeg forestiller mig, fantasien kan godt løbe løbsk her, når ingenting
er sikkert, og der er skrevet alt for lidt ned
omkring tingene.
Det unge par fik i alt fald sat fem børn i verden. Herom er der også for få oplysninger.
Til gengæld er der efter hendes død en lang
liste fra dødsboets opgørelse, som det kan
være ret interessant at læse om. Hvad har en
dame på hendes alder mon haft i sin garderobe på dette tidspunkt.
Anne Kirstine ejede ved sin død følgende
beklædningsgenstande: En kort hjemmegjort
kåbe, en sort stoffes kjole, en kartens kåbe,
en sort hjemmegjort trøje, en sort og hvid
kallemankes bul, et brunt hjemmegjort skørt,
et skørt med påtrykte mønstre, 3 forklæder,
hvoraf det ene var blåt og et var trykt. Hun
havde 3 kyser, den ene af sort atlask. Af huer havde hun tre, en sort, en grøn og en brun.
Den sorte var af silke, de andre to af fløjl.
Hun havde også en muffe til at stikke hænderne i, når hun skulle med ud at køre. I
skrivelsen er der tilføjet: Boet var ret velhavende, og gården købt til selveje.
Anne Kirstine var død ret ung, årsagen kan
man kun gisne om. Hun blev hurtigt efterfulgt ar endnu en ribe-egns-kvinde, Anne
Marie Jensdatter. Det var meget almindeligt
at finde en ny hustru i en fart, nogen gange
blev der ligefrem udvalgt en ny husmoder
ved begravelsen. Således måske også til husbond Jens Jensen her!

sit ophold hos sin bror og svigerinde på deres ejendom i Ølgod. Umiddelbart før sin
datter, Mettes fødsel nogle år senere, tog
A.C. ophold hos sin bror, Niels Christensen
Rytter og sin svigerinde Christiane, som i
nogle år ejede Leegaard i Kodal i Nørre Omme.
Ved folketællingen i 1840 bor hun i Leegaard med sine 2 børn- som følger:
Ane Catrine Christensdatter, 43 år, som ernærer sig ved uldbinding (strikning).
Søren Sørensen, 7 år, hendes søn- med udlagt fader, Søren Pedersen, tjenende på
Lindbjerggaard i Ølgod.
Mette Christensen, 3 år, hendes datter- med
udlagt fader, husbond og enkemand Gravers
Pedersen, Hestkjær, Hanning.
Vidner ved udlæggelsen af faderskabet var
hendes 2 brødre, Niels Christensen i Leegaard og Anders Christensen i Dragsdal,
begge Nørre Omme.
Ved F.T. i 1845 bor familien i et hus i Kodal, da broderen har solgt Leegaard i mellemtiden.
Hvor længe hun bor i dette hus vides ikke,
men A.C. dør i Nørre Omme og bliver begravet her. Ane Catrine tituleres ved sin død
og begravelse d. 9. april 1868 (ugift fruentimmer og almisselem). Nej, det har ikke
været særligt misundelsesværdigt at blive
ugift mor til "uægte børn" på dette tidspunkt!
Sønnen er da for længst død og begravet her
i Nr. Omme i 1855, 21 år gammel.
Det før omtalte strikketøj blev til dels fremstillet af fåreuld, som hun hittede i hegn og
krat og lavede til strikkegarn. I sandhed en
fattig og stræbsom kvinde, som måske et par
gange i løbet af sit liv er blevet bitterligt
skuffet. Hvem ved?
Hendes datter Mette (ane) har nok haft en
svær barndomstid, men hendes skudsmålsbemærkninger ved konfirmationsforberedelsen var, på trods af disse formodninger, meget positive i både kundskab og opførsel. Så
man må formode, at Mette har været en flink
og dygtig pige. Hun må også på èn eller an-

