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Sogneforeningens initiativ

Sogneforeningen har stået for to fantastiske initiativer. To dåsefangere er sat op. Én på Sønderkjærsvej og én på Ørnhøjvej. Desuden er der opsat en kasse med plastposer til opsamling
af ”hunde høm-hømmer” ved kirkestien (det indsatte billede). Her er det Bo til højre og Preben fra bestyrelsen, der har malet på tønden og rettet de sidste detaljer til.

RUNE
STENEN

sagde man – og de klarede den. Det gav erfaringer, som man måske helst havde været
foruden, men det er en del af livet selv.”

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Og videre - godt nok i forbindelse med terroren i verden, men sentensen kan også finde anledning i andre sammenhænge:

Rigtig godt nytår til Runestenens læsere skal
lyde her fra redaktørens stol.
Almindeligvis ser man tilbage på året, der er
gået. Det er måske sjovere at tænke på, hvad
det nye år kunne bringe, noget af det ved vi
godt, vi får mange nye indbyggere til sognet.
Og i den forbindelse kan man så glæde sig
over den statistik, der blev vist i Dagbladet
Ringkøbing-Skjern forleden, hvor man kan
se, at af landsbyerne i Ringkøbing-Skjern
kommune har Grønbjerg haft den næststørste fremgang af indbyggere i løbet af de sidste fem år. Af tallene kan man se, at det er
byens indbyggere, der er tale om og ikke hele sognet. Med vore nye indbyggere vil procentsatsen få et ordentlig boost på omkring
6% på indbyggertallet i 2015. Og det er naturligvis under forudsætning af, at alle bliver
her i byen.
Men hvad kan vi ellers gøre for at opretholde denne positive tendens?

Citat:
”Også vi føler os ramt, og vi må forstå og
besinde os på, at ingen er en ø, vi er alle en
del af et hele.”
Disse to sentenser fra Dronningens nytårstale kunne måske danne grundlag for, det vi
står for, og det vi eventuelt kunne drage nytte af i bestræbelserne på at få flere indbyggere til sognet. Her er godt at være!
”Så min opfordring er stadig, at man bør engagere sig i lokalområdets beståen, og det kan
naturligvis realiseres på forskellig vis.” 

Deadline for nr. 139 er
Lørdag d. 27. februar 2016

Hjælpen udefra
Som sidste år eller var det tidligere? gjorde
jeg brug af Dronningens nytårstale. Det vil
jeg også gøre i år. I talen var der flere hint,
som man som ganske almindelige borgere
godt kunne tage til efterretning.

Bladet udkommer
onsdag d. 16. marts 2016

RUNESTENEN
www.runestenen.dk

Citat:
”Børnene skal man nok heller ikke være så
bekymret for. Vi kan ikke holde dem i hånden hele tiden. Vi må give dem plads og ikke beskytte dem så nidkært, at de aldrig får
gjort sig nogen erfaringer. Engang fik de lov
til at lege i fred og ro, fri for de voksnes indblanding og med frit spillerum for fantasien.
Sommetider faldt de ned og slog sig, og
sommetider kunne det knibe med at forklare,
hvordan bukserne havde fået en flænge eller
hvor hårsløjfen var blevet af. ”Op og stå”

Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 25 47 05 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens
Ballegaard ©.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et
”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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husstande og 10.000 sommerhuse i løbet af
de næste 5 år, vil få et tilbud om at koble sig
på fiberbredbånd.
Googles Nordiske chef har udtalt at vi de
næste 5 år vil se en større teknologisk udvikling, end den vi har set de sidste 200 år. Jeg
er derfor helt overbevist om, at det er et rigtigt vigtigt skridt for at kunne følge med i
udviklingen, at vi nu alle får muligheden for
at komme med på det nye højhastighedsnet.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.
Her ved nytårstide er det
tid at gøre status over det
forgangne år, og sætte mål
og ønsker for det kommende år. Jeg vil i denne udgave gøre status på 2015, og
forsøge at se frem i 2016.

….fortsættes side 6

Modtagelse af flygtninge.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
jer tak for mødet i Grønbjerg angående modtagelse af flygtninge. Et rigtigt godt møde
som redegjorde godt for nogle af de udfordringer der er i forbindelse med modtagelse
og integrering af disse mennesker. Et rigtigt
flot fremmøde som viser at I i Grønbjerg er
klar til at løse opgaven. I ønskes al mulig
held og lykke med arbejdet.

Indholdsfortegnelse
80-er fest
Begivenheder med ”Vennerne”
Bevaringsværdige støbejernskors
Boghylder i Brugsen
Borgermøde
Brugsens generalforsamling
Byråd
Dåsefangere og Høm-høm-poser
Fastelavnsfest
Fællesspisning
Gospel program
Grønbjergpiger
Guruen som borgmester
Gymnastikopvisning
Julehilsen fra Friskolebestyrelsen
Kultur & Samvær program
Menighedsrådets kalender
Mindeord
Redaktionen
Samtale med Brita Bay
Sommerbadminton
Sundhed
Tradition der blev til revysang
Vandkvaliteten i Grønbjerg
Vandværkets tarifblad
Vandværks generalforsamling
Årets handicappris

Befolkningsudvikling.
Som nævnt i en tidligere udgave af bladet
ser det nu ud til at kurven er vendt, og at der
i 2015 har været en nettotilgang af borgere i
kommunen. For bare et par år siden kalkuleredes der med en tilbagegang på ca. 250-300
borgere pr. år, så det er rigtigt positivt nu at
kunne konstatere, at dette tal nu er vendt til
et plus. Lad os håbe, at det ved en aktiv indsats, kan lykkes at fastholde den tildens.
Fiberbredbånd:
Kommunen har i efterhånden nogle år, haft
et stort ønske om alle kommunens borgere
og virksomheder skulle kunne tilbydes fiberbredbånd. Som følge heraf har projektet nu
været sendt i udbud, og der er indgået aftale
med RAH og Fiber Backbone om etablering
af fiber i hele kommunen. Det betyder at
kommunens 8.000 virksomheder, 21.000
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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:
P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

Vagtlægen i regionen:

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

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

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

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Ved Brugsen:

Postkassen tømmes:
Offentlig transport:

Mandag - lørdag kl. 17
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
Byrådet - lokalt:
Søren Elbæk, 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: Klaus Jensen

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

21723040
97384211
97384042
20306710
40316640
97384335
97384161
97382055
24464730
23394313
20306710
40478270
22330905
97384112
50969663
97384177
97384848
31344498
21681965
23205232
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Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
25470589
Helle Engestoft
40291073
Henrik Thomsen
97384050
Birthe Kamp
97132220
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
23704066
Klaus Wolff
25744066
Klaus Wolff
30524177
Graver-kontor
21681965
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
20878367
Mogens Ballegaard
25470589
Besøgstjeneste
97173354
Grethe Lauridsen
30279610
Carina Svanborg
30354805
Jane Jensen
22300615
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414

JANUAR

Side

Side

MA 18

8.-9. kl. ...

TI

...projektuge GF

SØ 21

Kirke 10.30

ON 20

Skoleindskrivning - Nytårstaffel

MA 22

8

TO 21

Gospel - se datoer side 38

19

3

LØ 20

Dagen er tiltaget med 0t 57m

38

TI

23

FR 22

ON 24

LØ 23

TO 25

SØ 24

Kirke 10.30

FR 26

MA 25

4

LØ 27

TI

26
Tilm. Fællesspis.

43

TO 28

Jagtforeningen Generalforsamling

21

FR 29

Fællesspisning Me-Døtre-KS

43

MA 29

Deadline Runestenen
80-erfest - Friskolens Festudvalg

Kirke ingen

FEBRUAR
MA 1

5

TI

2

ON

3

Generalfors. GBhj. Venner

TO

4

Opstart på dramauge GF

FR

5

Sang og fortælling

LØ

6

SØ

7

Fastelavn So.

MA 8

Dramauge GF

28

Kirke 9
8. kl. introkursus denne uge

9

MARTS

LØ 30
SØ 31

38

Åben-Skole-Dag

SØ 28

ON 27

TI

Film og billeder fra Grønbjerg K&S

23

TI

1

ON

2

TO

3

FR

4

LØ

5

Forårsopvisning Ringkøbing to dage

27

SØ

6

Kirke 9.00 (AH)

27

Musik for de små

36

MA 7

36

TI

8

ON

9

10

Generalforsamling Vandværket

24

TO 10
Kirke 10.30

33

FR 11

6

LØ 12

9

SØ 13

Kirke

ON 10

MA 14

11

TO 11

Forestilling Dramauge GF

FR 12

Tilmelding 80-fest

TI
28

15

ON 16

LØ 13

Påskefrokost GF

TO 17

SØ 14

Kirke ingen

FR 18

Gymnastikopvisning

7

27-37

MA 15

Sko-

LØ 19

Badmintonturnering

TI

16

lens

SØ 20

Badmintonturnering

ON 17

Vin-

MA 21

GF Påskeferie

TO 18

Ter-

TI

Camilla Boutrup K&S

FR 19

ferie

ON 23
5

22
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27-37
Kirke

27-37

12

Dagen tiltaget med 5t 46m

38

….fortsættelse fra side 3

Søndervig Feriepark er blevet godkendt som
et af foreløbig 10 forsøgsprojekter, og udviklingen af Ringkøbing K. tager form.
Det skal blive spændende at følge udviklingen af disse 3 store tiltag. Ingen tvivl om at
de alle vil være med til at udvikle turismen,
skabelse af flere arbejdsplader, og en øget
bosætning i området.

