Nr. 139

16. marts 2016

24. årgang

Foto: Mogens Ballegaard

Er en tradition skabt?

For andet år i træk var der 80-fest i Grønbjerg. Biletterne var revet væk i løbet af en weekend.
Her er det holdet - ++ - bag arrangementet. Fra venstre: Conrad, Jonna, Peder, Per, Claus,
Heidi og Trevor. De tre forreste er Mette, Gitte og Line - og overskuddet går til Friskolen.

RUNE
STENEN

”Tåbelig adfærd er der rigeligt af i hverdagen.
En af de helt store irritations-fremkaldere er affald, der ikke lander i en skraldespand. ... og alle
de bilister, der mener, at det er helt i orden at
smide affald ud af bilvinduet, mens de kører.
Man kan blive sur, forarget eller bare træt. Fordi
det virker så nyttesløst at tage kampen op mod
dem, der sviner. Men man kan også vælge en helt
anden tilgang - glimtet i øjet.
I Grønbjerg har man stillet dåsefangere op. En
simpel konstruktion, der består af en stor spand
og - det vigtigste af alt - noget at sigte efter. På
den måde rammer man den lille sportsmand hos
de forbikørende, der skal af med en tom dåse.
Foreløbig virker det over al forventning. Dåserne
lander i spanden og ikke på marken, hvor de risikerer at gøre stor skade på køer, der kan få maven ødelagt, hvis de æder dåsen.
Sådan tager man hånd om et problem, som ikke
går væk, uanset hvor mange kampagneplakater,
der bliver sat op. Det løser selvfølgelig ikke hele
problemet, men ideen er sjov, og den kan afhjælpe noget af problemet.
Nogle vil bruge det engelske ord »nudging« om
fænomenet. Det handler meget forenklet om at
ændre folks adfærd - ved at give et lille puf i den
rigtige retning.” 

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Omtale
Det kan man da sige at Grønbjerg og dets
initiativer samt politik og kirken har fået i
den sidste tid.
Det tror jeg har betydning for de mennesker
der ser sig lidt omkring i forhold til hvor
man vil bosætte sig.
Og hvad og hvor er så det der har skabt omtale.
Det der sikkert er nået ud til den største skare må være TV-MidtVests dækning af åbningen af det nye bibliotek i Brugsen i Grønbjerg. Ikke mange minutter, men ser vi på
det som PR mand er et indslag på halvandet
minut mange penge værd.
Dernæst kommer måske aviserne Dagbladet
Ringkøbing Skjern og Herning Folkeblad.
Hvor mange abonnenter de hver især har her
i området ved jeg ikke, men sikkert ikke så
stor en berøringsflade som TV. Derudover
har Radio Klitholm været ganske flittig til at
bringe interviews her fra sognet.

Deadline for nr. 140 er
Lørdag d. 23. april 2016

Hvad er det så medierne fokuserer på?
I den sidste tid kan vi i flæng nævne:
 Brugsen der vil have fat i de unge
 Indretning af bibliotek i Brugsen
 Friskolen med drama og flygtningebørn
 Venstrevælgerforeningen SpjaldGrønbjerg med borgmesterkandidat
(Når det regner på præsten drypper det
på degnen)
 Flygtninge til Grønbjerg
 Sogneforeningens Dåsefangere
 Bodil Toftdahl der holder foredrag

Bladet udkommer
onsdag d. 11. maj 2016

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
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 ©.

Og det er dagbladene der har de fleste omtaler.
Det er endda gået så vidt at Chefredaktør Julie Vesterby, Dagbladet Ringkøbing Skjern
har taget Sogneforeningens initiativ med dåsefangerne op i Dagens Leder den 22. februar hvor hun i uddrag bl.a. skriver:

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.

2

16. marts 2016

bæredygtig, og det betyder at en række skoler pga. det faldende børnetal er truet af lukning. Børne og Familieudvalget besluttede
på sit møde i marts at der skal ske en politisk
drøftelse af om der skal andre parametre end
netop børnetallet, i spil, når det skal afgøres
om en skole skal lukkes. Under alle omstændigheder en udfordring vi vil skulle forholde
os til en række år ud i fremtiden.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.
Vinteren går på hæld, og
dagene længes. Dejligt at
gå foråret i møde, med det
den bringer af spirende optimisme og virkelyst.
Jeg vil i anledning af forårets komme denne gang
begynde mit indlæg med at
citere første vers af:
”Det er så køhnt, det er så dejle”
af Oluf Ring:
Der er så kønth, det er så dejle,
nær i den føhst forårsti’
e himmel sæ ubre’r så vi’
e sol så klar i’e vand sæ spejler
og lys og værremt strør
vos å e jord hernér,
ja, der er køhnt, ja det er dejle.

Bosætning:
Som nævnt i sidste nummer af bladet er befolkningstallet i kommune i 2015 vokset.
Tallet kendes nu, og tilvæksten har været på
ca. 90 borgere. Rigtigt positivt at udviklingen ser ud til at være vendt. Kommunen gør
en stor indsats for at øge bosætningen i de
kommende år, og jeg tror på, at det med den
rette indsats nok skal lykkes at tiltrække nye
borgere. Der fortælles i medierne pt mange
gode historier som bekræfter tendensen om
en flytning fra by mod land. Jeg er sikker på
at flere og flere får øjnene op for de kvaliteter vi har at tilbyde i vores område.
….fortsættes side 6

Faldende børnetal:
I årene fra 2000 til 2008 var fødselstallet i
kommunen ca. 700 børn pr. år. Fra 2009 til
2015 blev antallet af nyfødte reduceret til ca.
525 børn i gennemsnit pr. år. Det betyder at
antallet at 3-5-årige i perioden fra 01.01.16
til 01.01.19 falder fra 1.753 til 1.599 børn,
og at antallet af 6-12-årige i samme periode
falder fra 5.204 til 4.614 børn. Et fald på
hhv. 154 og 590 børn. Det vil naturligvis give store udfordringer, både for børnepasningsområdet og på kommunens folkeskoler.
Som tidligere nævnt er der, for at sikre at
der forsat skal være pasningsmuligheder i de
mindre byer, truffet beslutning om at der
kan oprettes vuggestueafdelinger. Dette er
nu effektueret i Hover, Ådum, Hemmet,
Kloster og Hee, og flere er på vej. En rigtig
god løsning for at sikre tilbud i de mindre
bysamfund i fremtiden.
På skoleområdet giver det faldende børnetal
naturligvis de samme udfordringer.
Byrådet besluttede i sidste periode at en skole når den kom under 75 elever ikke vil være
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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 - omkring ved middagstid
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
21431502
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
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 Turismekonference på Innovest
 Lystbådehavnen i Ringkøbing med i
landsdækkende tiltag
 Ringkøbing-Skjern på jagt efter ”Foodieturister

Værdighedspolitik, ældreområdet.
Der har i medierne på det seneste været en
del debat om kvaliteten i vores ældrepleje,
og om fordeling af midler som kommunen
er blevet tildelt i forbindelse med finansloven for 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune
blev med vedtagelse af finansloven således
tildelt 11,3 millioner kr. fra 2016 og frem.
En betingelse for udbetaling af midlerne er
at der udarbejdes en værdighedspolitik, og
at politikken skal indeholde minimum følgende 5 områder:
 Livskvalitet
 Selvbestemmelse
 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
i plejen
 Mad og ernæring
 En værdig død.

En række af overskrifter og gode historier
som bekræfter at der er rigtig godt gang i
den rundt i hele vores store kommune. Ud
over de i avisen nævnte projekter er der en
lang række af gode fortællinger som er med
til at trække i den rigtige retning, og som i
høj grad vil være med til at støtte op om ønsket om øgning i antallet af arbejdspladser,
og øget bosætning.
Mange nye jobs i turismeerhvervet pga. investeringer i Søndervig og Hvide Sande området. Nye arbejdspladser i Skat i Ringkøbing. Påbegyndelse af byggeri i Ringkøbing
K. Forhåbentlig snart klar til den videre
planlægning af projekt KRAFT. Nye initiativer på fødevareområdet i den østlige del af
kommunen. Kraftig udvidelse af Stauning
whisky, og en lang række af andre større og
mindre tiltag. Der er grund til optimisme for
fremtiden.
Der er dog en enkelt undtagelse, idet en stor
del af kommunens landbrugsvirksomheder
er nødlidende pga. alt for lave priser på fødevarer. Lad os håbe at udbud og efterspørgsel igen snart må komme til at matche hinanden med højere priser til følge, og at det igen
vil blive bedre tider for landbruget og dets
mange følgeerhverv.
Runestenens læsere ønskes et godt forår. 

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe for
udformning af værdighedspolitikken, og
ældrerådet og handicaprådet vil blive inviteret med til dette arbejde.
De tildelte midler til brug for udmøntningen
af værdighedspolitikken vil give mulighed
for at løfte servicen på området. Set i lyset
af at vi i kommunen bliver flere ældre, og at
plejetyngden, bl.a. med baggrund i nedlægning af pladser, er blevet større er det glædeligt at der nu er tildelt midler i forbindelse
med finansloven.
Positive nyheder.
I uge 7 var Fruen og undertegnede på en
uges ferie til Porto Santo. Godt med nogle
fridage efter nogle hektiske uger op til, og
efter opstillingsmødet i Skjern, hvor jeg fik
det ærefulde hverv at skulle stå i spidsen for
Venstre frem mod kommunalvalget i 2017.
Da vi kom hjem fra ferie gennemgik jeg
ugens aviser, og faldt over bl.a. følgende nyheder:
 Hvide Sande vært ved VM i vindsurfing
 9,5 mill. kr. til forskningsprojekt på turismeområdet
 Fremragende år for udlejning af Danske
sommerhuse
 21 millioner til sikring af laksebestanden

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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 Børnefodbold - 2016

 U-11 – 5-mands. Træner søges!
 U-8 – 5 mands. Træner Susi Frost &
Claus Bak
 U-6 – 3 mands. Træner Susi Frost &
Claus Bak
 Sandkassehold for 4-5-årige. Malene &
Monica Bondesgaard

Ved: Søren Nilausen - Fodboldudvalget

Børnefodbolden har opstart torsdag d. 31.
marts kl. 12.30 på Grønbjerg Friskole.
Grønbjerg Aktiv Fritids Fodboldudvalg ønsker, at alle raske piger og drenge vil lege og
lære at spille fodbold i sommer halvåret. Det
bliver bare sjovt!

Ved opstarten vil træningstidspunkter blive
oplyst. U-6 & U-8 træner sammen.

Legedag på Friskolen.
Sammen med opstarten er der arrangeret en
legedag på Grønbjerg Friskole torsdag d. 31.
marts kl. 12.30 – 15.00.
Legedagen arrangeres i samarbejde med
DGI og Friskolen.
Fra DGI vil konsulent Jens Søndergård og
en assistent afholde en masse spændene fodboldlege, og der vil være en oppustelig fodboldbane.
Trænerne for børneholdene vil også deltage i
arrangementet.

FCM – AGF d. 8. maj.
Grønbjerg Aktiv Fritid er blevet udvalgt som
samarbejdsklub til kampen mellem FCMAGF søndag d. 8. maj.
Ved holdenes indmarch skal Grønbjerg stille
med en spiller i klubdragt! Spilleren vil blive udvalgt ved den anden træning blandt
dem som har betalt kontingent.
Alle Grønbjergs børnespillerne har gratis adgang til kampen, og der vil blive arrangeret
kørsel.
Der tages dog forbehold for tidspunktet, da
TV afgør hvornår kampen spilles fredag til
mandag. - Mere herom senere. 