Ane Catrine Christensdatter 1796-1868
Ane Catrine flyttede en del rundt som tjenestepige/husholder i No, hvor hun blev født,
samt Velling, Ølgod, Finderup og Nørre
Omme. I 1829 flytter hun fra en plads i Ølgod som tjenestepige og hjem til No. Med
sig har hun sin lille "uægte" søn, står der
skrevet i kirkebogen, som hun har født under
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den måde have fået lært at sy, for ved sit giftermål i 1860 med "svenskeren" benævnes
hun som omvandrende syerske, og da var
hun dog kun 21 år. "Svenskeren" Sven Olson, var sidst i 1850´erne udvandret fra det
nordlige Skåne, grundet dårlige tider og ringe jord, og var, undervejs til Amerika for at
søge "bedre græsgange", mellemlandet på
Brejninggaard, hvor han havde fået arbejde
som avlskarl. Her i Brejning traf han så den
bitte Mette, og de to giftede sig den 29. 9.
1859 i Brejning Kirke og stiftede herefter familie - en ret stor èn.
Deres yngste datter, Hanna, blev min farmor. Som jeg desværre aldrig har kendt, kun
fra billeder, hvor hun ligner en rar lille kone,
hvilket også stemmer med, hvad jeg er blevet fortalt.
Et sted skulle de jo også bo og købte et lille
husmandssted, Øster Damgaard, den aller
østligste ejendom i Brejning Sogn. I dag er
ejendommen en større kvæggård, men navnet er derimod afkortet til Østergaard.
Mette dør som 82-årig, opholdende sig hos
datteren Hanna og svigersøn Jens Jul Jepsen
på gården Raahede i Abildaa.

da begge forældre døde i en ret ung alder, så
de yngste børn måtte "lånes" ud? Deres ældste søn, Jens, tog som meget ung vare på
eget liv og fremtid og endte som landmand
og husbonde i No. Maren og Christen Jensen
Nødskovs ældste søn, Jens, gik erhvervsmæssigt i faderens fodspor som håndværker,
og dermed var han vist ikke værst stedt.
Har lyst til lige at berette om en uheldig oplevelse, som degneparret havde. En dag, efter et bryllup, havde Nødskov været så uheldig at glemme at slukke alterlysene. Dagen
efter opdagede han, at alteret og andet af kirkens indbo var ødelagt af brand. Men så alligevel heldigt, at han også var snedker og billedskærer og selv kunne fremstille nyt inventar med sønnen Jens´ hjælp
Bag på alterbilledet kan man den dag i dag
læse det "beklageskrift", som degnen printede der, så han var altså også lidt af en digter.
Det kommer også lige med her:
Hvor mangen Tankespån og Hjertesukke
Navle
tilsammen hæftet er på denne Altertavle.
Som ud af Vanheld kom til Skade for min
Skyld.
Hjælp søde Jesus from at læge denne Byld!
Alle tre brødre afgik ved døden før de nåede
de 45 år, mens deres mor, Maren Sindal, oplevede den tvivlsomme ære det var, at leve
til hun blev 88 år og dermed overlevede
mand, 3 sønner og en lille datter på 1 år.
I Idom står både kirke og degnebolig stadig
på deres plads. Dog er der nok sket lidt med
degnens hus.

Maren Jensdatter Sindål 1721-1810
Gift med sognedegn, skolemester og billedskærer i Idom. Allerede ved disse titler adskiller Maren sig fra alle de andre kvindelige
aner. Hun er ikke bondekone, men har nok
alligevel haft rigeligt at se til, da hun tænkeligt nok har kunnet afløse sin mand, skoledegnen, Christen Jensen Nødskov. Desuden
var her fire børn, som alle blev uddannet i
andet end landbrug. Den mellemste søn,
Pouel Mathias, fik studentereksamen fra Viborg Katedralskole, blev byskriver i Ringkjøbing og huslærer på Timgaard. Han skrev
indtil flere bøger. Søn nummer tre, Clemen,
(ane) blev skolemester i Ringkjøbing og gift
med præstedatteren (som kom til at betyde,
at han blev så fåle fin på den, at man søgte
fadderne til parrets mange børn i de fornemme købstadskredse). Men som på Sankt Gertrud holdt glansen sig heller ikke evigt her,

Karen Olesdatter 1704-1797
Også Karen Olesdatter her, gift med Niels
Krogsgaard, ejer /fæster af går den af samme navn blev en gammel kone. Karen blev
93 år, og har, det forestiller jeg mig i alt
fald, siddet trygt og godt på gården her i
Velling, slægtsgården i 5 generationer. Muligvis har de været aftægtsfolk hos næste generation, hos sønnen Christen og Gunder
(aner). Jeg ved det faktisk ikke, for jeg ser,
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at den gamle kvinde overlevede både søn og
svigerdatter med en del år. Og bemærker også, at mange af mine kvindelige aner på
mormor siden blev nogen ældre damer!