Nye projekter i 2016.
Der er til det nye år flere projekter i støbeskeen, og det er således et håb at det vil lykkes at få realiseret, det store oplevelsescenter Kraft i Ringkøbing, Søndervig Feriepark,
og opstart af byggeri i det nye beboelsesområde Ringkøbing K. ved Ringkøbing Fjord.
Folkene bag Kraft er optimistiske, og har en
tiltro til at de nødvendige tilsagn snart er i
hus, så projektet kan begynde at tage form.

Runestenes læsere ønskes et rigtigt godt nytår 2016. 

VIKINGEN ER LØS

Bette Niels var for længst blevet træt af at gå i skole. Han kendte andre muligheder
for beskæftigelse, som han satte betydelig højere, men der var jo ingen vej udenom,
så han måtte af sted hver dag.
En dag kom han uventet tidlig hjem, og moderen spurgte:
- Hvifå komme do no, er æ dejn bløwen sykk?
- Sykk, sæjer do, næj bæjje ino, han er dø.

Runestenens deadlines og udgivelsestidspunkterne i 2016
Runestenen
Runestenen
Runestenen
Runestenen
Runestenen

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

139.
140.
141.
142.
143.

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag

d.
d.
d.
d.
d.

27.
23.
25.
27.
22.

februar 2016
april 2016
juni 2016
august 2016
oktober 2016

Ændringer kan forekomme i forbindelse med evt. sommerferie

Med venlig hilsen
RUNESTENEN v/Mogens Ballegaard
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udgivelse 16. marts
udgivelse 11. maj
udgivelse 13. juli
udgivelse 14. september
udgivelse 9. november

 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2015
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Force Technology, der står for prøvetagning
af vandet i Grønbjerg, har igen i år udtaget
prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker er forpligtigede til at offentliggøre resultatet af prøverne. Oversigten over vandkvaliteten er også tilgængelig på Grønbjergs hjemmeside (www.groenbjerg.dk).

og kvalitetskravet er <1, så betyder det, at
måleudstyret ikke kunne måle noget som
helst. Hvorfor skriver de så ikke bare 0?
Det gør de ikke, fordi de kun ved, hvad deres måleudstyr fortæller dem, og udstyret
siger mindre end 1. Der er med andre ord
ingen fare på færde.

Heldigvis er det ingen skam at offentliggøre
tallene for Grønbjerg Vandværk. Først dog
lidt læsevejledning: Når Force skriver <1

Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. 

Der er i 2015 udtaget følgende prøver:
Ordinære

Opfølgning

Andet

3
3
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Enhed

Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat

3,7
7,93
<0,4

3,7
7,09
<0,4

3,7
8,01
<0,4

°dH

Jern

0,05

0,05

0,07

mg/l

< 0,2

F+V

Mangan

<0,005

<0,005

<0,005

mg/l

< 0,02

F+V

Nikkel
Fluorid

<0,1

<0,1

<0,1

µg/l
mg/l

< 20
< 1,5

F+L
V

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet
Analyseresultater 2015
Parameter

mg/l

Kvalitetskrav

Sted

7 - 8,5
< 50

V
F
V

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

F+V

Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

<1
1
<1

<1
<1
<1

<1
4
<1

antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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< = mindre end
> = større end

 Dåsefangere og høm-hømposer
hele ”Naturens Rige” med dåsefangere, men
nu er ideen til de øvrige sogne og småbyer
givet videre.
Herfra kan der kun henstilles til, at man
benytter de opsatte dåsefangere.
Når beholderne er fulde, vil de blive tømt
og dåser med pant vil blive indløst og de
øvrige leveret til Grønbjerg Friskoles skrotindsamling. Så sloganet kan lyde:

Hold Grønbjerg ren
Det har, sikkert siden dåseøllene blev opfundet, været et problem, at flere har smidt de
tomme dåser i naturen, når man har været på
en køretur. Naturligvis kan man da tage de
tomme dåser med hjem, men det er der åbenbart problemer med, siden at de bliver kastet
langs vore veje.
Mangel på affaldsbeholdere?
At de er kastet der, har måske også noget at
gøre med, at der er mangel på affaldsbeholdere langs vore veje. Det og andre problemer
forsøger Grønbjerg Sogneforening nu at gøre
noget ved. Sogneforeningen
har efter et tip her i Runestenen taget ideen op og fremstillet et par dåsefangere. Én
der er opsat på Sønderkjærsvejs grusdel, og én der er
opsat på Ørnhøjvej ved overgangen til Herning kommune.

”Smid de tomme dåser i dåsefangerne og
støt Grønbjerg Friskole”
Ud over det gode formål slipper turister og
andre, der færdes i naturen at se på de tom-

Indretningen og virkemåde
Det smarte ved dåsefangerne
er, at de kan opfange dåser,
der bliver kastet ind i dåsefangeren fra begge kørselsretninger. Så der er faktisk ikke
nogen undskyldning for at
smide dåserne langs vejene
længere, i hvert fald ikke på
de strækninger hvor dåsefangerne er opsat. Og har man
problemer med tomme dåser,
kan man da vente med at smide dem ud, til man kommer
på de vejstrækninger hvor
dåsefangerne er placeret.
Ide til videreførelse - og det
gode formål
Naturligvis kan Grønbjerg Dåsefangeren afprøves af Preben fra bestyrelsen efter de sidste juSogneforening ikke dække steringer. Bemærk dåsen der er fanget i flugten.
8
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me dåser i vejkanten, og køerne slipper også
for at få ituskårne dåser i maven med en
smertelig død til følge. Dåserne bliver ofte
smidt så langt ind på markerne, at grønthøsterne får de snittede dåser med i græsballerne, og efterfølgende bliver køerne fodret
med ensilagen og alustumper.
Så opfordringen lyder:
Benyt de opsatte dåsefangere til deres formål.
Hunde høm-hømmer
Et andet godt initiativ er opsætning af et stativ med en kasse, hvorfra man kan tage plastposer med og naturligvis med den lumske
bagtanke, at hundeejere, der går tur, kan
samle deres kære hunds efterladenskaber op
og tage posen med hjem i skraldespanden.
Poserne der er anbragt i kassen på standeren
er opsat ved kirkestien.
Den ubehagelige oplevelse
Der færdes temmelig mange på vores kirkesti, ”den gamle bane”, og træls er det, at træde i en hunds og måske også en hests efterladenskaber, når man er ude at gå en tur, og
helt galt er det da, hvis man slæber efterladenskaberne med ind i kirken, hvis man er
på vej i kirke en søndag formiddag.

Stativet med - det hedder vist en dispenser - mange plastposer står ved kirkestien fra Algadesiden.

le efterladenskaber, der er afleveret på stien.
Og naturligvis også hesteryttere til at rydde
op efter sig. I cowboyfilm ser man ofte, at
der er anbragt en riffel i hestesadlens side.
En sådan anordning kan naturligvis også
benyttes til en kost, så hesteryttere kan feje
op efter sig. Saml også dette op det er god
gødning til haven.
Der fortælles at i ”gamle dage”, hvor der
var hestevogsntrafik gennem byen, var der
koner, der havde en spand og en kost stående lige inden for døren, og så snart en hest
havde efterladt sig noget hestemøg, var de
ude for at feje det op, og benytte det til gødning i haven. ( -mb) 

Opfordringen - også til hesteryttere
Så sogneforeningen opfordrer nu hundeejere
til at tage en pose med og opsamle eventuel-

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
9
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I Bevaringsværdige støbejernskors
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

at mange støbejernskors er fjernet fra kirkegårdene. Specielt har de ”velfriserede” kirkegårde ingen støbejernskors.
Nogle steder har støbejernskorsene lidt en
krank skæbne – blevet smidt hen i et hjørne
at kirkegården. Andre er anbragt i lapidarier
(et område ved en kirkegård, hvor særligt
bevaringsværdige gravsten opstilles) og andre igen står på deres oprindelige plads.