Børnehold i Grønbjerg
 Der er tilmeldt følgende børnehold:
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 Grønbjerg-Reolen
Da Grønbjerg ikke længere har en telefonboks - så oprettes der en bibliotekshylde ”Grønbjerg-Reolen” i LokalBrugsen.
Sådan lød meldingen på Runestenens hjemmeside lørdag den 6. februar 2016, og forklaringen følger herunder.
Hvis det skulle have forbigået enkeltes opmærksomhed så kan Runestenen hermed
kundgøre at Grønbjerg nu igen har fået et
bibliotek - et lille et af slagsen, men dog et
bibliotek, eller i daglig tale G-Reolen for
Grønbjerg-Reolen.
Lørdag formiddag den 6. februar kl. 11 klippede Grønbjergs mangeårige bibliotekar lærer emeritus, Torben Vestergård, snoren til
Grønbjerg-Reolen. Et lille bibliotek der har
til huse i LokalBrugsen i Grønbjerg mellem
strømpebukser, vin og chips.
Fhv. biblioteksbestyrer lærer emeritus Torben
Vestergård klipper snoren og erklærer GrønbjergReolen for åbnet.

Lis Helles holder åbningstalen medens Else Nyborg holder puden med den gyldne saks
8
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En del af receptionsgæsterne hilser i et glas hvidvin. I øvrigt var TV-MidtVest også på besøg under seancen - man kan se indslaget på TV MidtVests hjemmeside.

Planen er, at man kommer med en bog, sætter den ind i den alfabetiske rækkefølge og
tager en anden bog med hjem for at læse den
- og sådan skulle det lille bibliotek aldrig løbe tør for bøger.

lille bibliotek med hylder fra øverst til nederst, hvor befolkningen så kunne komme
og ”skifte” en bog.
Og hermed kom så forklaringen på overskriften.
Lis nævnte videre at efter en efterlysning i
dette blad var der kommet temmelig mange
bøger ind, og et sorteringsarbejde var nødvendigt. Nogle havde spurgt om ikke der var
plads til børnebøger og det blev der så levnet lidt plads til forneden i reolen.
Brugsuddeler Bo Blynning kan fortælle at
Grønbjerg-reolen har været en succes og der
kommer mange kunder ind der lige skal en
smut omkring Grønbjerg-Reolen inden de
lægger deres varer på båndet.
(-mb) 

Initiativtagerne Lis Helles og Else Nyborg
fik den strålende ide og brugsuddeler Bo
Blynning var straks med på ideen og i bestræbelserne for at rokere om i butikken
faldt det naturligt at gemme lidt hyldeplads
til dette fantastiske initiativ.
I sin åbningstale fortalte Lis Helles at ideen
opstod fra én af Lis’ veninder der i en lille
by i Tyskland havde set en telefonboks, der i
disse tider er uden telefon, omdannet til et

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 De første 100 dage i Brugsen
Status efter 100 dage i Brugsen i Grønbjerg.
Når man træder ind i Brugsen i Grønbjerg,
kan man med det samme se, at den ny uddeler, Bo Blynning, har sat sit præg på Brugsen. Slagtilbud springer én i øjnene lige til
højre i indgangspartiet.

Og sådan kan man næsten blive ved.
En ny orientering
En sådan omvæltning har selvfølgelig også
en bagside, for alle varegrupper er flyttet
rundt, og man skal så lige, i den første tid,
orientere sig og finde ud af, hvor varerne nu
er placeret. Man fristes til at tro, at man har
lånt et gammelt slogan fra et af søsterselskaberne: ”Det tar’ kun fem minutter…., men vi
vil gerne ha’ at du bliver lidt længere.” Og
det skal man nok regne med, indtil varernes
placering ligger på rygraden.
Rokeringerne
Bo siger om rokeringerne, at vi har mange
loyale kunder, men vi vil jo gerne have, at
der kommer andre ind for at se på rokaderne, og hvad vi kan tilbyde og dermed lade
sig inspirere til at handle lokalt.
Man kan jo tage udgangspunkt i et slogan,
som Bo har slået op på Brugsens Facebookside: ”Vil du have lokale butikker i morgen så brug dem i dag”.
Og det er jo nok sandt nok.

Går man videre, er der god plads ved frugtmontrerne og deromkring.

Facebook
Samtidig med kan det så også konstateres, at
Bo har taget Facebook mediet til sig og benytter det flittigt til tilbud mm. Det kan man
bl.a. konstatere af omtalen i dette blad af 80er-festen i Grønbjerg forleden.
Ellers benyttes gruppen til konkurrencer og
andre gode tiltag.

Længere nede ad gangen støder man på alle
de drikkevarer, man kan forsyne sig med i
Brugsen.

Inspirationen
Inspirationen til omrokeringen har Bo naturligvis fra mange år i branchen og en ide om,
hvordan en butik skal se ud. Samtidig med
at han konstaterer, at ”Julesokkerne” ikke
bliver skiftet ud. Hvis traditionen er god, er
der jo ingen grund til at ændre på den.
Hvem er nu hvem her i Grønbjerg
Ellers er de første et hundrede dage gået
med at sætte sig ind i procedurerne og skabe
sig et overblik og lære kunderne at kende nu hjælper det, siger Bo, og referere til, at
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han efterhånden ved, hvem der er i familie
med hvem - og det kan godt tage nogen tid,
skulle deres udsendte hilse og sige som tilflytter på 30. år.
Varegrupperne intakte
Der er kun ryddet op i meget få varegrupper,
hvilket betyder, at hele varesortimentet er
intakt. Flyttet rundt, ja, og det eneste der ikke er rørt ved, er vinreolen, den står hvor
den altid har stået.
Grønbjerg-reolen
Et af de mere utraditionelle tiltag er, at Bo
var begejstret for den ide, der opstod, da Lis
Helles og Else Nyborg foreslog, om der kunne etableres en bogreol i Brugsen, som de
vil kalde G-reolen for Grønbjerg-reolen.
Den tanke faldt Bo for, og det har været en
ubetinget succes. Og der kommer til stadighed kunder, der lige skal se, hvad der er på
G-reolen.

Grønbjerg-reolen som har været et tilløbsstykke både for kunder, de der var med til indvielsen og
ikke mindst TV MidtVest, der havde indslag om
begivenheden.

Vinklub og Runestenens bagside
Men Bo forklarer, at tiltagene ikke stopper
ved det, der er foretaget indtil nu. De næste
et hundrede dage skal benyttes til flere tiltag.
For eksempel vil vi gerne have en vinklub
op at stå, fastslår Bo, og det bliver der gjort
anstalter til i forbindelse med generalforsamlingen den 19. april, hvor der kommer
en konsulent fra Østjysk Vinforsyning, der
bl.a. har leveret Grønbjergvinen.
Og apropos Grønbjergvinen så har Bo også
taget initiativ til at ændre på Brugsens faste
bagside i dette blad, og denne gang er der et
tilbud på Grønbjergvinen. Det er planen, at
tilbuddet på bagsiden af Runestenen skal
gælde indtil et nyt blad kommer på gaden.

skur benyttes til frø, krukker, haveartikler og
i det hele taget shines gevaldigt op.
Nye skilte til Algade
Der er også indkøbt nye skilte, der skal placeres langs Algade på Annebergs plæne
hvor de nuværende skilte er anbragt.
Vareture
Vi har i øvrigt planer om at udvide vores vareudbringning, fortsætter Bo. Vi vil forsøge
at køre en tur både mandag og fredag. I øjeblikket er der kun varetur fredag. Og vi vil
gøre det sådan, at man kan få bragt varer ud
5-10 km fra butikken. Det bliver stadig gratis indenfor byskiltet, men udenfor bygrænsen bliver der pålagt 20 kr. for udbringning.
(-mb) 

Plantemarked og overskuelighed
Uden for butikken på parkeringspladsen skal
der også ske ændringer. Vi påtænker at få et
plantemarked op at stå, og så skal det hvide

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Fugle i firkanter
Ved: Lars Holm Hansen

Kvadraterne
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er i perioden fra 2014 – 2017 i gang med et stort
projekt, hvor hele Danmark er inddelt i ikke
mindre end 2246 firkanter på hver 5 x 5 km.
og i disse såkaldte kvadrater, skal der optælles hvilke fuglearter, som yngler i hver enkelt. Projektet hedder ”Atlas III” hvilket betyder at det er tredje gang, at en sådan undersøgelse er sat i værk og de 2 foregående
var fra 1971 – 1974 og fra 1993-1996.
I de to første tællinger var PC og internet ikke en mulighed og resultaterne blev derfor
nedgriflet på skemaer og sendt til en lokal
koordinator, som videreformidlede til de ansvarshavende for projektet.
Her ved den tredje tælling taster man sine
observationer ind et pc-program og straks
kan de ses på et Danmarkskort, som er inddelt i felter og man har derfor fra dag ét,
kunnet se hvad som bliver registreret rundt i
hele landet og derfor er projektet ganske
spændende at deltage i.
Allerede efter to projekt år, kan man således
se mange tendenser i såvel positive, som negative retninger og i nogle tilfælde, er der
sket rigtig store ændringer i udbredelsen af
ynglearterne i Danmark.
Havørn, Trane og Grågås er eksempler på
arter, som har haft stor fremgang, mens Kirkeugle, Dobbeltbekkasin og Agerhøne er nogen af dem, som er aftaget ganske betydeligt
og specielt førstnævnte er på nippet til helt
at forsvinde i Danmark.

være mest fokus på Ørnhøj/Grønbjerg kvadratet og kan derfor godt bruge lidt hjælp!
Hvordan finder man så fuglene?
Det optimale er at finde fuglenes rede eller
ny udfløjne unger som fodres, for at være
helt sikre på at de yngler i ens kvadrat, men
da fuglene selvfølgelig gør alt for, at gemme
deres reder og unger mest muligt er det ofte
temmelig svært, at påvise sikre fund helt eksakt og derfor inddeles fund i 3 kategorier:
mulig ynglende, sandsynlig ynglende, sikker
ynglende.
En fugleart i den laveste kategori: mulig skal findes på en egnet lokalitet i yngletiden
eller høres syngende.
Sandsynlig ynglefuge indebærer eksempelvis, at man observerer: rede byggende fugle;
syngende fugle på samme lokalitet flere
gange med mindst en uges mellemrum; territoriehævdende fugl på egnet ynglebiotop i
yngletiden.
og endelig ”Sikkert ynglefund”: Voksen
fugl med føde til mage/unger; rede med unger; med ekskrementsæk i næb; rugende
fugl eller andre tegn på æg/unger i rede.
Nogle arter er almindelige, eksempelvis
Stær og Solsort, de er ikke så svære at få
sikre. Stæren yngler i redekasser og når blot
man midt i maj måned holder lidt øje med
en beboet kasse, vil man meget hurtigt se, at
de voksne fugle komme flyvende med munden fuld af orm hen til kassen og nogle få
øjeblikke senere forlader de den igen, med
en lille hvid ekskrementsæk i næbbet, som
efter 10 – 15 meters flyvning droppes og på
samme måde kan man lure lidt på solsorte,
som hopper rundt på plænen og guffer i sig,
men er det en Solsort, som har unger, ja – så
flyver den med ormene i næbbet hjem til reden og så er den også afsløret og man kan
sætte et ”X” for sikker Solsort.