jo blive helt vildt at fordoble. Tæl 8 generationer tilbage fra dig selv bare. Så er det hele
256 forfædre/mødre, du har at nedarve din
øjenfarve fra! Så, nu stopper du!!!
Og så håber jeg også, at jeg ikke har afskrækket nogle fra at gå i gang med slægtsforskning!

Martha Hansdatter 1800-1856
Martha blev født i Astrup i Faster Sogn som
eneste barn.
(Hvordan det så end kan være.) Blev gift
som godt 20-årig i Nørre Omme kirke med
Peder Jensen Brandsborg fr a Raasted og
bosatte sig i et hus på Halkjær Mark i Ørnhøj som husmandsfolk. Parret flyttede lidt
omkring. Der blev født tre børn i Ørnhøj,
men snart derefter flyttede man til Nøvling,
hvor deres lille datter, Hansine (ane) kom til
verden. Sidste stop for flytteriet blev dog et
halvt år senere ejendommen, Lille Rudmose
i Brejning Sogn. Det blev på husmandsstedet i Rudmose, at det meste af deres landbovirke blev udøvet. Men det blev slet ikke et
langt liv, der blev de to forundt. En sommernat trak et tordenvejr over Rudmose, som
blev så voldsomt, at lynet slog ned og dræbte både faderen og den 9-årige søn, Andreas,
som lå og sov hos faderen- "Ihjelslagen ved
lynild den 11. august 1839", nævnes der i
Brejning Sogn Kirkebog.
Martha blev enke og måtte gifte sig igen, for
klare sig alene kunne ikke lade sig gøre.
Hvem der fandt den nye mand til hende,
melder historien intet om, men det blev forkarlen Jens Madsen på Hanning Hedegaard,
der kom til at efterfølge Peder Jensen
Brandsborg som husmand i Lille Rudmose.
En tilføjelse i Kirkebogen beretter om, at
Martha ved sit andet bryllup i foråret 1840
var frugtsommelig med sin afdøde mand. Et
muligt barn har jeg desværre ikke kunnet
finde som dåbsbarn i kirkebogen for Brejning Sogn.

Efterskrift
Telefonen ringer - dette nymodens instrument! Nej, så nymodens er en telefon vel ikke. Men i forhold til min fem tip oldemødre
er den ret ny! Og vi investerer stadig i noget
endnu nyere. Nej stop nu!
Nå, det var vort kære barnebarn, Sofie, der
var "på tråden"!
"Som I nok ved, så fylder Sidse Marie 7 år
på søndag, og jeg sku´ hilse og sige, at hun
gerne vil, om I kan få tid at komme her til
frokost. Kan I det?"
”Ja, mange tak for det, det kan du lige tro vi
gerne vil Sofie, der er ingenting, vi hellere
vil. Hils Sidse og fortæl hende, at det næsten
er sådanne stunder, vi nyder allermest!"
Flygtigt tænker jeg endnu en gang: Skal jeg
tage Muffediserne med? den lille lyseblå
moraliserende børnebog med de små historier, som jeg fik foræret af min oldemor, formanende om, hvad man må, og hvad man
ikke må, hvad det er, Vorherre dømmer efter, nej, det gør du ikke Ingrid, volapyk for
et barn anno 2015. Nej, denne bog bliver’ i
mine gemmer lidt endnu. På trods af, at der
må da være noget symbolsk i at overlade en
ting, som man har fået af sin oldemor til sit
oldebarn.
Jeg sammenligner det lidt med den huspostil
fra femtenhundredårets Agerbo, som er hengemt i Oldbogsmuseet i Viborg.
Den bog kunne jeg godt tænke mig at få
fingre i!
Tider skal komme
tider skal henrulle
slægt skal følge slægters gang! 

Afslutning
Jeg stopper her - ja, det gør jeg - med at fundere lidt over, at hvis jeg tæller alle enhederne med - og absolut ikke flere, for det ville
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