Danske støbejernskors.
Gravminderne over afdøde har gennem tiderne skiftet fra nærmest ingen ting i de romerske katakomber til store voluminøse monumenter over kendte personer og personligheder. Sten, granit og marmor har været
og benyttes stadig til gravminder, men i en
periode fra 1820 til 1920 med kulmination
omkring 1875 (for Ringkøbing amts vedkommende) blev der i stor udstrækning anvendt støbejernskors. Tidligere er smedejernskors også anvendt. Den store brug af
støbejerns kors falder naturligvis sammen
med industrialiseringen hvor støbejern blev
det modemateriale som plastikken er i dag.
Alt blev nærmest udført i støbejern - husgeråd, smykker, brugsgenstande i både landbrug og industri.
Der er forskel på udbredelsen af støbejernskors i Danmark jo længere vestpå vi kommer fra København og Sjælland jo hyppigere ser vi støbejernkorsene og de fleste Støbejernskors finder vi i Ringkøbing amt. Udbredelsen af støbejernskorsene har dog været i
alle sogne landet over med et større eller
mindre antal på de enkelte kirkegårde. Det
største antal støbejernskors findes i Ringkøbing Amt med 407 støbejernskors, skarpt
forfulgt af Thisted amt med 307 støbejernskors og i den anden ende har vi Københavns
Amt med 23 støbejernskors og Aabenraa
amt med 26 støbejernskors.
I den periode hvor støbejernskorsene havde
sin kulmination omkring 1875 var der i Danmark omkring 142 støberier med i alt knap
5000 ansatte.
Ovenstående oplysninger er taget fra
”Danske Støbejernskors” af Aase Faye der
har undersøgt danske kirkegårde i perioden
1965 – 1975 og at det naturligvis er de støbejernskors der findes på kirkegårdene i den
periode der er optegnet og gjort til genstand
for undersøgelsen. Aase Faye nævner også

Kirkegården ved Nr. Omme kirke har ifølge
ovenstående undersøgelse haft otte støbejernskors. Menighedsrådet har besluttet at
restaurere fire af de otte støbejernskors, og
det er de fire støbejernskors der er gjort til
genstand for en videreførelse af artiklerne
om bevaringsværdige gravminder.
Menighedsrådet oplyser:
Korsene blev udtaget fordi de af aldersmæssige grunde er bevaringsværdige.
Korsene har stået mellem træer bag diget,
men de har ikke været skjult.
Ved en runde med kirkegårdskonsulent blev
det påpeget, at de kunne stå ved vestsiden af
våbenhus, det syntes vi nu ikke, derfor er tiden gået. (4 – 5 år ca.)
Vi fandt en god placering, synes vi selv,
hvor de så står nu. (nordøst for våbenhuset)
På Jelling kirkegård så jeg lignende kors,
metalliseret og malet og derved “langtidsholdbare” fortæller Gravers Kjærgaard.
Vi tog kontakt til Spjald Sandblæser, som
mente, at det godt kunne lade sig gøre for
500 kr./ stk. – og at teksten ikke ville blive
udslettet. Det var vi nu noget spændte på,
men teksten er mindst lige så tydelig, som
før behandling.
Graveren ved Nr. Omme kirkegård Iver Sørensen har støbt nye fundamenter, da de
gamle skulle fjernes, for at sandblæseren
kunne behandle korsene.
10
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Lidt om støbejernskorsenes udformning.
Støbejernskorset kan groft sagt deles op i
Korsstammen og korsarmene. Støbejernskorsene er udnyttet fuldt ud idet der på stammen over korsarmene ofte er skrevet MINDE OVER og derunder på korsarmene en
lille tekst og navn på den begravede og dato
og sted for fødsel og død på en mere eller
mindre udførligt måde.
De fleste af støbejernskorsene på Nr. Omme
kirkegård er forsynet med relieffer af blomster, kranse og andre figurer, og alle korsene
har endvidere relieffer af hjerte og kors forneden på korsstammen.
Kristen Iversen (Kr isten med K ifølge kir kebøgerne)
Det første kors vi vil beskrive er over Kristen Iversen.
Målene på korset er følgende:
Højde over sokkel:
Længde på korsarmene:
Bredde af korsarm og -stamme:

Foto: Mogens Ballegaard

122 cm
87 cm
12 cm

Korset er sat op i 1895 ca. tyve år efter støbejernskulminationen.

Støberen har valgt at benytte ”f” for fødsel
og ^ for død.
MINDE
OVER
CHRISTEN IVERSEN
(Derunder på én linje:)
f I TISTRUP d. 1. janr 1807 ^ I HOLMGAARD D 30 MARTS 1895
Derunder:
FRED MED
DIT STØV

Christen Iversen der overtog gården som vi
kalder Vester Holmgård (Holmgårdsvej 1) i
1838, blev gift med Kirsten Sørensdatter der
var enke efter den tidligere ejer Hans Madsen.
Kristen Iversen og Kirsten Sørensdatter fik
efter husstandsoptegnelsen af 1880 to børn.
Det fremgår også af optegnelsen at de havde
et plejebarn en tjenestepige og tjenestekarl.
Derudover boede der på gården også en
handlende ved navn Jacob Villadsen.

Kristen Iversen er født i Tistrup ved Varde

I 1861 overtog sønnen Hans Kristian Christensen gården efter sine forældre. I 1910
tog Hans Kristian navneforandring til Holmgaard.
Gården Vester Holmgård førte i perioden
1911 - 22 en tid med indviklede ejerforhold.
I 1955 overtog Asger Berthelsen gården efter sine svigerforældre. I dag ejes gården,
der er under ombygning, af Dan Jensen. 

På bagsiden af korset er der endvidere et relief af et håndtryk og på forsiden relieffer af
en krans og forneden dekorationer i relief bl.a. et hjerte. Derudover er armene og det
øverste af korsstammen afsluttet med blomster- eller bladlignende dekorationer.
11
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 Borgermødet i Grønbjerg
Ved: Grønbjerg - 2000

Stort fremmøde til Borgermødet i Grønbjerg den 23. november 2015

der kommer til at berøre Grønbjerg i temmelig høj grad, i øjenhøjde.

Fantastisk stor opbakning til borgermødet i
Grønbjerg der handlede om modtagelse af
omkring 20 - 25 flygtninge i Grønbjerg.
Omkring 100 personer var mødt op ca. 20%
af Grønbjergs voksne befolkning. Efter oplæggene fra panelet - Hans Østergaard, Byrådet, Tina Christensen Integrationsafdelingen i RKSK, Enes Begovic, tidligere Grønbjergbo, Beyhan Nielsen, Grønbjerg med
tyrkiske rødder og Anne Marie Thorup kontaktperson til en flygtningefamilie i Ringkøbing, var der relevante og gode spørgsmål
og kommentarer til aftenens emne.

Kommentar fra Lis Helles Olesen på Facebook dagen efter:
Tak til alle for et godt møde, og især til arrangørerne og de ildsjæle, som har arbejdet
på at Grønbjerg kan gøre en forskel for
flygtninge, der er kommet til landet. Vi har
gjort det før. Jeg håber vi kan gøre det igen.
Opslaget på Facebook var der 32 der syntes
godt om.
Kommentar fra byrådsmedlem Hans
Østergaard – der også deltog som oplægsholder lyder i hans klumme på side 3:

Grønbjerg Friskoles ældste klasser deltog
også i mødet for at få et indblik i den demokratiske proces samt flygtningesituationen,

Modtagelse af flygtninge.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige

Et udsnit af de mange fremmødte ved borgermødet i november måned. Ved deltagerbordet er det fra
venstre Sten Schmidt, Enes Begovic (skjult), Beyhan Dogan Nielsen, Anne Marie Thorup, Tina Christensen, Hans Østergaard (stående) og bag ham ordstyrer Gravers Kjærgaard.
12
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jer tak for mødet i Grønbjerg angående modtagelse af flygtninge. Et rigtigt godt møde
som redegjorde godt for nogle af de udfordringer der er i forbindelse med modtagelse
og integrering af disse mennesker. Et rigtigt
flot fremmøde som viser at I i Grønbjerg er
klar til at løse opgaven. I ønskes al mulig
held og lykke med arbejdet.

Velkomstgruppen
I skrivende stund mangler vi en tovholder til
velkomstgruppen, der skal holde møder med
kontaktfamilierne sammen med Beyhan
Dogan Nielsen, Annemarie Thorup og flere,
der har gode råd og vejledning til, hvordan
dagligdagen og kulturen i den del af verden,
som vore flygtninge kommer fra, kan være.

Kontaktfamilier
På mødet var der en liste, som kontaktfamilier kunne skrive sig på, hvis man var interesseret i at blive kontaktfamilie til en flygtningefamilie. På listen kom der 11 familier/
personer.

Status
Sidste nyt i forbindelse med ankomsten af
flygtninge til Grønbjerg er, at man fra integrationsafdelingen i RKSK kan fortælle, at
der sandsynligvis kommer flygtninge i slutningen af januar eller i begyndelsen af februar, men man har ikke fået noget konkret
fra integrationsmyndighederne endnu. 
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 Det mener Guruen som borgmester
I de sidste måneder har mikrofonholderne
fra konkurlegaen Dagbladet gået helt i selvsving over, at der skal vælges en ny borgmester i kommunen – en Venstre borgmester
forstås! Ak ja hukommelsen er kort. Ved
sidste kommunalvalg fik Venstre jo ikke
flertal, hvilket Guruen jo i sin visdom forudså.
Vi har jo haft demokrati siden 1849, men det
er åbenbart ikke gået op for det tandløse
Dagblads skriverkarle. (Undskyld Poul Osmundsen!). Beskæmmende at læse, når Guruens forfædre var Bondevenner. De støttede
Christen Berg økonomisk, så han kunne udgive ”Frederiksborg Amts Avis”. En af de
første Bergske dagblade og den tids
”Information” i skarp modsætning til den
konservative godsejer Estrups provisorie regerings hoforgan ”BerlingskeTidende”.
Der trænges til et alternativ, så Guruen melder sig ind i borgmesterkampen til kommunalvalget i november 2017 og stiller op på
Borgmesterlisten! – man kan jo ligeså godt
tone rent flag og sige, hvad det drejer sig
om. Og så har kommunens borgere en enestående mulighed for stemme på en borgmester, der ikke kommer fra Venstre!