Mit hverv
Undertegnede har påtaget mig hvervet, som
kvadratansvarlig for 5 kvadrater her i området bl.a. ”BE44 Sandbæk”, som er den vi
selv bor i og ligeledes ”BE45”, hvor både
Grønbjerg og Ørnhøj ligger i.
Fokus på Grønbjerg
I 2014 + 2015 er der brugt mest krudt på
Sandbæk kvadratet og 2 nabokvadrater henholdsvis Muldbjerg i vest og Møltrup hede
øst for, men har planlagt, at i 2016 skal der
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16. marts 2016

Andre arter er også almindelige, eksempler
kunne være Munk, Løvsanger og Skovskade, men de lever en meget mere skjult tilværelse i yngletiden og så kan det være ret
svært og meget tidskrævende, at få dem sikre og endnu en ting man skal være opmærksom på, er at yngletiden faktisk strækker sig
fra begyndelsen af året, hvor eksempelvis
Lille Korsnæb allerede i januar kan begynde
at fabrikere rede og lægge æg og helt til november hvor de sidste Slørugleunger fra 2.
kuld forlader deres redekasse.

er nogle af de højeste tal således 85 arter i
Skjern kvadratet og 97 i Tarm kvadratet.
I kvadrat BE45 Ørnhøj er der allerede registreret og indtastet 41 arter, men kun ganske
få som sikre med ”grønt” i nedenstående
skema. ”Orange” er sandsynlig mens de gule
er ”mulige”, så det forventes at blive forbedret betydeligt i 2016.
… og hvordan kan du så hjælpe?
Ja, der er jo plads til forbedringer så alle observationer, som indikerer sikre ynglepar
modtages gerne, men specielt rovfugle og
ugler vil jeg meget gerne høre om, men også
hvis du hør /ser noget interessant eller har
andre spørgsmål omkring ynglefugle, må du
gerne sende en e-mail til
lholmh@gmail.com eller sms/tlf. 22961317
og der er selvfølgelig også den mulighed at
sende et foto.
På dette link: http://www.dofbasen.dk/atlas/
kan læses om hele ”Atlas III” og man kan se
de mange spændende og interessant resultater. 

Hvor mange fuglearter yngler i kvadraterne
I et typisk landbrugskvadrat med plantage
og lidt vådområder ligger antallet af forskellige ynglende fuglearter cirka mellem 50 og
60. Antallet af arter stiger, des flere forskellige biotoper i kvadratet, bymæssig bebyggelse, skove og specielt hvis der er større
vandområder, det være sig søer, fjorde og
ådale, så bliver variationen langt højere, når
der også er vandfugle og her i det vestjyske,

Knopsvane
Gråand
Grønbenet Rørhøne
Vibe
Bysvale
Stær

Stor Flagspætte

Musvåge

Gærdesanger

Sanglærke

Tårnfalk

Tornsanger

Vagtel

Musvit

Skovpiber
Hvid Vipstjert

Fasan

Gærdesmutte
Solsort

Ringdue

Misteldrossel

Tyrkerdue

Munk

Gråkrage
Skovspurv

Grønspætte

Gransanger

Landsvale

Løvsanger
Husskade

Rødstjert

Gråspurv

Sangdrossel

Bogfinke
Grønirisk
Gulspurv
Bomlærke

Tårnfalk med unger

Spætmejse

Stære unge
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Stillits
Lille Gråsisken
Dompap

 Cris og Henrik & Paz

Da han døde, var hun stewardesse i et brasiliansk flyselskab, så hun nåede ikke hjem til
hans begravelse.

Ved: Grete Tange

Huset på Ørnhøjvej nr. 21 er ved at blive renoveret, og bag denne renovering står et par
unge mennesker, som hedder Cris og Henrik.

Skolegangen
Hun fortæller videre om sig selv og sit liv:
”Jeg kommer fra en meget fattig familie, og
jeg gik i skole og derefter på high school.
Jeg ville gerne have fortsat på universitetet,
men i Brasilien skal man selv betale for undervisning og ophold, hvis ikke man kan bestå mange prøver, for så kan man gå på et
officielt universitet; så klog er jeg ikke.
I stedet betalte jeg for ekstra engelsk undervisning, for det var jeg tidligt meget optaget
af. I skolen i Brasilien lærer man kun grammatikken, slet ikke at tale, og det ville jeg
meget hellere, for så håbede jeg, at jeg kunne bruge det til noget senere.

Cristinia de la Cruz eller Cris, er født i
Rio de Janeiro i Brasilien. Hun er 33 år. Hun
og Henrik mødte hinanden på en international datingside, hvor de ”skypede” sammen
gennem længere tid. Cris er født meget tæt
på favellaen, som er slumpen i Rio, og hun
er opvokset sammen med en søster hos sin
mor, da hendes far havde et alkoholproblem
og døde som 56 årig af kræft, så ham har
hun ikke rigtig noget forhold til.

Foto: Mogens Ballegaard
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Tilbage til Brasilien og til Dubai
Da jeg kom tilbage, var jeg heldig at få et
særdeles velbetalt job i et helt nyåbnet hotel
i Rio. Jeg var nu i stand til at betale husleje
og endda spare lidt op. Jeg havde imidlertid
ikke mistet lysten til at flyve, og derfor tog
jeg til ansættelsessamtale ved et flyselskab
fra Emiraterne. Jeg var til tre forskellige, og
jeg fik jobbet i et flyselskab fra Dubai. Derefter skulle jeg til træning i Dubai i 1 måned,
før jeg kunne komme ud at rejse. Jeg boede i
Dubai i de næste 6½ år, hvor jeg var ansat i
firmaet.

Modersmålet i vores land er portugisisk.
Tiden som stewardesse
Jeg havde nu fået lyst til at prøve, om jeg
kunne blive stewardesse. I Brasilien kan
man ikke søge om optagelse i et internationalt flyselskab, før man har været ansat i et
brasiliansk. Jeg søgte optagelse der, men
første gang dumpede jeg. Anden gang lykkedes det, og jeg blev ansat til at flyve udelukkende i Brasilien. Jeg var ansat i næsten
2 år, men så gik selskabet nedenom og hjem.
Irland og England
Min søster var på det tidspunkt rejst til Irland, hvor hun arbejdede, og jeg tænkte, at
jeg kunne følge efter både for at tjene penge
og for at lære sproget.
Jeg blev ansat som servitrice, men ejeren betalte ikke en rimelig løn, så jeg henvendte
mig til fiskefabrik, hvor jeg fik ansættelse;
men jeg havde ingen arbejdstilladelse, så en
dag kom ejeren og beklagede, at han var
nødt til at afskedige mig, for han var blevet
meldt for at overtræde arbejdsreglerne.
Derefter tog jeg til England og arbejdede
forskellige steder i 3 måneder. Jeg lærte noget om en anden kultur, og mit engelsk blev
meget bedre. Mens jeg var der, gik jeg i kirke, og der mødte jeg en engelsk dame, som
gerne ville være min ven, og hende fortalte
jeg om mine problemer.
Hun tilbød at hjælpe mig og gav mig penge,
så jeg kunne tage tilbage til Brasilien og betale husleje i den bolig, som jeg havde skaffet til min mor, mens jeg var stewardesse,
men som jeg jo nu ikke havde råd til at betale for.

Danmark og ”Den åbne kirke”
I 2012 kom jeg til Danmark, hvor jeg blev
hentet i lufthavnen af Henrik, som jeg havde
lært at kende over nettet, og den 11. august
2012 blev vi gift i Den åbne kirke i Herning.
Jeg er overbevist kristen, og det har jeg været, siden jeg var 13 år gammel, og jeg ved,
at kristendommen er noget, der følger mig
altid. Jeg prøver virkelig at leve op til det
kristne budskab, som fortæller, at du skal tilgive dine fjender.
I næsten 10 år bad jeg til Gud, om han ville
sende mig en mand, som jeg virkelig kunne
elske, og det fandt jeg her.
Da jeg blev gift, undrede min mor sig over,
at jeg ikke ændrede mit navn efter min
mand, men jeg synes, at jeg er mit navn, og
jeg var jo ikke blevet en anden, fordi jeg
havde giftet mig. Jeg har ikke brug for folks
anerkendelse, blot Gud anerkender mig.
Familien i Amerika og Brasilien
Nu bor min mor i USA sammen med min
søster, og det fik hun mulighed for sidste år,

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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da hun fik et Grønt kort, som giver opholdstilladelse i USA. Jeg har stadig familie: tanter, kusiner og fætre i Brasilien, men dem
har jeg ikke noget at gøre med, for familierne mødtes aldrig, da jeg var barn. Vi har dog
fået lidt kontakt, efter at Facebook bragte os
sammen, så vi nu kan følge med i de større
begivenheder hos hinanden.

prisen sat til 25.000 kr., og så overtog vi det.
(Det viste sig senere, at det var det billigste
hus, der var blevet solgt i Danmark i 2015).
Derpå flyttede vi op på loftet på Ørnhøjvej
nr. 1, hvor vi bor indtil huset er færdigt.
Renovering ved hjælp af ”Den Blå Avis”!
Jeg renoverer selv alt i huset, og jeg finder
materialerne i Den Blå Avis, hvor man tit
kan få brugte materialer for at hente dem.
Det benytter jeg mig af. Jeg kontaktede faktisk Den Blå Avis og spurgte, om de ikke
ville sponsere noget, når jeg nu var så god en
kunde.”
Videre fortæller Henrik om renoveringen, at
gulvet brød han op ved håndkraft og smed
brædderne ud af vinduet, og murværket, som
de i første omgang troede var OK, viste sig
at være uden cement flere steder, så de var
nødt til at pille mange sten ud for at få dem
muret ordentlig fast. De lagde så - efter at
have lagt rør til gulvvarme - gulvbrædderne,
og det blev faktisk rigtig fint.

Det danske sprog
Nu går jeg i skole for at lære mere dansk, så
jeg kan klare mig på en arbejdsplads her.”
Huset/ruinen på Ørnhøjvej
Henrik tager nu over, og han fortæller først
om huskøbet, og hvad deraf fulgte:
”Vi er begge overbeviste kristne, og ifølge
Bibelen skal man ikke være slave af hverken
mennesker eller penge, og derfor solgte vi
vores store hus i Ikast, som vi havde renoveret, men som var meget dyr at bo i. Vi ville
have en bolig, som ikke bandt os så hårdt på
økonomien. Vi tog rundt og så på huse i en
stor del af Vestjylland, og en dag kom vi
forbi huset på Ørnhøjvej 21.
Vi kørte ind og kiggede på det, og da der ikke var låst, gik vi ind og så, at det var nærmest en ruin, for vinduer og døre var i stykker, spindelvæv hang der overalt, der var
møgbeskidt og ikke beregnet som menneskebolig. Da vi kørte hjem, var vi enige om,
at det hus ville vi under ingen omstændigheder have, selvom det var gratis, for det var
simpelthen for dårligt. Alligevel begyndte vi
at arbejde med tanken om at overtage det,
for jeg så muligheder for selv at kunne renovere det. Jeg bød derfor 10.000 kr. for huset,
men ved forhandling med bobestyrer blev

Planerne
Cris og Henrik vil også gerne have lavet en
første sal, og igen fandt de et sted, hvor man
var i gang med at bryde et gammelt hus ned,
og der kunne Henrik få de gamle spær gratis,
hvis han hjalp ved at rive dem ned. Det gamle skur, der står bag huset skal rives ned, og
så skal huset forlænges den vej, og ovenpå
skal der så laves et værelse, og nedenunder
skal fyret stå.
Isoleringen er også genbrug, og der er isoleret i gulvet, i væggene skal der 200 mm og
på loftet 400 mm. Klinker til huset købte
Henrik fra den afgående hofmarskals som-

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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merhus, og det var ham selv, der hjalp med
at læsse dem.
Hvis alt går vel, vil Cris og Henrik om 3 år
være gældfri, og det er det, som de stræber
imod, for på nuværende tidspunkt er deres
rådighedsbeløb, når de faste udgifter er betalt, 5.000 kr., og det kommer man ikke
langt med, alligevel har de bestemt, at der
skal være fyrværkeri, når huset er færdigt,
for det havde Cris ikke oplevet. før hun kom
til Danmark.

de, hvor jeg også gik i skole. Jeg var ikke
glad for at gå i skole, men fik dog en EFG
(Erhvervs Faglig Grunduddannelse); forsøgte også med en HTX, men det opgav jeg, for
jeg var så skoletræt. Derefter har jeg haft
forskellige jobs som montør for Fona, haft
mit eget firma Pakketrans, en dyr oplevelse,
og været soldat.
Siemens i Brande
Min stedfar arbejdede på Bonus, som det
hed dengang, og for snart 16 år siden blev
jeg ansat der. Det er det, der nu hedder Siemens i Brande. Der har jeg haft mange forskellige jobs lige fra oprydning, opstilling og
montering af møller, værkfører på byggepladserne til for 8 – 9 år siden, hvor jeg startede på kontoret med at lave arbejdsinstruktioner, som jeg har arbejdet med længe. Jeg
har også været tre år i ingeniørafdelingen,
selvom jeg ikke har en ingeniøruddannelse. I
dag er jeg stadig på kontoret, hvor jeg laver
arbejdsinstruktioner og tjekker det, som ingeniørerne laver.