Siden november har Guruen været tvungen i
aktivering og arbejdet på borgmesterkontoret i Ringkøbing kun et par vægge og meter
væk fra borgmesteren. Indtil i fredags har
Guruen befundet sig i og nydt det gode selskab i en afdeling med seks gode vestjyske
piger fra bl.a. bosætningsteamet. (Og i pa-

Hvad kvalificerer så Guruen til at blive
borgmester?

G r ø n b j e r g T ø m r e r o g S n e d k e r ApS
v. Jørgen Bank og Hakon Pøhl
Holstebrovej 22, Grønbjerg
6971 Spjald

Mobil 31 34 44 98 (Jørgen)
Mobil 40 85 49 10 (Hakon)
SE NR 36941855

Tlf. 97 38 43 20
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rentes bemærket pralet godt og rundigt af
Grønbjerg – man er vel lokalpatriot!).
Her på borgmesterkontoret har Guruen gået
og luret Iver et par tricks af, som kan være
særdeles nyttige. F.eks. går Iver rundt med
åbenstående skjorte uden slips og taler med
og hilser venligt på sine medarbejdere. Og
så er der ikke kold pastasalat på tallerkenen,
når der spises i kantinen i middagspausen.
Lige en stil der tiltaler Guruen! Og i øvrigt
mener jeg, at rådhusets kantine skal omlægges til 100 % økologisk mad!

kommunerne i det gamle Ringkøbing Amt +
Skive. Man skal også tænke på, at til den tid
er Guruen +60. Så kan han undgå at køre på
motorvej, når han skal i audiens hos borgmestrene i Herning og Holstebro. Guruens
faglige spidskompetence er fødevareproduktion, så det er oplagt, at businessregion
Midtvest nye fødevareudviklingscenter skal
ligge i Algade. Her står Froms gamle bageri
tomt og venter på en rask iværksættertype,
der f.eks. vil lave fårespegepølser. Guruen
tænker nemlig globalt, færdes regionalt og
handler lokalt!
Det bliver også godt for Grønbjergs borgere,
at valgstedet derved kommer tilbage til
Grønbjerg. Så skal man ikke stemme i kulturhuset i Spjald. Det er alt for svært at finde
i det uoverskuelige og røvkedelige villakvarter – så er det meget nemmere at finde parkeringspladsen ved Superbrugsen i Spjald.

Når Guruen bliver borgmester skal rådhuset
selvfølgelig ligge i Grønbjerg og ikke i sumpene i Skjern Enge eller Ringkøbing Kjær.
Det vil være alt for omkostningskrævende
med de vandstigninger, der følger af den
kommende tids klimaændringer. Det nye
rådhus skal selvfølgelig ligge i Grønbjerg,
som er kommunens højest beliggende by.
Det giver også overblik udover hele kommunen. Det vil selvfølgelig kræve en tresporet
rundkørsel i krydset mellem A-11 og
Abildåvejen, som skal gøres fire sporet med
midterrabat, så Guruen kan komme sikkert
på arbejde.
Smag lige på navnet Grønbjerg.
Det ligger lige til højrebenet i fortællingen
om ”Naturens Rige”.

Nu når Landbobanken er jævnet med jorden
i Spjald, er det stensikkert, at Landbobanken
vil komme til Grønbjerg. En attraktiv grund
med udsigt til Omme Bakker ved den nye
rundkørsel skal nok lokke dem hertil. Vil
Landbobanken fortsat hedde Landbobanken,
bør den selvfølgelig ligge på landet og ikke
klemmes inde mellem brostenene på det
gamle torv i Ringkøbing. Her i Grønbjerg er
der plads til at udvide, og man slipper for alt
det ævl og kævl med den museumsagtige
amtstads gamle byrokrat borgerskab.

Når rådhuset kommer til at ligge i Grønbjerg, så vil det ligge i centrum af Nordeuropa – 3-4 timer fra både Hamburg, København og Göteborg. Og tilmed i centrum for
det nye business regionssamarbejde mellem

Kommunens plan er at blive selvforsynende
med energi 2020. Guruen elsker bonderøven

Sommerbadminton
Har du lyst til at leje en bane og spille sommerbadminton fra uge 15 - 38,
er der tilmelding i
multirummet på friskolen den 21. marts kl. 18.30.
Hilsen Grønbjerg Aktiv Badminton.
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og selvforsyning, men vindmøllerne skal
godt nok ligge, hvor vinden blæser i æ vestre ende – her ku de bare nemt komme til at
ligge i vejen. Og biogasanlæggene skal selvfølgelig ligge i den sydlige ende, så lugten
ikke kommer med vestenvinden til det nye
rådhus. Så kan vi jo ikke tiltrække den kvalificerede arbejdskraft og øge bosætningen.

jere uddannelser og mere forskning til det
vestjyske. Grønbjerg har jo lokale kapaciteter, der nemt kan ”drifte” fakulteter på højt
internationalt niveau indenfor Frivilligt Arbejde, Manuel Medicin, Digital Postmodernistisk Kunst, Klassisk Viking Nostalgi og
International Hazardous Transport, samt Guruens kæphest ”Vertical Farming”.

Vi skal også lære af succesen med Grønbjerg Friskole. Så derfor skal vi selvfølgelig
have ”Det frie Gymnasium” udflyttet fra
Nørrebro til Grønbjerg. Koste hvad det vil!
Så må vi se, hvor mange røde bavianer, der
vil følge med til Grønbjergs dejlige natur og
friske luft eller foretrækker nærheden til
hashtågerne fra Pusher Street i ”Fristaden”.

Sådan ”en bette højgård” på 30 etager vil
blive et internationalt kendt vartegn for
”Naturens Rige”, og det skulle vel ikke være
nogen kunst at konstruere og bygge for Bio
Steel og Idehuse. Så har de friske piger og
raske ungersvende fra Grønbjerg og omegn
andet end juleballet at vende tilbage til!
Det bliver bare fedt i Grønbjerg, når du
stemmer Guruen ind som borgmester på
Borgmesterlisten ved kommunalvalget i november 2017! 

Guruens trumf bliver, når vi får etableret
”Det Frie Universitet” i Grønbjerg – alle i
businessregion Midtvest ønsker jo flere hø-

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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Find (en ny) Holger
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.

Hvis du har fundet den nye Holger,
så få vedkommende til at kontakte
Jane Jensen på tlf. 22 30 06 15 for
mere information.
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 Årets handicappris til vennerne
til frivilligt socialt arbejde for alle på Grønbjerghjemmet, så bliver man støttet, inspireret, opløftet, glad og til tider nærmest rørt
som medarbejdere.”

Kommunens handicappris på 5000 gode
danske kroner dumpede ned i ”Grønbjerghjemmets Venners” turban.
Efter alt at dømme og ideen bag Grønbjerghjemmets venner kommer beløbet højest
sandsynlig alle beboerne på Grønbjerghjemmet til gode.

Om Grønbjerghjemmets Venner lyder det
også i indstillingen:
”Beboerne viser stor glæde for det frivillige
sociale arbejde, der ydes. Det både ser og
mærker vi i hverdagen, hvor vennerne og de
oplevelser, de tilbyder, ofte er det helt store
samtaleemne. Vennerne har en enestående
evne til at sætte beboernes individuelle ønsker og behov i højsædet og respektere dette. De formår at udvise den anerkendelse, ro
og tryghed, der skal til, for at en relation

Handicaprådet havde fem ansøgere at vælge
imellem, men den fornemme indstilling fra
medarbejderne på Grønbjerghjemmet gjorde
udslaget og rådet var ikke i tvivl.
I indstillingen til rådet blev bl.a. anført at:
”Når en gruppe fra lokalsamfundet sætter sig
sammen og vier en stor del af deres fritidsliv

Bagest fra venstre: Ulla Kolby, Else Justesen, Ingrid Kirk, Ellen Juelsgaard og Anne Kirsten Gammelgaard.
Forrest fra venstre: Grethe Lauridsen, Bente Færge Pedersen og Bodil Jensen.
Følgende var ikke til stede ved fotograferingen: Anette Hansen, Karin Demant, Anette Pedersen, Lis
Madsen og Hans Jørgen Pedersen
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spontane ideer. Det der kendetegner tiltagene, udspringer alt sammen af beboernes
ønsker, værdier og behov.

bliver ligeværdig, meningsfuld og særdeles
menneskelig.”
"Grønbjerghjemmets venner" er en forening,
som består af ca. 100 medlemmer, hvoraf
omkring 15 af vennerne er særdeles aktive.
De kommer jævnligt på grønbjerghjemmet.
'Vennerne" arrangerer en række af forskellige aktiviteter. Det kan være store som små
aktiviteter, og det sker både på Grønbjerghjemmet, samt på ture uden for Grønbjerghjemmet. Nogle aktiviteter er på faste dage
og uger året rundt, mens andre udspringer af

"Vennerne" har siden 2011været med til at
give beboerne nogle uforglemmelige oplevelser. Oplevelser, der i flere situationer
ikke ville have været mulige, uden de mange ekstra varme hænder.
Personalet kan tydeligt mærke forskel på før
og efter vi har faet frivillige venner. Det
giver energi, gejst og glæde til at fortsætte.
 (-mb)

Tak og Godt nytår

- altså hvis I altså vil være med.
Hop med på ideen om at bytte bøger i Brugsen
Slå to fluer med et smæk
Byt en bog og gør din handel i Brugsen samtidig
Se hele ideen og konceptet på side 29
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 Samtale med Brita Bay Pedersen
Ved: Grete Tange

På Algade 5 er en ny familie flyttet ind. Familien består af Brita på 39 år, Søren på
snart 13 og Marie på 11. Begge børnene går
i Grønbjerg Friskole, og det har de gjort i
3½ år, men moderen er først flyttet hertil indenfor det seneste år. Børnene er meget glade ved, at de er flyttet herned, for de tager
blot løbehjulet eller cyklen og besøger kammerater. Det er nemt, og det er moderen glad
ved, for hun havde faktisk tænkt sig at få fat
i et mindre sted lidt uden for byen. Valget
faldt på huset på Algade med en dejlig stor
have, og det er hun godt tilfreds med. Brita

har selv i stor udstrækning restaureret det
meget flot. Også naboerne får megen positiv
omtale, fordi de har været så venlige, hjælpsomme og imødekommende.
Brita arbejder på Møltrup Optagelseshjem,
hvor hun for år tilbage sammen med Heidi
Mouridsen var med til at starte slagteriet og
gårdbutikken. Siden da har hun fået nye arbejdsgaver i Møltrups regnskabsafdeling.
Som medlem af bestyrelsen ved Grønbjerg
Friskole er Brita en del af et spændende arbejde, og hun er glad for at være med her.
I fritiden går Brita til gymnastik, linedance

Foto: Mogens Ballegaard

Fra venstre Marie, Brita og Søren
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og hun vil meget gerne lave god mad, især
sushi er noget, hun synes er spændende. I
kælderen har Brita et hobbyrum, hvor børnene og deres kammerater kan hygge sig med
nål, sav og andre instrumenter, og hvor hun
bl.a. selv syr julenisser og andre ting. I det
hele taget nyder hun familielivet meget, og
den er det vigtigste for hende. Brita interesserer sig for naturen, og hun nyder meget at
komme der, ligesom hun også godt kan lide
at rejse.
Brita er også interesseret i haven, så når for-

året kommer, har hun bestemt, at den skal
have en ordentlig omgang. Hun håber også,
at hun kan få fat i et drivhus. Brita efterlyser
folk, der ligesom hun er interesseret i have,
så man måske kunne danne en samarbejdsgruppe om det.
Afslutningsvis siger Brita: ”Jeg er her nu, og
jeg nyder både hus, have og Grønbjergfolkene.”
En afslutningsreplik, som jeg var glad for at
høre, og jeg håber, at hun og hendes familie
fortsat må befinde sig godt her. 

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 28. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

Kultur & Samvær - minder om filmaften ved Johannes Kirk.
Film og billeder fra en svunden tid tirsdag den 23. februar kl. 19.30
i filmlokalet hos Tina og Jens Kirk på Holmgårdsvej 2, Grønbjerg!

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

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Begivenheder med Grønbjerghjemmets Venner
Ved: Grønbjerghjemmets Venner

Der var Ældre Festival den 2. oktober .
Tre af vennerne var med i Ringkøbing, hvor
der var underholdning af Richard Ragnvald.
Der blev danset livlig, og der var en rigtig
god stemning. En herlig eftermiddag.

Der blev solgt vafler og gløgg, og der kunne
også købes kaffe og småkager. Der var åben
for salg i vores bod, og i tombolaen, blev der
hurtig udsolgt. Der var en dejlig stemning,
så det blev en god eftermiddag ikke mindst
for beboerne på Hjemmet.

Lions Klub var på besøg den 30. november.
Et par af vennerne hjalp til, med æbleskiver,
gløgg og hygge.

Julefrokost i Forsamlingshuset den 9. december.
En flok på ca. 40 var vi samlet til en god julefrokost, og vi nød den gode mad fra
Spjald.
Julemanden kom på besøg, og det gjorde
stor lykke, for han havde en julegave med i
sækken til beboerne. Der blev også sunget
julesange, så det blev nogle dejlige timer, vi
havde sammen. 

På besøg i Herning Centret den 1. december.
Der var en af vennerne med som hjalp til, så
beboerne fik købt julegaver. Der blev givet
en hånd med kørestole, og man skulle selvfølgelig også ind at spise.
Den 11. november var der en flok, som
hjalp til med at bage, så der bredte sig en
dejlig duft af pebernødder og brune kager på
Hjemmet til stor glæde for beboerne.

Grønbjerghjemmets Venner
holder generalforsamling

Den 18. november var vi mange, som lavede dekorationer, adventskranse og forskellig pynt, som skulle sælges til vores julestue
den 20. så der var en dejlig duft af gran, som
gav minder om, at det snart jul.

onsdag den 3. februar kl. 15.00
på Grønbjerghjemmet.
Mvh. Grethe Lauridsen.

Fredag den 20. november holdt vi vor es
julestue.

A n t i kvi t e t e r o g n ost a lg i
Algade 2F, Grønbjerg
Åbningstider: Når flaget og skiltet er ude ved vejen
Tlf. 60 78 91 10
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Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
LokalBrugsen Grønbjerg

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Onsdag den 9. marts kl. 19:30
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskab

4.
5.
6.
24

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

20. januar 2016

Bestyrelsen

 Før julehilsen fra Friskolebestyrelsen
Ved: Friskolebestyrelsen, Brita Bay Pedersen

Nyt fra skolebestyrelsen
December er her og snart
tager vi hul på 2016. Alle
– børn, skolens personale
og vi forældre får lov til
endnu engang at være en
del af Grønbjerg Friskoles
traditioner. Traditioner,
der er med til at opbygge
fællesskabet
omkring
skolen, bringe nyt pust til hverdagen og give
os alle en fornemmelse af årets gang. Julefortælling, sang, juleklip, pakkeleg og nissedrilleri mm. finder alt sammen sin helt naturlige plads midt i decembers hverdag. Julestemningen er at finde alle vegne på skolen, og lige om hjørnet venter skolens juleafslutning og juleferien.

Året der gik
Det har været skønt, at se og opleve vuggestueprojektet blive en virkelighed. En fantastisk indsats og energi blev der lagt i af alle
involverede. Resultatet ser vi jo i dag – Et
dejligt og eftertragtet vuggestuemiljø til de
små. Allerede til foråret bliver der en periode i vuggestuen med næsten fuldt hus. Faktisk så får 9 børn her deres daglige gang i
vuggestuen.
”Børn har ret til krat” siger et ordsprog som
børnehaven har taget meget bogstaveligt.
Nede bag klatreborgen er der her i efteråret
blevet plantet en masse buske og træer, som
helt sikkert vil bringe glæde når de om lidt
får rigtigt fat og vokser sig store.
Børn og forældre blev klogere på det
Grundtvig Koldske grundlag, som Grønbjerg Friskole bygger på. Flere arrangementer for os forældre havde udgangspunkt i betydningen heraf, og børnene arbejdede med
Grundtvig og Kold i skolearbejdet.
Samarbejdet blandt områdets friskoler blev
en succes, da finansloven truede friskolernes
eksistens med voldsomme besparelser. Sammen viste områdets friskoler de lokale politikere betydningen af de meget omtalte besparelser. ”Larmet” det blev der, og Grønbjerg Friskole deltog i debatten omkring fi-

Overraskelse til alle
Det er altid dejligt at være med til skolens
juleafslutning, men i år glæder vi i bestyrelsen os helt særligt. Der er nemlig en overraskelse til alle, og vi er spændte på at se, hvad
I synes om den. (Nye trøjer til hele skolen red)
Et årsskifte giver altid anledning til, at se på
året som gik og samtidig kigge fremad mod
det nye år. Det er lige nøjagtigt, hvad vi
gjorde ved sidste bestyrelsesmøde.

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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over de næste opgaver, mens vi samtidig
forholder os til Grønbjerg Friskole på den
lange bane. Det er et spændende arbejde,
som vi glæder os til komme godt videre med
først i det nye år.
Til det nye år hører også med, at Grønbjerg
får flygtninge til byen. Vi er i gang med at
se på, hvad vi kan gøre for at hjælpe familierne med en god ny start her i Grønbjerg. Lige pt er det ikke muligt, at familiernes børn
kan gå på Grønbjerg Friskole, men vi arbejder videre på en løsning.
Med ønsket til jer alle om en glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår, er der
kun at sige på gensyn til skolens juleafslutning. 

nanslovsforslaget. Heldigvis kunne Niels
Henrik sidst i november fortælle, at finansloven tilgodeser friskolerne, hvilket betyder
at de varslede besparelser ikke rammer nær
så hårdt. Nu er det blot at håbe at den endelige vedtagelse af finansloven holder denne
form. Alle ånder vi lettet op og glædes over,
at friskolernes bestyrelser har planer om, at
fortsætte samarbejdet på tværs af friskolerne
i området.
Med mere viden om besparelserne er budgettet for 2016 på plads, og det ser rigtigt
fornuftigt ud. Alt tyder også på, at Grønbjerg Friskole afslutter 2015 med et fint
regnskab og det samtidig med, at der er investeret i vuggestueprojektet.
Nytår
I bestyrelsen arbejder vi med både korte og
langsigtede opgaver / projekter. Vi er allerede nu godt i gang med at danne os overblik

En stor tak til alle Runestenens sponsorer.
Redaktionen er overbevist om,
at Runestenens læsere sætter pris på jeres støtte.
Tak og Godt nytår

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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Vigtige datoer i Grønbjerg Aktiv regi
Forårsopvisning Ringkøbing
Opvisning i Grønbjerg
Badminton turnering

lørdag-søndag
fredag
lørdag-søndag

d. 5. - 6. marts 2016
d. 18. marts 2016
d. 19. - 20. marts 2016

Tilmelding til
sommerbadminton

Mandag

d. 21. marts 2016

Så er det jul igen…..