Rejser og naboerne
Senere kunne de også godt tænke sig at rejse, men det er sat på stand by indtil videre.
Parret har på Ørnhøjvej 21 fået en fantastisk
udsigt, hvor man kan se hele vejen rundt, og
de tror kun, at Dorthe Liv og Finn har en
bedre udsigt. Cris og Henrik holdt faktisk
nytår ude hos dem, og det var de meget glade ved. De har taget meget godt imod dem,
og det første Dorthe gjorde, da de var kommet, var at komme og slå græsplænen. Ken
og Sue har også været meget imødekommende.

Rundt i hele verden
Mens jeg stillede møller op og servicerede
dem, rejste jeg over hele verden, men efter at
jeg er blevet far til Paz (Couto Kronlykke
Hansen, Cris og Henriks datter, som bliver
et år den 3. april), har jeg bedt om at blive
hjemme. Jeg elsker Sydamerika. Det er en
skøn verdensdel med en fantastisk kultur, et
skønt klima og nogle dejlige mennesker. Jeg
har besøgt det mange gange, og jeg har også

Hven er Henrik
Henrik fortsætter nu med at præsentere sig
selv:
” Jeg hedder Henrik Kronlykke Hansen, og
jeg er 44 år gammel. Kronlykke navnet er
købt af min bedstefar, og der er kun 18 mennesker i Danmark, der hedder det, og de er
alle i familie med hinanden.
Jeg er født i Herning men opvokset i Bran-

Gospel kor
Gospelkoret fortsætter også efter vinterferien i 2016
19.30 - 21.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Vi øver: 17/3 og 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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lært lidt spansk, så jeg kan nogenlunde begå
mig, og jeg har haft nogle skønne ferier der.
Med arbejdet har jeg været i alle lande i Europa, i Kina, i New Zealand, Vietnam og
mange andre steder. Jeg var faktisk i Vietnam, da Paz skulle komme til verden, og jeg
sad derude og var bange for, at det skulle
ske, før jeg var kommet hjem. Heldigvis
kom hun to uger for sent, så jeg nåede det.

at jeg blev døbt. Det var meget emotionelt,
og jeg følte mig helbredt på sjæl og krop.”
Grønbjerg
Henrik slutter af med at sige: ”Vi er blevet
rigtig glade for at bo her, for der er mange
venlige og rare mennesker, som gerne vil
snakke med os. Det er helt anderledes end
Ikast, hvor vi boede før. Vi vil gerne være en
del af byen, når vi får mere tid, for vi synes,
det er vigtigt at tage del i det liv, der leves,
hvor vi bor.”

”Den åbne kirke” i Herning
Det vigtigste, der er sket i mit liv, er, at jeg
er kommet til at tro på Jesus. I min barndom
opholdt jeg mig meget hos min farmor og
farfar i Ansager, og de var indre missionske,
så de bad bordbøn og sang mange salmer for
mig, og selvom jeg ikke rigtig forstod det på
det tidspunkt, faldt der noget ved mig, som
jeg senere har funderet over. Jeg begyndte så
at skype med Cris, og en dag foreslog hun,
at jeg tog i kirke. En kollega, som var tilhænger af indre mission, foreslog mig, at jeg
skulle tage i ”Den åbne kirke” i Herning.
Det gjorde jeg, og mens jeg var der, fik jeg
nærmest en åbenbaring, og det resulterede i,

PS: J eg blev inviter et til at komme og spise til aften, da jeg var på besøg til dette interview, og det blev jeg meget beæret over.
Jeg fik den aften at vide, at når man besøger
folk fra Brasilien, som Cris kommer fra, skal
man nyde et måltid, når man mødes. Det
blev et dejligt måltid og en hyggelig aften,
hvor vi fik chili con carne og pandekager
med is. Meget lækkert. Jeg ville jo ikke være
til besvær, men i Brasilien er man mere til
besvær, hvis man ikke vil have noget, for
hvad skal man så?? 

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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 Vandværkspasser i fyrre år
Ved: Johannes Mikkelsen

Formand for Grønbjerg Vandværk, Per Hesselund Lauritsen, opfordrede mig til at skrive
lidt om min tid som Vandværkspasser ved
Grønbjerg Vandværk.
Jeg blev ansat 1. april 1976 af daværende
formand Mejeribestyrer Axel Christensen.
Vandværket var nybygget på en grund købt
af det nedlagte mejeri - før lå det gamle
Vandværk der hvor iltningsanlægget ligger
ved Annebergvej.

Det nye vandværk

Fortrydelse og en god ordning
Jeg fortrød faktisk at jeg havde sagt ja til
tjansen, fordi filterne dengang skulle skylles
manuelt, og det var noget tidskrævende, og
lønnen var næsten lig nul, så jeg havde haft
mere ud af at tage en ekstra turisttur ved
Spjald Rutebiler.
Da Leif Tange i efteråret samme år blev
valgt i bestyrelsen som formand, sagde jeg

Iltningsanlægget og
tidligere vandværk

pladsen op til 1 april 1977. Leif sagde, hvis
det er lønnen, der er for lille, så ordner det
sig, og så fortsatte jeg.
Med Leif Tange ved roret skete der en
enorm omvæltning.
Landet kom med og store investeringer
Indtil 1976 havde vand fra vandværket kun
været forbeholdt husstande inden for bygrænsen, men nu blev det ved en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at landbruget kom med.
Der blev gravet ringledning rundt i hele vort
forsyningsområde, og der blev bygget nyt
iltningsanlæg, samt en ny boring ved Annebergvej, og nu havde det nye Vandværk
ikke kapacitet nok, så der blev monteret et
ekstra filter samt en ekstra udpumpningspumpe.
Det var nogle store pumper. Vi har præsteret at pumpe 1100 m3 ud i døgnet før vandmålernes tid. Efter vi fik vandmålere har vi
aldrig været over 400 m3.

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

Under totalrenovering havde vi et vandværk
opstillet ude på P-pladsen, og nu skulle rentvandstanke tømmes. Montøren satte en stige
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ned i tanken, og ville lige gå nogle trin ned
for at se hvordan der så ud der nede. Han
gled og plump, så stod han i vand til halsen.
Han kunne selv gå op af det 9 grader varme/
kolde vand midt om vinteren. Jeg fik ham
med hjem i varmt brusebad, og kom i noget
af mit tøj, blandt andet i en af mine gamle
rutebiluniformer fra den gang jeg havde en
kampvægt på 95 kg. Montøren var en splejs
på 65 kg. Han så spøjs ud i den mundering.

På arealet nord for vandværket plantede
Leif og jeg 125 klitroser, der stadigvæk danner et sønderrivende værn mod uvedkommende.
Stophanerne i sognet
Jeg fik til opgave at finde vore stophaner, og
lave tegning over hvor de er ved alle husene. Det viste sig at lettere sagt end gjort,
men jeg fik dem tegnet ind i en lille rød bog,
som stadigvæk benyttes når Bent og Kurt,
fra Spjald Fjernvarme, har problemer på
ledningsnettet.

Områderne omkring Vandværkerne blev
planeret og sat i stand samt indhegnet, som
myndighederne forlangte.
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
20

16. marts 2016

Personerne i bestyrelsen
Leif Tange sagde engang, at lige så længe
jeg ville være vandværkspasser ville han
også være formand. Det er så muligvis det
eneste løftebrud han har begået, men i 2002
stoppede han efter 26 år. I næsten samme
periode, fra 1979 til 2005 (også 26 år) var
Jørgen Kristensen kasserer i Vandværket.
Apropos Jørgen Kristensen:
Jørgen Kristensen er perfektionist til fingerspiserne ,også hvad regnskabet angik. Der
kom heller ikke en krone ud af kassen før
han vidste hvad de gik til.
Engang havde jeg besøg af en skoleklasse på
vandværket og for at forsøde tilværelsen for
dem, havde jeg købt en bakke flødeboller på
vandværkets konto i brugsen. Næste gang vi
havde møde, sagde Jørgen: ”Der er købt flødeboller for 15 kr. i Brugsen, hvad har det
med vand at gøre? Så det fik vi os et lille
grin over.
Jeg havde et formidabelt samarbejde med
dem begge to. Leif Tange lovede mig at inden han skred, skulle han finde en afløser.
Én der kunne måle sig med Leifs evner, og
det løfte overholdt han.

(trykbeholder) var tæret af rust. Pumperne
var slidte. Vinduer og døre havde det ikke
godt. Vi havde en konsulent fra DVN
(Dansk Vand- og Naturcenter) til at lave en
tilstandsrapport, hvilket resulterede i en
totalrenovering, som på længere sigt ville
være det billigste og mest fornuftige.
Der blev lavet en ny reserveboring til at
erstatte den gamle vest-boring, som nu blev
sløjfet på grund af pesticider. Den var kun
30 m dyb. De to andre er 90 m dybe og ligger under 30 m ler. Der kom nye døre og
vindue i bygningerne, og råvandsbeholder
samt rentvandsbeholder blev renset og desinficeret. Der kom et nyt og moderne vandværk op i den gamle bygning, med mange
nye tiltag f.eks. computerstyring/alarmer
mm.
Så nu mente jeg der skulle en ny mand i mit
sted, der havde forstand på at bruge en PC.
Men der var ingen kø for at tage over, og
Per mente sagtens at jeg kunne lære det. Når
hans svigermor kunne lære det ku jeg også.
Per lærte mig hurtigt at takle Vanværket på
min PC, og så gik jeg til computerundervisning hos Leif & Grete Tange, hvor jeg fik
lært det jeg behøver. Så det var fint, at Per
sparkede mig i gang. Ellers havde jeg i dag
ikke anet hvordan man tænder for en computer.

Ny formand og mere automatik
Oktober 2002 overtog Per Hesselund Lauritsen ledelsen. Han var så en yngre generation.
Han var en højt placeret ingeniør. Jeg tænker
hvordan mon det her spænder af, kan man nu
gå i spænd med sådan en gut? Der var ingen
grund til panik. Han var helt nede på jorden.
Og med Per kom så næste revolution på
vandværket. Han havde ikke lang lunte mellem tanker og handling.
Vandværket havde nu kørt i 30 år. Hydrofor

Sidste nye tiltag!
Peder Juelsgaard har lavet en dejlig tilbygning til Vandværket, hvor der er installeret
en ny dieseldrevet nødstrømsgenerator, der
starter automatisk når der er strømsvigt.
Tidligere skulle vi have fat i en traktor. Så
slæbte vi nødgeneratoren udenfor og koble-

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Tirsdag d. 17. maj kl. 19.30 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
tlf. 97 38 40 20 eller 25 47 05 89 - mail adr.: johanneskirk@gmail.com
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de den til traktorens kraftoverføring. En ledning blev trukket ud gennem et hul i muren
og så kunne vi på pumperne i gang igen indtil strømmen kom igen.