GRØNBJERG
AUTO
Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93

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

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

Zoneterapi Øreakupunktur
Bach blomsterremedier Massage

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk
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80’er fest i Grønbjerg







Har du sovet uden babyalarm?
Cyklet uden cykelhjelm?
Lejet moviebox og set VHS film?
Haft maskinskrivning i skolen?
Inhaleret røgen fra grøn Cecil, mens du sad på bagsædet uden sele?
Rullet kassettebåndssalat op med en blyant for at redde yndlingssangene med New Kids On The Block, Duran Duran, Bananarama, Twisted Sister m.fl., som du møjsommeligt havde optaget fra radioen?

Så kom og få en fantastisk aften med ligesindede. Tag dine venner med.
Mød gamle klassekammerater. Mulighederne er mange.

Lørdag den 27. februar 2016 kl. 18.00
slår vi dørene op til Grønbjerg Friskoles Multisal, hvor en udsøgt 80’er
middag vil blive serveret.
Herefter er der dans til tonerne fra dine yndlings 80’er bands.
Du skal være over 18 år, medbringe eget bestik - og vi bliver ved til klokken 2
Prisen for alt dette inkl. natmad er 250 kr. pr person.
Drikkevarer sælges i baren til fornuftige priser (egne drikkevarer må ikke
medbringes).
Du tilmelder dig ved at overføre 250 kr. til
konto 7590 - 2159294 i Jyske Bank
eller via Mobile Pay til 51 37 41 66
Sidste frist for tilmelding er fredag den 12. februar
Ønsker du at reservere pladser til en samlet flok, kan du skrive til os på 80gb2016@gmail.com

Kom, som du så ud dengang.
Aftenens overskud går til Grønbjerg Friskoles Støtteforening.
Med venlig hilsen Grønbjerg Friskoles Festudvalg:
Gitte Bune, Per Thomsen, Peder Juelsgaard, Claus Schjerlund,
Heidi Kjær og Line Marleen Bundgaard
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 Nyt initiativ i Grønbjerg - slå to fluer med et smæk
Ved: Else Nyborg og Lis Helles Olesen

Bogbytte i Brugsen

gang i reolen vil forære en 5-10 bøger –
eller hvor mange I synes - til bogreolen.

Inde i Brugsen kommer der snart til at stå en
”reol” fyldt med bøger, som man kan låne
ganske gratis. Altså hvis I altså vil være
med.
Ideen er ganske enkel. Man sætter en god
bog i reolen og kan så tage en god bog med
sig hjem – altså nærmest en ny slags bibliotek.

Bøgerne kan afleveres hos Lis Helles Olesen på Vinkelvej 4 i januar. Måske bliver vi
nødt til at sortere lidt i dem. Så læg navn og
telefonnummer i posen, hvis I vil have nogle retur.
Alt afhængigt af hvor hurtigt der kommer
bøger ind, vil vi få gang i reolen i Brugsen,
så man fremover selv sætter en god bog i
Brugsen, når man tager en bog.

Men for at komme i gang skal vi have nogle
bøger i reolen. Vi er sikkert mange, der har
flere gode skønlitterære bøger stående hjemme på hylderne. Vi har læst dem og kommer
nok ikke til at læse dem igen foreløbig. Så er
det vi gerne vil have, at nogen af jer for at få

Vi håber på mange gode bøger, og selvfølgelig håber vi, at reolen kan lokke flere til at
købe ind i Brugsen undervejs. 
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 Det er vist blevet en tradition
Ved: Bodil Toftdahl

Der har været mange glæder
og gode sæder
i kirkely.
Nu ska vi så ha migranter
som debutanter
i vores by.
Og vi tænker mon det går?
Får vi kam til vores hår?
Tænk hvis nu én sku' vær' frisør,
mon så dog ikke at det kø'r?
Så blir hele Grønbjerg klippet!
Det vil pynte svært på by'n
Men vi ved, det før har glippet
og vi blev slippet
og løfted øjenbryn
For frisører smutter fra os
når de ser vort tynde hår.
Blir det orden eller kaos?
Ja vi må se hvo'n det går....

Runestenen har fået lov til at kigge inden for
til Menighedsrådets traditionelle julefrokost,
hvor det tilsyneladende er blevet en tradition
at sognepræsten divertere med et eller andet
indslag.
Denne jul havde sognepræst Bodil Toftdahl
komponeret en ”revyvise” over årets klerikale og øvrige begivenheder.
En lille julevise i året, da Nørre Omme gik
på kollektiv slankekur, da vi fik besked om at
vi skal modtage et antal flygtninge/
migranter,
da byen groede efter og oldermanden måtte
efterlyse en frisør i medierne og den kongelige bygningsinspektør måtte strække våben
over for byens kompetente senior murer.
Ak ja…..
Mel. : Maggeduddi

Der er travlt i Nørre Omme
før julens komme,
det er så skønt!
Iver går på kirkegården
og dækker jorden
med pyntegrønt.
Og der brases nat og dag,
det er os en æressag
at det blir jul med brask og bram,
alt andet ville vær' en skam!
Det blir jul i Nørre Omme
ingen smalle steder her,
dejlig mad i vore vomme
så fedeflomme
af sovs og flæskesvær!
Så til nytår kan vi komme
ud på vores nytårstur
og betynget være fromme
og atter komme på kur!

Der er mange gode hænder,
som alle brænder
for kirkens kår.
Vores “råd” er folk der lytter
og de beskytter
vor kirkegård.
Til at holde lågen i
har vi søjler på hver si’,
men de er smuldret, ak og ve,
hvad mon der så med dem skal ske?
Skal de fikses eller falde?
Kgl. bygningsinspektør
si'r at vi ka få en skalle
hvis vi vil knalde
dem ned med gravekø'r,
for de kom med Gorm den gamle
er det rene danefæ!
Såd'n et råd de sku' sig skamme,
de har jo ho'der af træ!
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Men vort råd er ikke rådvildt
men tem'li rådsnildt,
det tror vi på
Man gik straks til byens murer
Som sagtens turde
i kampen gå.
Og han tænkte og han skrev
til den kong'lige ping et brev:
Har De mon spist en ret af søm
De tar da fejl af tidens strøm.
Disse mursten er slet ikke
lig´så gamle som Dem selv!
Sådan man ikke vrikke
og hovent stikke
En gammel murer-ræv!
De må gøre Dem en "ommer"
- og det gjorde manden så.
Nu'r de klar før julen kommer
Til Nørre Omme i år. 

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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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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FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG 2016
Søndag d. 7. februar kl. 14
i Multisalen
hvor der vil være mulighed for
at slå katten af tønden
og nyde kaffen!
Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er
25 kr. pr. person.
For denne pris får man en fastelavnsbolle, slik til tøndeslagerne, kaffe,
te og saftevand.

Der er præmier til Konger, Dronninger og Bedst udklædte.
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening
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I Sundhed

aktivitet, så selvom folk med kolera også
badede i den, hjalp det mod kolera at drikke
af den. Man fandt også antibakteriel aktivitet
mange andre steder, men det blev tit udnyttet forkert, fordi man ikke var klar over,
hvad det var, så da penicillin kom frem,
droppede man det igen i den vestlige verden,
men andre steder bliver det stadigt brugt. Nu
har man fundet ud af, at det drejer sig om
små virus, som spiser bakterier. Der er forskellige slags, som har hver sin slags bakterie at leve af, og de angriber hverken mennesker, dyr eller planter, men de ændrer sig
hele tiden, så de er svære at styre. Man kalder dem for bakterio-fager (bakterie-ædere),
og dem kommer vi til at høre mere om. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Fager.
Et voksende problem, som man kun taler
meget forsigtigt om for ikke at skræmme
folk, er bakterier, der er modstandsdygtige
for mange slags antibiotika. Set på verdensplan dør der faktisk mange mennesker af
betændelse, fordi man ikke kan finde en
aktiv kur.
Før penicillin blev kendt, behandlede man
faktisk med noget, man ikke helt vidste,
hvad var. I 1896 opdagede en engelsk læge,
at der i vandet i Ganges er en antibakteriel

Følg Runestenen på Facebook
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Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2016
Priser (inkl. moms):
Fast afgift .......................................................................... 800,00 kr.
Kubikmeterpris .......................................................................4,25 kr.
Statsafgift pr. m3 ....................................................................7,81 kr.
Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone .............................................. 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ............................................... 43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september.
Betaling skal ske den 15. i samme måned som opkrævningen fremsendes.
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Rykker, selvaflæsningskort: .................................................... 81,25 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort): ................................... 337,50 kr.
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ........................ 125,00 kr.
Lukkegebyr: ....................................................................... 375,00 kr.
Oplukkegebyr: .................................................................... 468,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ................................... 81,50 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted):
Efter regning
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det foregående år.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæsningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning.
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
Alle priser er inkl. moms
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Efterårs/vinterkalender
Menighedsrådet
Gospelkor

Torsdage kl. 19.30-21.30 i Konfirmandstuen (se særskilt program side 38)

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 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
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).

Adr.:
Formand:

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

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Ligeledes er der badmintonturnering dagen efter opvisningen
tilmelding på opslagstavle ved Multisalen

Du kan altid melde dig til Runestenens nyhedsbreve
På: www.runestenen.dk
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
37

20. januar 2016

Årsprogram for Kultur og Samvær 2015 - 2016
Fredag d. 29. januar
Forventet fællesspisning i Forsamlingshuset sammen med andre foreninger.
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...

Gospel kor
Gospelkoret fortsætter også efter jul i 2016
19.30 - 21.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Vi øver: 14/1 - 21/1 - 28/1,
Vi ser film: 4/2 (Som i himlen) - 11/2 (Halløj i klosteret 1) - 25/2 (Halløj i klosteret 2)
Vi øver: 3/3 - 10/3 - 17/3
Deltager påskedag d. 27/3 i både Nr. Omme og Ørnhøj kirke.
Vi holder fri (måske i april måned samt den 31/3)
Vi øver: 12/5 - 19/5 - 26/5 samt 2/6
Vi deltager i Grundlovsmøde i Præstegårdshaven den 5. juni
Der vil være en egenbetaling på 200 kr. - og vi har plads til alle!
Med venlig hilsen Menighedsrådet og Helle Majlund
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 Mindeord

datter Else og fire børnebørn, som var fælles
om at føre den kære farmor til graven, hvor
også Villads for 11 år siden blev stedt til
hvile.
Æret være Anne Kyndesens minde!

Ved: Ingrid Kirk

Anne Judithe Kyndesen, Rundingen 7,
Grønbjerg, blev fredag den 13. november
syg, hasteindlagt og døde mandag den 16.
november 2015, og blev onsdag den 18. november begravet fra Nørre Omme Kirke.
Anne Kyndesen blev født den 14. marts
1926 i Brejning Sogn, og blev således knap
90 år.
Anne var aktiv til det sidste, syltede rødbeder få dage før sin død, og gjorde meget af
arbejdet selv i sit hus, skønt hun var plaget
af slemme gigtsmerter, som hun dog aldrig
beklagede sig over. Sin egen middagsmad
klarede hun også at lave fra grunden af!
Anne voksede op på landet i en søskendeflok og blev en aktiv gymnastikpige og meget dygtig til sit arbejde. Det var måske også
indenfor idrætsverdenen, at hun traf gymnast
og leder Villads Kyndesen her fra Grønbjerg. Det gik i alt fald således, at de to blev
forlovet og gift og overtog Villads´ barndomshjem, nuværende Ørnhøjvej 23.
Her voksede de to sønner, Steen og Anker,
op og fik et godt hjem med gode forbilleder
i de dygtige forældre. Hvad også den ældste
søn fremhævede ved den efterfølgende
smukke mindefest i Grønbjerg Forsamlingshus, hvor begge forældrene ofte har deltaget
i mangt og meget. Mindedes moren som en
god og kærlig mor som satte pris på orden i
alle ting.
Også Anker, yngstesønnen havde fået en opgave af moderen at tage sig af. Dagen efter
begravelsen gik han turen rundt for at hilse
naboer og venner fra afdøde og bringe en tak
fra Anne til alle, der havde gjort hende tjenester eller i det hele taget været hende til
glæde. "Og vil du byde på noget, Anker, så
er fryseren fyldt op med is". Sikken omtanke
fra en døende, som mor var på dette tidspunkt!
Foruden Steen, som bor i Østjylland og Anker i Grønbjerg efterlader Anne sig sviger-

Kristen Dahl Kristensen, Ør nhøj, tidligere Grønnegade og Grøntoft, Grønbjergvej,
sov stille ind på Fuglsang Centret den 27.
november og blev bisat fra Nørre Omme
Kirke onsdag den 2. december 2015.
Kristen Dahl blev født på Grøntoft og voksede op her med 7 søskende. Som ung var
han ved militæret i København. Efter tjenesten fik han arbejde samme steds og blev
der, indtil han i 1961 blev kaldt til hjemmet.
Hans far, Valdemar Kristensen, var nemlig
pludselig og uventet afgået ved døden i huslægens konsultation. Kristen måtte opgive
København og hjem og hjælpe mor Emma
med at drive landbruget videre.
Det gjorde han så, alt imens han tog arbejde
"ved siden af". En halv snes år var han ansat
som kølemontør i Lyngdal. Da denne virksomhed opgav evred, fik han et job på Brejning Mejeri. Da mejeriet ophørte med at virke, blev det Arinco i Videbæk, der kom til at
nyde godt af Kristens arbejdskraft.
Kristen var jo ugift, da han blev bestyrer for
moderen, men da hun flyttede til byen, måtte
han ud og se sig om efter en husbestyrerinde. Det blev Lise Tang, der fik dette job, og
hun blev så glad for både mand og sted, så
hun ikke var til at komme af med igen, som
hun selv beretter.
Lise og Kristen Kristensen blev gift og overtog Grøntoft, som også blev barndomshjemmet for deres tre børn, Inger Marie, Valdemar og Niels Kristen.
Lise og Kristen ejede Grøntoft fra 1969 til
1990, hvor gården blev solgt, og de flyttede
til huset på hjørnet af Grønnegade/Algade.
Senere solgte de også dette hus og flyttede
til en lejlighed i Ørnhøj, som Lise fortsat bebor.
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mange år også sit job som aftenansat på
Spjald Plejehjem, foruden, at hun også har
virket som dagplejemor i en periode. Det er
altså en meget virksom kvinde, der gik bort
ind under jul i år.
Ellen nåede at få seks børnebørn, de var
hendes guldklumper, hendes et og alt, disse
fire drenge og to piger.
Da "udsendte" besøgte Ole og Susanne i anledning af "dette her", ledte Ole mig ind i
stuen, der var noget, som jeg måtte se. "Oles
kæreste eje", som hang her på væggen. Et
stort og virkelig godt fotografi af hele familien Bendtsen, flankeret af 3 stk. sortbroget
præmiekvæg. Og baggrunden var selvfølgelig landsskuepladsen i Herning.
Forstår godt din stolthed og glæde, Ole!
(Flot skudt af Marianne Hansen!!!)

Kristen havde på sine ældre dage en del gode hobbies. I mange år var det karvskæring,
der optog ham, og han fik lavet mange pæne
ting. Han lånte og læste mange bøger. Også
kortspil og banko var en del af hans liv. Og
så var der jo haven, fortæller Lise, som han
elskede at ordne ved.
Kristens liv endte med en kræftsygdom og
demens, så det var nådigt, at han fik fred,
slutter Lise!
Han efterlader sig Lise, datteren Inger Marie
i Ørnhøj, Valdemar i Herning,
Niels Kristen og Mette i København og nogle børnebørn.
Æret være Kristen Dahl Kristensens minde!
Ellen Bendtsen, Ommelund, Algade 69, er
den 17. december 2015 stille sovet ind efter
lang tids sygdom, og blev den 22. december
begravet fra Nørre Omme Kirke under stor
deltagelse.
Ellen blev født i Aulum i en søskendeflok på
seks, som voksede op på landet. Først kom
fem drenge og sidst Ellen som efternøleren.
Efter konfirmationen fik hun flere pladser i
huset - dog afbrudt af et ophold på Vesterlund Efterskole.
Efter nogle år som tjenestepige mødte Ellen
ved en Sankt Hansfest Ole Bendtsen, og i
1970 giftede de sig og købte Ommelund i
Grønbjerg.
I ægteskabet kom der fire børn, tre drenge
og datteren Susanne, der ligesom moderen
blev en slags efternøler. De fik her en god
og kærlig opvækst og tog alle fire del i forældrenes store interesse for landbrug, og da
især for de sortbrogede køer.
Ellen var landhusmor, med alt hvad dette indebærer. Dygtig i sit køkken og overalt,
hvor der var behov for hendes arbejdskraft,
ude som inde! Ved landsskuer, som for familien her, var deres form for ferier, var alle
med, og Ellen, med sit store omsorgsgen,
sørgede da for, at ingen manglede noget i de
dage, hvor skuet stod på.
Foruden arbejdet derhjemme, havde Ellen i