Kursus
Ida Auken befalede i sin tid, at Danmarks
vandværkspassere skulle gennemgå et hygiejne og lederkursus. Så i januar 2015 var
jeg på skolebænken nogle dage. I stedet
for at skulle på et dyrt hotel i Fredericia
lejede man den store sal med forplejning
hos Vestergårds Hotel i Videbæk til kursus
for alle Vandværker i Rinkøbing-Skjern
Kommune. Så kunne vi alle køre hjem og
sove.
Som et led i kurset var vi rundt på vore
vandværker. Her blev blandt andet plusser
og minusser ved værkerne noteret ned.
Sidste aften på kurset blev alle værker vist
på storskærm, hvor der var både ris og
roser til alle værker. Da Grønbjerg vandværk kom på skærmen, sagde kursuslederen: Det her går vi let hen over, for her er
alt, som det skal være.
Og så gjorde jeg mig så stor, som jeg nu
kunne blive på Grønbjerg vandværks vegne.
Nu har jeg hermed på ”Bossens” opfordring fortalt lidt om min tid som vandværkspasser ved Grønbjerg vandværk.
Der er sket enormt meget undervejs. Men
efter besøg på flere andre vandværker er
jeg ikke blevet mindre glad ved vort eget
vandværk. Og når vi tilmed har en vandkvalitet, der ligger i top, gør det da bestemt
ikke arbejdet mindre spændende. Og så er
det et stort plus, at have et eminent samarbejde med bestyrelsen, samt Bent & Kurt
fra Spjald Fjernvarme, som vi også har et
fint samarbejde med. 

I forbindelse med strømsvigt så var der engang på en lummer sommernat hvor der havde været et særdeles voldsomt tordenvejr.
Relæerne på vandværket slog fra, og da det
værste uvejr var ovre, stod jeg op, tog en
paraply over hovedet og kun iført underbukser, benede jeg over og fik startet op igen,
men på vej tilbage var der en mand i regntøj
der råbte go’morn’ Ole Lukkeøje (jeg blev
aldrig klar over hvem han var).
Det nye nødstrømsanlæg har den fordel, at
ledningssystemet ikke bliver tømt for vand,
da det er ved tømt rørsystem, at forurening
kan opstå. Og så har det jo også den fordel
der altid er vand til kaffen.
Alarmsystem
Når der er problemer med funktioner på
Vandværket får jeg alarm via en SMS på
min mobil. SMS’en skriver hvad problemet
er. Så kan jeg vurdere, om det er noget jeg
kan vente lidt med, eller det er i fuld firspring med bukserne om hælene. Hvis jeg vil
have en fridag, ferie eller lignende, kan jeg
på min PC stille alarmen over til Spjald
Fjernvarme. Så tager de over. Alarmer til de
der har lækageovervågning bliver sendt til
mig på e-mail fra Vildbjerg Tekniske Værker.

Grønbjerg Tømrer og Snedker
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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Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 22. april kl. 10:
Emil Bilgrav
Henrik Birkebæk
Mathilde Uhd Jakobsen
Mads Fjord Jensen
Anne Cadovius Juelsgaard
Jonas Jørgensen
Nina Hammelsvang Kirk
Ida Hjorthus Kristensen
Mathias Krogh
Jakob Hessellund Lauritsen
René Lørdal
Anne Sofie Mastrup
Phillip Høgh Nielsen
Freja Quist Pedersen
Thea Quist Pedersen
Cecilie Trabjerg Thomsen
Nicolaj Harhorn Vendelbo

Skolevænget 2
Sønderkjærsvej 26
Sønderkjærsvej 2
Søndervang 8
Ommegårdvej 9
Hovedgaden
Holmgårdsvej 2
Ørnhøjvej 19
Brejningvej 9A
Algade 60
Kjærgårdsvej 4
Kroghedevej 1
Åkæret 30
Algade 76
Algade 76
Algade 11
Spåbækvej 18

Konfirmeres i Vind kirke:
Alma Margrethe Gammelvind
Emil Meldgaard Jakobsen
Astrid Møller Larsen

Ørnhøjvej 12
Hestbjergvej 5
Holstebrovej 1

Ørnhøj
Spjald
Spjald
Spjald
Spjald

Vind
Vind
Vind

Vigtige datoer i Grønbjerg Aktiv regi
Badminton turnering lørdag-søndag

d. 19. - 20. marts 2016

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

 Landsbymusen og vintagepaint
Endnu et kursus
Så er der igen gang i penslerne i Landsbymusens regi. Jane afholder endnu et kursus i
det såkaldte Vintagepaint. En maling der
skulle give det originale matte, kalkede udseende som mange gamle møbler har. Den
skulle være let at arbejde med og skulle ikke
kræve den store forberedelse med slibning
osv. inden man kan komme i gang.
Workshop/Kursus
Workshop eller kurset, om man vil, i vintagepaint er for alle uanset om man er nybegynder eller bare har lyst til at være kreativ
sammen med andre.
Jane siger at det drejer sig om at hygge sig
med at male ting man har med hjemmefra.
Det kan være småreoler, skamler, urtepotter,
lamper eller noget helt andet.
Man skal selv medbringe pensler, klude o.l.
Det koster 125,- pr. person, men så får man
også en lille bøtte maling og rundstykker og
kaffe.
Og det praktiske:
Tilmelding er bindende ved betaling enten i
butikken eller via mobilepay 22 300 615

Jane med en før og efter vintagepaintet stol - den
fra 1889 er malet med vintagepaint

Jane glæder sig til en kreativ dag og man bedes bemærke at seancen afholdes i det lokale
klubhus på Frydendalsvej og så lige en dato:
Det sker den 19. marts fra 10.00 til 13.00.
(-mb) 

Fakta:
Kurset afholdes lørdag den 19. marts fra 10.00 til ca. 13.00
Frydendalsvej 4, Grønbjerg, 6971 Spjald
Pris kr. 125,- inkl. morgenkaffe og en lille bøtte maling
Tilmelding på - Mobil : 22 300 615 - Mail: info@landsbymusen.dk Eller i butikken, Algade 65, Grønbjerg
Betaling ved tilmelding
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Øko-dag på Baksgaard
Søndag den 17. april 2016 kl. 10 - 14
Køerne bliver sluppet løs kl. 12

(

Vi tænder som sædvanlig
op i grillen hvor Grønbjerg
Friskoles Støtteforening
vil sælge de lækreste økopølser

(

Vi sørger for godt vejr - og
I sørger for godt humør

Ses til en hyggelig dag Malene og Klaus
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 Ny leder på Grønbjerghjemmet
Ved: Grete Tange

Samtale med den nye leder på Grønbjerghjemmet.
For ca. et halvt år siden fik Grønbjerghjemmet en ny leder, Lene Bach, og hun har indvilget i at fortælle lidt om sig selv til Runestenen.
Lene fortæller
”Jeg hedder Lene Skovgaard Bach, og jeg er
50 år. Jeg bor på en gård i Skave sammen
med min mand, som driver planteavl med
fokus på kartofler. Vi har snart været gift i
30 år, og i al den tid har vi boet i Skave.
Jeg har to børn:
En søn, der bor i København og arbejder for
Nykredit, og en datter, som bor i Randers og
som snart er uddannet optiker.”
Lenes uddannelsesmæssige baggrund
“Jeg er faktisk uddannet bager, men jeg
fandt hurtigt ud af, at det ikke var noget for
mig, og derfor begyndte jeg at arbejde i en
børneinstitution som medhjælper. Da jeg
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havde været det i nogle år, besluttede jeg
mig i 1998 for at gå i gang med uddannelsen
til pædagog. Jeg blev straks ansat på en institution med børnehave og skolefritidsordning i Haderup. Der blev jeg tillidsrepræsentant og sad med i samarbejdsudvalg i Herning kommune. Efter nogle år, fandt jeg ud
af, at jeg ville i gang med en efteruddannelse
- tilskyndet af min leder - så jeg gik i gang
med en Ledelse diplomuddannelse, som jeg
fuldførte i 2009. En sådan uddannelse kan
man tage på Via Holstebro og Herning, og
jeg deltog begge steder afhængig af de moduler, som blev udbudt. Jeg skrev afgangsprojekt i ”Ledelse af forandringsprocesser”.

met var en størrelse, som jeg kunne overskue, når jeg nu skulle skifte arbejdsområde.
Jeg kan godt lide, at jeg ved, hvad der sker i
hele organisationen, at jeg kender alle medarbejdere, beboere og deres pårørende, og at
man er i et mindre samfund, hvor man trækker på samme hammel. Jeg er glad for den
opbakning, der er her i byen til Grønbjerghjemmet fra Vennekredsen og andre, der gør
en indsats. Jeg søgte så stillingen og fik den.
Det er jeg glad for, selvom jeg bruger mange
timer her, fordi der er så mange nye ting at
sætte sig ind i.”
Lene Bachs vision for arbejdet her
“Jeg mener, at det er vigtigt, at man sætter
sig nogle mål og delmål, som man undervejs
kan evaluere på. Det giver større tilfredshed
og mere energi, og det er også vigtigt, at
man husker på at få alle medarbejderne med.
Jeg har følt, at det var vigtigt, at der blev lidt
ro på efter så lang tid med forskellige ledere,
og at beboerne kan få en indholdsrig og tryg
dagligdag. Jeg skal vænne mig til, at her aldrig er lukket. Jeg er jo vant til, at når jeg
går hjem, så lukker stedet. Det er jo ikke tilfældet her, der er altid sket noget nyt, når
man kommer næste dag. Jeg synes, det er
spændende at være her, og jeg har bestemt
ikke fortrudt.
En god relation til beboerne er vigtig, for det
er gennem dem, at beboerne rykker sig. At
give beboerne en god hverdag og en god
struktur er essentielt.
Nu går vi øvrigt i gang med en videreuddannelse af hele personalet i samarbejde med
institutioner i Ringkøbing, og det foregår på
den måde, at nogle af personalet er af sted
på en tid, og de andre på en anden tid, så vi
efterhånden får nye kompetencer alle sammen. Det er noget, som medarbejderne glæder sig til, og det vil være afsluttet til sommerferien. Jeg tror, det er vigtigt, at alle er
med, for så får man nye inputs, som kan bruges i hele personalegruppen.”
Jeg takker for venlig modtagelse og glæder
mig til at hilse på Lene, når jeg igen kommer
på Grønbjerghjemmet. 

Lenes professionelle liv
“Efter uddannelsen ville jeg gerne prøve mine nye kundskaber af, og derfor søgte jeg lederstilling i Hodsager i en integreret institution, som hedder ”Regnbuen” (vuggestue,
børnehave og fritidshjem). Den stilling fik
jeg, og på den tid ændrede man i Herning
Kommune leder strukturen i de små oplandsbyer, så man skulle have fælles bestyrelse med skole og daginstitution. Det betød,
at skolelederen og jeg kom til at arbejde
sammen med 1 bestyrelse. Da Hodsager er
en lille by, prøvede vi at få samarbejde med
idrætsforeningen, så der kom en rød tråd
gennem barnets liv.
Mens jeg var der, fik jeg gennemført efteruddannelse af alle ansatte, og vi gik fra at
være gruppeopdelt til at arbejde funktionsopdelt. Det gjorde, at vi fik mere tid sammen
med det enkelte barn. Det gav tilfredse forældre. I 2015 følte jeg tiden var kommet til,
at nu skulle jeg prøve nogle nye udfordringer.”
Hvorfor Grønbjerg?
“Jeg så opslaget på stillingen her på Grønbjerghjemmet, og det tiltalte mig, fordi jeg
her igen kunne bruge mine ledelsesmæssige
erfaringer, som jeg havde gjort mig i Hodsager. Jeg var herude en dag i august for at se
på forholdene og tale med Birgit Hindbo.
Jeg havde en god fornemmelse, da jeg gik
herfra, fordi jeg syntes, at Grønbjerghjem-
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 Forældrerådet i NaturMusen
Ved: Forældrerådsformand Mette Mortensen

Hvordan:
I Grønbjerg Friskoles bestyrelse sidder der 7
medlemmer, heraf sidder 2 af dem også i
Naturmusens forældreråd. Forældrerådet består af 3 forældre, som selvfølgelig er valgt
af de andre forældre i Naturmusen, på generalforsamlingen for hele huset. Bliver man
valgt ind, sidder man i forældrerådet i min. 2
år, man kan dog ønske at stille op igen.
Hvor:
Alle møder afholdes på Grønbjerg Friskole i
mødelokalet. Mødet varer ca. 2 timer og der
afholdes ca. 5 møder årligt. Udover de 3 forældre, deltager Naturmusens leder Klaus også til møderne.
Hvad:
En typisk dagsorden til et forældrerådsmøde,
kan lyde sådan her:
 Status: Vuggestuen lige nu.
 Status: Børnehaven lige nu.
 Status: SFO'en lige nu.
 Kommende arrangementer
 Evt.
 Ny dato til næste møde

der bliver besluttet - og det er virkelig spændende at få lov til at være en del af.
Vi, i forældrerådet håber dette har vagt din
interesse og at du vil overveje at stille op til
en plads i forældrerådet på generalforsamlingen. Dette finder sted onsdag d. 6. april
kl. 19.00 i husets gymnastiksal, - der er én
der skal vælges ind i år 

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

Hvorfor:
Nu kommer vi til det vigtigste, hvorfor er
det vigtigt at have et forældreråd?
Svaret er egentlig simpelt, - fordi vi som forældre har et stort medansvar for at vores
børn trives. Som en del af et forældreråd har
du stor indflydelse på hvad der sker i dit
barns hverdag, samt hvordan rammerne er
sat.
Nogle af de ting vi har opnået inden for de
sidste par år:
 Bygget og startet vores nye vuggestue
 Ændret lygtefest til løvfaldsfest
 Nye traditioner til juleafslutning for hele
huset
 Nye Grønbjerg Friskole trøjer til hele huset
Disse ting er kun nogle af de ting vi har opnået i de sidste 2 år jeg har været med, på
Grønbjerg Friskole handler man på de ting
28
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Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
LokalBrugsen Grønbjerg

Sommerfest i Grønbjerg
Sommerfesten i Grønbjerg 2016
vil løbe af stablen i uge 35
(ugen: 29. aug. - 4. sept.)

Nærmere program følger i næste Runestenen
29
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Efterårs/vinterkalender
Menighedsrådet
Gospelkor

Torsdage kl. 19.30-21.30 i Konfirmandstuen (se særskilt program side 17)

Påskedag

27. marts kl 9 i Nørre Omme kirke fejrer vi opstandelsen med festlig gudstjeneste. Grønbjerg gospelkor er med i kirken

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.
Datoen er: 6. april.

Sang og fortælling
Fredage kl. 14.00 i præstegården i Grønbjerg
den 1. april og fredag d. 27. maj.
Kom og nyd en dejlig eftermiddag med smækre toner, lækre kager og en god historie.

Grundlovsmøde i præstegårdshaven

I år er der som noget nyt mulighed for at nyde en sommerdag i præstegårdshaven
søndag d. 5. juni kl. 14. Der bliver en spændende taler og lidt underholdning.
Alle er velkomne fra begge sogne (også længere væk fra).

Vigtig dato i Grønbjerg Aktiv regi
Opvisning i Grønbjerg

fredag

d. 18. marts 2016

A nt 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
30
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 Sundhed

nogle svage strømstød med forskellig frekvens. Ved nogle af forsøgene har man haft
held til af behandle for tvangshandlinger og
også for misbrug af forskellig art. Overvægt
har også kunnet behandles, idet man simpelthen kunne nedsætte madlysten hos nogle. Der er bare det problem, at man ikke helt
ved på forhånd, hvilken reaktion, der kommer, og man kan ikke forklare, hvorfor mennesker reagerer forskelligt på samme strøm
til samme del af hjernen, men man fortsætter
med at prøve at finde en driftssikker metode.
Det lyder uhyggeligt, og det kan lede tankerne hen i retning af en science fiction gyser,
men forskningen fortsætter. Al viden kan jo
både bruges og misbruges. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Hjernekirurgi.
Man har også tidligere brugt kirurgi i hjernen til at behandle andet end svulster og
bødninger, f. eks. "det hvide snit", hvor man
skar nogle nervebaner over, for at behandle
sindssyge, men det gik af brug, efterhånden
som man fik bedre medicin. Nu er man igen
i gang med at forsøge at behandle sindstilstande med kirurgi. En amerikansk neurokirurg opdagede ved et tilfælde, at et menneske kunne ændre adfærd, når der blev sat
strøm til en bestemt del af hjernen. Siden har
man eksperimenteret med at sætte elektroder
på forskellige dele i hjernen og give dem

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
på Grønbjerg Friskole
onsdag d. 6 april kl. 19.00
Grønbjerg Friskole gør opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 18. marts.
Det kan gøres ved at skrive til skoleleder: niels@gbfri.dk, senest fredag d. 18 marts.

 Status for 80-festen 2016
Ved: Festudvalget

Tusind tak
Tusind tak for den store og fornøjelige opbakning til 80-festen 2016 i Multisalen på
Grønbjerg Friskole. Det er jo ikke nogen
hemmelighed at vi vil forsøge at kombinere
det det nyttige med det fornøjelige, således
at vi kan få det, man i dagens Danmark kalder en win-win situation.

...som alle sammen kommer eleverne i
Grønbjerg Friskole til gode efter Støtteforeningens valg.
Deltagerne og deres reaktioner
Der var tilmeldt 150 til spisning og efterfølgende dukkede der omkring tyve op der ville
deltage i dansen.
Men de kom alt for sent for de feststemte
deltagere var allerede på dansegulvet under
forretten.

Overskud igen i år
Overskuddet i forbindelse med festen går
som bekendt til Grønbjerg Friskoles Støtteforening. Sidste år havde vi den fornøjelse at
kunne overrække Støtteforeningen 16.000
kr., men i år var overskuddet til foreningen:

Vi vil dog heller ikke undlade at gøre opmærksom på at der kom mange positive tilkendegivelser fra bl.a. de tilrejsende fra
Spjald der ankom i flere minibusser. 

kr. 23.000
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 Grønbjerg-erindringer 1949 - 1960
Ved: Magnus Cedergreen Bech

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har modtaget Magnus Cedergreen Bechs erindringer
om sin tid som barn i Grønbjerg. Runestenen
har fået lov til at gengive disse erindringer,
som vil blive bragt over en del gange.
Magnus Cedergreen Bech blev født i Kjærhus, Sønderkjærsvej 4. Ejendommen der ligger ude bag ved Tine og Torbjörns ejendom.
Magnus er den ældste i en søskendeflok på
seks, og er født i 1946. Da Magnus blev
fjorten år gammel i 1960 kom han ud at tjene og i 1967 flyttede Magnus fra Grønbjerg.
Erindringer fra Grønbjerg.
Med denne beskrivelse vil jeg forsøge at
fastholde en kort periode af Grønbjergs historie. Det handler fortrinsvis om perioden
1949 – 1960, og skal ikke opfattes som et
absolut historisk faktum, da jeg skriver frit
efter hukommelsen. Jeg prøver at gengive et
billede af byen, som den så ud dengang,
samt at fortælle lidt om de mennesker, som
boede der.

Sønderkjærsvej 4 fra omkring 1990
32
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Grønbjergs mangfoldighed
Grønbjerg var vel, som resten af landet, så
småt ved at have forvundet følgerne af besættelsen, og der var en ganske blomstrende
erhvervsliv i byen. Der var to købmænd og
en brugsforening, to manufakturhandlere, to
cykelhandlere, to smede, fire tømrer, et bageri, en skomager, to malere, en maskinstation, et teglværk, et mejeri og endelig Annebergs vognmandsforretning, sidstnævnte var
dog knap så stor som den er i dag.
Algade asfalteres
Det første større projekt efter krigen var at
hovedgaden blev asfalteret. Den gamle grusvej blev gravet op, der blev gravet kloak ned
og det meste af arbejdet foregik med håndkraft. Det eneste maskineri som jeg umiddelbart husker blev anvendt var en vejtromle.
I første omgang blev der asfalteret fra ca.
midt på Møllebakken (Omkring Algade 12)
og ned til banen, der var således ca. 400 m
grusvej ned til hovedvejen (A11).
Fra banen og et par hundrede meter vestpå
blev der levnet en lille stump grusvej, og
derfra blev der så asfalteret ud til hovedskolen. (Sønderkjærsvej 1)
Grunden til at man levnede det lille stykke
vej var et sving ved Ejvind Søgaards lade.
Det forlød at svinget skulle rettes ud i forbindelse med at Thorstedvejen skulle flyttes,
hvad den også blev mange år senere, og da
var det lille vejstykke for længst asfalteret,
og svinget er der stadigvæk.
Der gik så et års tid, måske lidt mere, så blev
der sat kantsten og anlagt fortov på begge sider af hovedgaden, og renoveringen var tilendebragt. Jeg mener at projektet blev påbegyndt i 1949.

Foto: Kim Ebbesen/dagensbyggeri.dk.

Damptromle fra 40-erne. Dette eksemplar er fra
Ringkøbing Amts Vejvæsen, og naturligvis var
der ikke det flotte tag på dengang.

var jeg nok kommet lidt i god tid, og de kunne ikke have mig rendende inde på mejeriet,
så jeg gik på opdagelse i hestestalden. I en af
krybberne fandt jeg en mærkelig indretning,
det var nærmest et bræt med en fjeder på.
Det skulle naturligvis undersøges, og lige
pludselig fandt jeg ud af at det var en rottefælde.
Den smækkede om min ene tommelfinger,
og det gjorde ganske forbandet ondt, men
jeg var da selv i stand til at redde mig ud af
klemmen.

Smørkærnen på Grønbjerg mejeri lignede denne
kærne til forveksling. Kærnen her er fra et andet
mejeri.

Mejeriet.
Af de virksomheder, som var i byen dengang, var mejeriet nok den jeg kendte bedst,
da min far arbejdede der, så der havde jeg en
del oplevelser af mere eller mindre heldig
karakter.
Ind imellem fik jeg lov til at gå op og hente
far, når han var færdig med dagens dont,
men jeg måtte ikke komme for tidligt, og det
kunne jo være svært at overholde. Engang

En anden af mine fataliteter kunne sagtens
have fået mere alvorlige følger. Det var en
lørdag eftermiddag, hvor jeg gik op på mejeriet, og da jeg kom ind, stod far og mejeristen henne ved den gamle trækærne og undermejerist Carl Møller sad inde i kærnen og
var ved at sømme et bræt fast på én af ælte33
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pladerne. Da jeg havde set lidt på det, trykkede jeg på startknappen, til alt held stod
kærnen i et lavt gear, så Møller fik kun en
kvart omgang, før man fik kærnen stoppet.
Der blev sagt en del ord, hurtigt efter hinanden, men både Møller og jeg slap helskindet
ud af situationen.
Til mejeriet hørte en temmelig stor lagerhal,
hvor man opbevarede forskellige ting til
brug på mejeriet. Samtidig havde tømrer
Larsen sit trælager her.
Omkring 1950-51, blev mejeriet moderniseret, hvor meget af det gamle interiør blev
udskiftet. Når man gik ind ad den vestlige
yderdør, kom man ind i fyrrummet. Her skete der ingen ændringer, udover at der blev
sat et oliefyr på kedlen. Før havde man fyret
med tørv eller kul. Oliefyret var uden automatik, den skulle tændes med en fakkel, og
når vandtemperaturen nærmede sig kogepunktet lukkede man for olien. Hvis man
glemte at holde øje med temperaturen, fik
man en ganske alvorlig påmindelse. På kedlen sad der en sikkerhedsventil, som åbnede,
hvis trykket blev for højt. Jeg har oplevet det
en enkelt gang. Det gav et hyl som kunne
høres over det meste af byen, og på få sekunder var det meste af mejeriet indhyllet i
damp.
I det næste rum stod dampmaskinen, jeg husker ikke, hvordan den så ud i detaljer, men
den var rødmalet på nær ringen på svinghjulet, som var blank og indsmurt i olie. Dampmaskinen stod på en muret sokkel, som var
beklædt med rødbrune fliser. Fra en remskive på svinghjulet gik der en bred drivrem op
til en aksel, som lå under loftet, og ind gennem mejeriet. Fra akslen gik der fladremme
ned til de forskellige maskiner, som blev
trukket af dampmaskinen. Ind imellem
sprang der en rem, og så måtte Møller have
hele maskineriet stoppet, og i gang med
hammer og remsamlere. Det må have været
en kolossal lettelse, da der kom nye maskiner ind, som blev trukket af hver sin fastmonterede elmotor.