Susanne havde udtrykt sine følelser og store
tak til sin kære mor i et hjertevarmt afskedsbrev. Og mens pastor Bodil Toftdahl læste
det op ved Ellens båre, var vel næppe et øje i
kirken tørt!
Susannes tak til en elsket mor, som hun næsten var som veninde med, var dybt rørende.
Ellen Bendtsen efterlader sig ægtemanden
Ole, de tre sønner Tommy, Bjarne og Dorthe
og Flemming og Karen. Og børnebørnene
Kristian, Mathias, Signe, Matilde, Nikolaj
og Viktor.
Æret være Ellen Bendtsens minde!
Jenny Tang Nielsen, Købmandsalle 2, sov
stille ind fredag den 1. januar 2016 og blev
bisat fra Nørre Omme Kirke den 6. januar.
Jenny blev født i Kjærgaard, Kjærgaardsvej
2, som datter af Henrikke og Sarinus Tang
den 21. maj 1935, og voksede op som næstyngst i en søskendeflok på 5.
Som ung var hun skiftevis hjemme hos forældrene og ude at tjene. Dog afbrudt af et
ophold på Brejninggaard efterskole og senere på Vallekilde højskole på Sjælland. Et år
var Jenny også på Fyn som husassisstent.
Hun traf herefter sin kommende mand, Vagn
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Jenny har været plaget af mange slags smerter og bekymringer, de sidste var vel omkring, hvordan hun skulle kunne klare sig
med begge ben "sat af". Disse kunne hun jo
være sparet for!
Mens hendes tid var, var vi mange, der havde megen glæde af at besøge hende, hun var
altid optimisten, der ikke klagede sig, men
af et stort hjerte delte ud af sit mod til vi andre.
I et julekort modtog vi her i huset følgende 2
vers fra salmebogen (nr.368).
Glæden er den, at vi ikke skal spørge, / hvad
der i grunden kom ud af vort liv. / Glæden er
den, at vi ikke skal sørge / for vore gerningers rette motiv. / Glæden er den, at Vorherre alene / ved, hvor i verden, han bedst får os
brugt. / Glæden er den, at vi vokser som grene. / Næres af stammen/ og bærer dens
frugt! Jørgen Kristensen.
Jenny efterlader sig datteren Birgit, som bor
i England og børnebørnene Teresa og Miguel
Æret være Jenny Tangs minde!

Nielsen fra Stadil, som hun blev gift med i
1962. I deres ægteskab, som kun varede
ganske få år, fødte Jenny 2 sæt tvillinger,
hvoraf det første hold ikke var levedygtige.
Men Birgit fra andet hold levede og blev en
sund og stærk pige, som blev Jennys store
glæde i tiden efter ægteskabets opløsning.
Jenny flyttede herefter hjem til Grønbjerg
med sin datter, og de to fik nu deres hjem
hos far og bedstefar, Sarinus Tang, som var
blevet enkemand. Han ejede og beboede
Ørnhøjvej 1, og fik her god servicering af
datteren og selskab af barnebarnet Birgit.
Jenny fik job som hjemmehjælper og rengøringshjælp hos søster Rigmor Anneberg. Senere blev hun ansat som rengøringsassistent
i Ørnhøj Børnehave.
Jenny har i mange år haft mange helbredsproblemer. Nogle år var hun afhængig af sit
iltapparat og dårligt blodomløb i benene var
hende også en slem gene, hvilket medførte
mange smerter. Jenny måtte for nogle år siden tage afsked med sit ene ben. Og her lige
før nytåret blev det ligeledes nødvendigt også at få det andet amputeret. Jenny kæmpede
ellers for at beholde det, hun ville leve,
kæmpede til det sidste, men måtte nytårsdag
opgive og sov stille ind med Birgit ved sin
side.

Vagn Hounisen, Algade 41, har på Her ning Sygehus fået fred den 4. januar 2016 og
blev bisat fra Nørre Omme Kirke den 8. januar.
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 Grønbjergpiger - Vinni Sanggaard
Ja, så blev det min tur i rækken af Grønbjergs piger.
Jeg er 31 år gammel med to børn, Venja på
3 år og Jannik på 5 år.
Vi har det sidste år boet på Skolevænget 7,
her i Grønbjerg.
Det er omkring 1½ år siden (8. juli 2014), at
min mand, Bo Sanggaard, afgik ved døden i
en meningsløs trafikulykke. Livet efterfølgende har ikke været det letteste, der har været mange op og nedture.
Tiden efter Bo og komplikationerne
Der var allerede startproblemer, da der dukker en tvivl op om Janniks faderskab, da der
skulle søges om børneydelser for enlige. Det
viser sig efter Janniks fødsel, at der er blevet
tastet et forkert cpr-nummer ind som faderen
til Jannik. Det medfører en masse problemer
med blodprøver og dna-test og ikke mindst,
at jeg ikke har hele forældremyndigheden
over Jannik. De første 3 måneder går med at
få styr på det.

mb-foto

Klar til arbejde og det sorte hul
I april melder jeg mig klar til arbejde igen,
men til en samling/møde med læge, psykolog, ”børn og familie”, ”aflastning”, sagsbehandler m.m. bliver man enige om, at jeg
skal have 2 år til at komme på fuld tid igen,
og en mentor bliver koblet på. Inden mentoren bliver klar rammer jeg et sort hul igen.
Denne gang er det Jannik, der ikke har lyst
til at være her mere. Hvis der er noget der
gør ondt, så er det når ens børn har det dårligt. Det tror jeg vi alle kender, os der har
børn.
En ny kamp begynder med børnehaven om,
at jeg har brug for noget hjælp. Efter store
armbevægelser er alvoren ved at gå op for
dem, at de har to børn, der ikke bliver hentet
op til ferien, hvis ikke de gør noget. Kommunen kommer til møde sammen med børnehaven, og jeg får tildelt en familierådgiver. Men der er ventetid. Og det bliver ferie.

Aflastning
Jeg kommer i en periode, hvor jeg virkelig
har brug for noget aflastning til børnene.
Men det er lettere sagt end gjort. Melde på
kommunen og sige man har brug for aflastning, kan man ikke. Børnehaven kan ikke
hjælpe, da der ikke er noget at mærke på
børnene i institutionen, og det samme i dagplejen. Efter at have grædt i flere timer, ikke
lyst til at tage børnene med hjem, slår dagplejeren i Ørnhøj alarm til Herning kommune, og de kontakter Ringkøbing-Skjern kommune. Det sætter skub i det hele, og i januar
2015 får jeg aflastning. Så nu er børnene i
aflastning hver anden weekend.
Efterhånden er jeg nået der til, hvor jeg kan
nyde en weekend og glæde mig til at de
kommer hjem igen. Hvor jeg før havde følelsen af at: kommer de allerede hjem.
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Ferien bliver uoverskuelig, og jeg kommer
på medicin og sender børnene hjem til mormor og morfar. Efter ferien kommer mentoren ind i billedet, og hun forstår virkeligheden og siger til mig: ”Vinni, så længe det ser
sådan her ud, kan du ikke arbejde.” Hun
hjælper mig til at komme på ret køl igen, og
tager forhandlingerne med kommunen, om
arbejde og aflastning, som der skal forhandles om hele tiden. Mentoren er her 3 timer i
ugen.
Til oktober ringer man fra kommunen at jeg
kan få en familierådgiver ud i 5 timer i alt
(resultatet af det møde inden sommerferien
den 6. juni) heldigvis kom mentoren ind i
billedet tidligere, for hvis jeg skulle have
ventet på deres hjælp med familierådgiveren
og kun 5 timer i alt, så var mine børn forældreløse.

Endelig klar til arbejde
I november melder jeg mig endnu engang
klar til arbejde og nu lykkedes det endelig.
Den 5. januar startede jeg i et lille firma der
hedder Arma Tube A/S i Herning. Glæder
mig som en lille hund.
De svære stunder og nogen at snakke med
Julen. Ja der rammer jeg så et hul igen. Hele
Bos familie inklusive Bo har fødselsdag i
begyndelsen af december, og det er ikke
sjovt at komme til julen, hjerternes fest.
Men så er det jo fantastisk med nogle rigtige
gode venner, som ikke slipper en. Som gider
lægge øre til gang på gang. For selvom det
er blevet hverdag for alle andre, og de har
vænnet sig til at Bo er væk, så er det nu jeg
står alene og har brug for nogle at snakke
med.
Så kæmpe tak til jer der enten er kommet til
eller er blevet. 

Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
fællesspisning fredag den 29. januar kl. 18.30
i Grønbjerg Forsamlingshus
Menu: Flæskesteg, sovs og kartofler, rødkål og grøn salat og med det
”velkendte” store dessertbord med kaffe/te til.
Pris for voksne 75 kr. og børn under konfirmationsalder 30 kr., (under 3
år gratis)
Der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til meget rimelige priser
Medbring selv service og bestik.
Tilmelding i Brugsen eller hos én fra bestyrelserne:
senest torsdag den 28. januar.
Eller på mail ved Else Pedersen: elsekpedersen@hotmail.com
Der er sangbøger på bordene og har man noget at underholde med, er
man velkommen til det.
Vi glæder os til at se jer – med venlig hilsen Kultur og Samvær, Margrethes Døtre,
Menighedsrådet og Madstedet Spjald
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- Handel lokal det gør vi...
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Din servicebutik der næsten har alt !
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