En dampmaskine øverst og forlagsaksel derunder
fra et andet mejeri. Bag ved mejeristen til højre
ses det store svinghjul der førte remmen op til
forlagsakslen under loftet.

gearkassen. Den larmede som et godstog,
når den kørte i højt gear. Den blev erstattet
af en moderne kærne i rustfrit stål, som nærmest kørte lydløst. Ind- og udvejningssystemet var ikke omfattet af moderniseringen.
På sydgavlen af lagerhallen blev der ophængt en kartoffelkoger, den hang i en højde
så man skulle smide kartoflerne op i den.
(Kartoflerne som landmændene kom med
skulle bruges til grisefoder og skulle koges
inden de blev serveret for grisene -red)
I stivvognenes tid blev kartoflerne kogt i
vognen, man havde et damprør, der var formet som et spyd. Der blev boret et hul i baggavlen på vognen, hvor spyddet blev stukket
ind, og der blev så sat damp på.
Da gummivognen efterhånden begyndte at
blive almindelig, var metoden med spyddet
ikke mere så effektiv, og det har måske været årsagen til at man anskaffede kartoffelkogeren. Der var så den fordel, at nu blev kartoflerne vasket før de blev kogt. Nu opstod
der så et andet problem, dækkene skulle
helst være nogenlunde gode. Når kogeren
skulle tømmes, blev vognen skubbet ind under den, og begge luger på kogeren blev åbnet på én gang, så skete det altså at et dæk
eksploderede, når et læs kogte kartofler
dumpede ned i vognen fra ca. én meters høj-

Den gamle kærne stod langs med sydmuren.
Det var en stor trætønde, som var ophængt
mellem to konsoller, hvoraf den ene var
34
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Grønbjerg Mejeri anno 1956 - bygningen til højre for mejeriet er vandværket

de. Der blev senere foretaget en modernisering af kogeriet, der blev købt endnu en koger, og der blev monteret et hydraulisk system således at kogerne kunne sænkes ned,
når de skulle fyldes, og hejses op når vask
og kogning skulle foregå. Nu kørte kogeriet
så til engang først i tresserne, hvor veterinærmyndighederne fandt ud af, at det absolut måtte være livsfarligt, at der blev kogt
foderkartofler samtidig med, at der på samme matrikelnummer blev fremstillet kon-

sumvarer, så kogeriet blev stoppet. Jeg ved
ikke om der forelå nogen undersøgelse af,
hvor mange der har taget skade af det.
Hverdag
Et af de faste indslag i dagligdagen var mælkekuskene, som kom klaprende gennem byen på vej til mejeriet. Mælkekuskene fungerede lidt som en slags livsnerve, eller fragtmænd om man vil. Når leverandørerne skulle have mejeriprodukter, satte de en seddel
ved et spandelåg, kusken samlede sedlerne
sammen og skulle som det første, når han
kom til mejeriet, aflevere dem i mejeriudsalget. Her herskede Ann Kassentoft med uindskrænket magt, og hun blev ganske umedgørlig, hvis man kom for sent. Varerne blev
omhyggeligt ført til protokols, og prisen
blev fratrukket næstfølgende afregning.
Når kuskene var færdig på mejeriet, skulle
de ind på Brugsen og til de to købmænd, for
at se om der var nogen på ruten, som havde
bestilt kolonialvarer. Det var der som regel.
Hos Halfdan skete det ofte at der var et par
sække kraftfoder eller lignende, som skulle
med. Det kunne somme tider blive et ret anseeligt læs, før de nåede ud af byen.

Mælkekusk Kresten Kjær med mælkejunger på
vognen. Det var ved låget på mælkejungerne de
små indkøbssedler blev gjort fast35
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Af og til var der en af slagterne, som skulle
have bud med, men der var ikke fast holdeplads hos dem. Så når det skete holdt slagteren øje med mælkekusken.
Turen til mejeriet og tilbage igen foregik jo
med hestevogn, og dyr har det jo med at forrette deres nødtørft, når trangen melder sig.
Når mælkekuskene havde været frem og tilbage gennem byen, lå der som regel en del
hestepærer på vejen, men når den sidste
kusk havde forladt området, stillede der altid
nogle af byens beboere med trillebør, kost
og skovl, og fjernede efterladenskaberne. På
den måde blev vejen holdt ren, og folk bjærgede sig lidt gødning til haven.

Nu, hvor vi er ved de handelsrejsende, skal
Anton Halkjær også nævnes, han havde også
en cykelanhænger med en ret stor kasse på.
Han kørte, eller rettere sagt, han trak rundt i
byen og solgte fisk. Han kørte også rundt på
landet med fisk, men her var anhængeren for
tung at slæbe rundt på, i stedet havde han en
ret stor, flad, hvidmalet kasse bundet bag på
cyklen.
Lidt om Banen
En anden af de faste rutiner var toggangen,
dengang var Grønbjerg jo stationsby. Udover persontransporten blev der fragtet mange forskellige ting på banen, bl.a. kvæg og
svin til slagteriet i Holstebro, det sluttede
dog nok allerførst i halvtredserne, hvor lastbilerne tog over. Helt op mod midten af
halvtredserne blev der af og til sendt en
vognladning tørv med banen. Om vinteren
og i foråret 1955 kom der jævnligt en ladning halm. Det skyldtes nok at høsten 1954
på det nærmeste regnede væk, og mange
landmænd derfor stod og manglede halm.
Andreas Pedersen i Ommegård, som var
handelsmand, havde skaffet en hel del halm,
som han solgte direkte fra banevogn.
Den totale solformørkelse tidligere på året
fik skylden for at vejret var gået grassat. 

Marie Led
Én der også var en del af bybilledet, var Marie Led. Hun kom der måske ikke daglig,
men i hvert fald ugentlig i sommertiden.
Hun og hendes mand, Niels, havde et lille
husmandssted nord for Højris bakke
(Holstebrovej 23), hvor de dyrkede en masse
forskellige grøntsager. Hun havde en anhænger til sin cykel, som om morgenen blev
fyldt med varer, og hun cyklede til byen og
solgte årstidens grøntsager til befolkningen.
Når det gik hårdt til, var hun hjemme om
middagen for at fylde op, og fortsatte så om
eftermiddagen.

Foto: Holger B.D. Sørensen

Banen der krydser Algade er set fra syd. Pakhuset til venstre er ”foderstoffens” pakhus. Banens pakhus
ligger i baggrunden. I dag MKs ”pakhus”. Selve stationen ligger lidt tilbagetrukket på højre side.
36
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 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Grethe Lauridsen

Nytårskur
I januar var alle vennerne inviteret til
”Nytårskur” på Hjemmet.
Køkkenet havde lavet dejlig mad, som vi
nød sammen med beboerne.
Der blev sunget og hygget, og vi fik tak for
det arbejde, som der bliver gjort, så beboerne kan opleve lidt mere i deres hverdag.
Generalforsamling
Onsdag den 3. februar var det generalforsamling.
Bente og Anette var på valg, og de blev begge genvalgt, så foreningen fortsætter som
vanlig.
Til revisor blev valgt den nye leder Lene og
Mogens Ballegaard som suppleant.
Som suppleant for bestyrelsen valgtes Karin
Demant.
Fastelavnsfest
Til fastelavn kom der nogle skolebørn og hjalp til med at slå katten
af tønden.
Et par af venerne havde lavet slikposer, som var puttet i, og det
gjorde stor lykke, da tønden blev
slået ned.
Børnene fik hver en fastelavnsbolle som tak for hjælpen. 

Selve kong Leo deltog i fastelavnsfesten sammen med de øvrige beboere og børn fra NaturMusen.
Tønden var meget solid (personalet havde dog et par tricks
med et koben og en tang) så der
skulle alligevel mange omgange
til, før indholdet flød ud på gulvet.
37

16. marts 2016

 Generationsskifte i Grønbjerg virksomhed
Et af Grønbjergs ældste tømrervirksomheder
har ændret status fra enkeltmandsvirksomhed til ApS.

og betænkningstid slog Jørgen til og parterne blev enige om at ”slå halv skade”.
Overdragelsen skete den 1. januar 2015,
men inden da skulle der en del papirarbejde
og et par myndigheder ind over for at få tingene til at falde helt på plads.
Men når det er sagt, fortsætter virksomheden
uændret med de opgaver som parret har arbejdet sammen om i de sidste 15 år, og med
den samme regnskabsmæssige bistand som
tidligere.
Opgaverne, som de to virksomhedsejere tager sig af, er lige fra at sætte persienner op i
et vindue til bygning af huse og stalde - naturligvis på tømrer/snedkersiden. Derudover
foretager de næsten alt i forhold til renovering af bestående bygninger og bygningsdele. (-mb) 

Som led i en begyndende generationsskifte
har Hakon Pøhl (64) valgt at inddrage sin
medarbejder gennem 15 år Jørgen Bank (49)
i sin virksomhed og med en halpart til hver
har de valgt at kalde den nye virksomhed
Grønbjerg Tømrer og Snedker ApS v. Jørgen Bank og Hakon Pøhl.
Efter en start i 1992 begyndte Hakon Pøhl
efterhånden at tænke i generationsskifte og i
den anledning spurgte Hakon lidt forsigtig
om Jørgen havde mod på at overtage en del
af virksomheden. Efter nogen overvejelser

Fra venstre er det Jørgen Bank og Hakon Pøhl ved deres køretøj med de tre karakteristiske striber
38
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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

39

16. marts 2016

Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Sten Schmidt
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Birthe Kamp
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Jane Jensen
Generalforsamling
GAF / Henriette Qvist
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Lidt til ganen ved (indtil nu en overraskelse)
Underholdende indslag ved (indtil nu en overraskelse)
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Total - sponsor

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i de kulinariske og
kulturelle indslag
40
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De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt en uge inden
generalforsamlingen.
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde:

Beretning fra foreningen

Regnskab fra foreningen

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg

Angivelse af om man modtager genvalg - (suppleanter)

Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen

Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg
Beretningerne:
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra foreningerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål.
Regnskaberne:
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfordringer
til at stille spørgsmål forinden godkendelse.
Stemmesedler:
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemmesedler
i forskellige farver til den pågældende forening
Valg:
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskellig farvede stemmesedler
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer,
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse.
Men hvad medlemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til.
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op til
denne femte fælles generalforsamling i Grønbjerg.
Er man ikke medlem af én af de deltagende foreninger, kan man blot komme alligevel for at nyde begivenhederne og høre om alle de gode aktiviteter i Grønbjerg….

….og få en fantastisk oplevelse med
vores kunstneriske overraskelse
….og ditto til ganen
Total - sponsor
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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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I Bevaringsværdige støbejernskors
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Mourids Pedersen:
Det andet kors er rejst til minde om Mourids
Pedersen
Målene på korset er følgende:
Højde over sokkel:
Længde på korsarmene:
Bredde af korsarm og -stamme:

107 cm
67 cm
12 cm

Minde
over
(ny linje:)
den i Livet gudhengivne og nu i Herren hensovede Mand
(ny linie:)
Mourids Pedersen f i Agerfeld i Vinding
1800
(ny linje:)
^ i st Spaabek i Nr. Omme 12 Januar 1869
omtrent 62 Aar gl
Her benytter støberen også et ”f” for fødsel
og ^ for død.
På forsiden af korset er der relieffer af en
krans og forneden dekorationer i relief - bl.a.
et hjerte. Korsarmene og korsstammen er afsluttet med tre cirkulære halvringe.
Korset er sat op i 1869 hvor støbejernkorsenes kulmination er i omkring 1875.

Gården blev overdraget til sønnen Peder
Mouridsen af første ægteskab. I 1911 afstod
de gården til sønnen Marinus Spaabæk, Marinus døde i 1947 og han kone Barbara drev
gårde videre til sin død 1950.
Derefter blev gården overtaget af sønnen Peder Spåbæk. Han døde i 1995, hvorefter
hans bror Erling overtog Store Spåbæk.

Da vi taler om året 1869 er der på det tidspunkt ikke nogen kirke og dermed kirkegård
i Ørnhøj hvor Store Spåbæk er beliggende.
Derfor er Mourids Pedersen begravet på Nr.
Omme kirkegård.

Store Spåbæk ligger på Torstedvej 3 i Ørnhøj 

I 1843 blev Store Spåbæk i Ørnhøj købt af
Mourids Pedersen. Han var gift med Marie
Thomasdatter fra Vind. Efter hendes død
blev han gift med hendes søster Mariane
Thomasdatter.
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 Talenterne i Grønbjerg
Ved: Ingrid Kirk

Som et af de sidste arrangementer i Kultur
og Samvær som jeg har lovet at tage mig af
efter min udtræden af bestyrelsen, vil jeg her
introducere Camilla Boutrup:
Grønbjerg fostrer talenter af mange arter.
Kom og hør, hvad det er, den 23-årige Camilla Boutrup Mathiasen er i gang med.
Tirsdag den 22. marts kommer hun i Konfirmandstuen og dramatiserer historier og
eventyr. Camilla går i gang med skuespillerstudiet på Aarhus Universitet efter sommerferien. Mød hende kl. 19.30 og få en fin og
sjov aften!
Arrangementet er naturligvis i Kultur og
Samværs regi. 

Camilla Boutrup (kopi fra Facebook)

Vig g dato i Grønbjerg Ak v regi
Tilmelding l sommerbadminton
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 Hilsen fra Friskolebestyrelsen
Ved: Friskolebestyrelsen

Dramaforestilling 2016 - FREM TIL
FORTIDEN
Drama ugen på Grønbjerg Friskole er en af
de mest fantastiske uger i løbet af hele året.
Det er ugen hvor der bliver vendt op og ned
på alles hverdag, intet er som det plejer. Dette sætter både børn og voksne på prøve, men
det styrker også sammenholdet på kryds og
tværs. I denne uge summer hele huset af kreativitet og glæde, alle fordyber sig og hjælper til på hinanden.
Endnu en fantastisk aften på Grønbjerg Friskole, et virkelig flot stykke arbejde af både
elever og lærere. Det var fedt at se så mange
på scenen og virkelig gøre deres bedste. Det
er dog ikke kun De på scenen der fortjener
ros, det gør alle menneskerne omkring showet også – lyd, teknik, PR, musik, sangere
og mange flere, - GODT GÅET! Vi glæder
os allerede til at se hvad I finder på til næste
år.
Der skal lyde en stor tak til alle der har været forbi og set forestillingen, det er dejligt at
så mange støtter op omkring Grønbjerg Friskole og NaturMusen.
Vi vil også gerne sige endnu engang stor
TAK til vores fantastiske støtteforening,
som denne gang stod klar med salg af kaffe
og kage efter dramaforestillingen torsdag
formiddag.

NaturMusens markedsføring – tiltag m.m.
dertil. Der vil blive snakket fysiske rammer,
elevgrundlag og meget mere - I hører nærmere.
Kommende aktiviteter
Sæt allerede kryds i kalenderen nu til disse
kommende events på Grønbjerg Friskole:
Onsdag d. 6. april er der gener alfor samling for hele huset – håber at se rigtig mange
til en hyggelig aften.
Lørdag d. 21. maj fr a kl. 8.30-13.30 er der
arbejdslørdag, tag Jeres børn i hånden og
mød op og vær en del af det stærke fællesskab, vi har på Grønbjerg Friskole. 

Ændringer i huset
Som en del af bestyrelsen på Grønbjerg Friskole, er man med til at tage mange beslutninger angående Friskolen samt NaturMusen. En af de større ting der bliver ændret
lidt på i den nærmeste fremtid er lyset inde
midt på skolen. Her vil der blive revet en
mur ned, sat lydisoleret glas op i stedet. Dette skulle gerne give en masse naturlig lys ind
i rummet. Derudover vil lyset generelt blive
tjekket efter og der vil blive sat sparepærer i.
Bestyrelsesaktiviteter
I bestyrelsen har vi gang i mange ting, fredag d. 26. februar holder vi et strategimøde,
her vil vi snakke om Grønbjerg Friskole &
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 80-er-festen anno 2016

ningen. Og sikke en stemning. Deltagerne
var absolut klar til fest. Det skyldes måske
ikke mindst, den lille fugl som sad på min
ene skulder og hviskede mig i øret, at der
flere steder i sognet blev afholdt for-fester.
I Friskolens Multisal var der dækket op til
godt 150 deltagere, og menuen stod på det
man nu fik i 80-erne en forret i form af en
rejecocktail og en hovedret bestående af
”lørdagskylling” og så fløderand som dessert.
Som nævnt på forsiden blev billetterne revet
væk i løbet af en weekend. Både spisebilletter og de stykker der ville ankomme efterspisningen. Festudvalget havde besluttet, at
de ville lukke max 200 ind inkl. de der kom
efter middagen til dansen. Og kender vi
grønbjergboerne godt, var man allerede i
gang med dansen under forretten. (-mb) 

I 70- og 80-erne…
….var Grønbjerg kendt for sine midnatsballer.
Bliver Grønbjerg nu kendt for sine 80erfester?
Formålet dengang var at skaffe midler til
sognets foreninger på skift. Lysanlægget på
stadion er bl.a. skaffet for overskuddet fra
midnatsballerne. Dertil skal dog siges, at
midnatsballerne blev afholdt ca. hver anden
weekend.
Denne gang går overskuddet til Grønbjerg
Friskoles Støtteforening.
Runestenens udsendte var dog ikke med til
festen, men aflagde et besøg lige før og under tilstrømningen af feststemte og 80erpåklædte deltagere for at fornemme stem-
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Dorthe i højt humør,
rød-hvide
farver der naturligvis
matchede
studenterhuen fra
firserne.

Brugsen var også på dupperne på Facebook

Under Dorthe til
venstre - håndledsbilletterne.
På
modstående
side er der højt humør i billetkøen,
og derunder
et
par herrer der var
stærkt ombejlet.
Hvis der er nogle af jer derude som tænker at søndag måske er en dag hvor det skal være så let som
muligt så fortvivl ikke! Vi arbejder på at lave de
bedste tømmermænds tilbud til i morgen
Hvor mange kunne være interesseret i udbringning i morgen mellem kl.8 og 10
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 Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2016
Opdelingen af årets fastelavnsdeltagere skete efter følgende kategorisering.
 Under skolealder
 0. - 1. - 2. klasse
 3. - 4. kl.
 5. ++ kl. til måske gymnasiet
De fleste optrådte i diverse udklædninger og der var naturligvis præmier til kongen, en selvvalgt dronning og så til bedst udklædte valgt af den skrappe dommerkomite. Det er naturligvis kongen med den største krone.

Under skolealder
Bedst udkl.: Gustav Emil Storgaard
Konge:

Liva R. Vestergaard

Dronning: Kathrine B. Fredensdal

0. - 1. - 2. kl:
Bedst udkl: Mie C. Juelsgaard
Konge:

Niclas E. Mølgaard

Dronning: Alberte T. Thomsen
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3. - 4. kl.:
Bedst udkl: Isabella Storgaard
Konge:

Magnus T. Thomsen

Dronning: Jacob H. Vendelbo

5. ++ kl. til måske gymnasiet
Bedst udkl: Ida Klose
Konge:

Mathias V. Pedersen

Dronning: Ida Klose
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6. Unge kandidater til menighedsrådene i
2017
7. Fællesskab mellem foreningsliv og kirkeliv fx brug af fælles bygninger
8. Opgør med den manglende opmærksomhed over for kirken fra debattører, planlæggere, politikere m.fl.
9. Den fremtidige rekruttering af præster
10. ”Den fjerne præst – den nære menighed”
- konsekvenser af pastorats ændringer og
bopælspligt

 Nyt fra Menighedsrådet
Ved: Else Pedersen

Kirker på landet
Ligesom der på andre områder tales om livet
på landet, dog ikke altid på en måde vi bryder os om, så er der også indenfor det kirkelige fokus på ”landet”.
Ribe Stift har nedsat et lille udvalg Kirker på
landet med en repræsentant fra hvert provsti. Jeg har været repræsentant fra Skjern
provsti.
Udvalget har beskrevet 10 områder, som det
synes har brug for en opmærksomhed og en
indsats. Nedenfor listes de 10 områder op i
en ikke prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Det er altid spændende at høre, hvad man
gør andre steder og hvordan man griber forskellige udfordringer an.
Egentlig synes jeg ikke, der har været så meget ”nyt under solen” i udvalgs-arbejdet, de
fleste overvejelser har vi over tid været omkring i vores eget lille menighedsråd – dette
skal dog ikke få os til at hvile på laurbærrene, så husk at sige til hvis I har gode ideer til
den fortsatte liv og vækst. 

Frihed til forskellighed fra sogn til sogn
Lokalt engagement og frivillighed
Kirkegårdenes fremtid
Diakoni på landet
Fælles løsninger af administrative opgaver for menighedsrådene
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 Mindeord

Vagns store fritidsinteresse var jagt, og han
kom på et tidspunkt i bestyrelsen for Grønbjerg Jagtforening. Forblev hermed indtil
sygdommen, Huntingsons Corea gjorde det
nødvendigt for ham at stoppe hermed. På
trods af denne invaliderende sygdom klagede Vagn sig aldrig, fortæller søsteren Helga.
Det kunne jo ikke blive anderledes!
Han efterlader sig datteren, Mette og hendes
3 drenge, Oliver, Felix og William.
Æret være Vagn Hounisens minde! 

Ved: Ingrid Kirk

Vagn Hounisen, Algade 41, fik den 4. januar 2016, på Herning Sygehus, fred og blev
bisat fra Nørre Omme Kirke den 8. januar.
Vagn blev født i Øster Prag i Grønbjerg den
26. april 1962 og voksede op her hos forældrene Gerda og Villy Jensen sammen med 4
søskende.
Efter skoletiden var han i lære som landmand på Lægaard Landbrugsskole, og herefter fik han en læreplads hos Stinne og Jens
Thaysen på Stadilø. Herefter fortsatte han
med at arbejde med landbrug forskellige steder, bl.a. hos Margit og Hans Jensen i
Brunsgaard.
Han købte nu en lille ejendom i Skraastrup
og blev i 1990 gift med Mette, som i forvejen havde 2 drenge. Mette og Vagn fik sammen en lille datter, Mette. Arbejdet med
landbruget opgav han nu og tog herefter job
ved forskelligt, blandt andet på en vinduesfabrik i Skjern.

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

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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 Grønbjergpiger - afsluttende bemærkninger
Ved: Ingrid Kirk

Vi slutter her medmindre….
Med Lone Astrups indlæg, som findes i indeværende nummer, og da vi ikke lige har
flere skriveglade skønne piger stående i venteposition, slutter vi her denne meget interessante serie. Medmindre da, at en enkelt
skulle føle en ubændig lyst til at være med. I
så fald tror jeg da godt, at dette stadig her på
"falderebet" kan lade sig gøre.

Og om dette, at skifte spor og vælge noget
helt andet, som dette at pleje de gamle, dette
vovede Ilse og er glad for det.
Røde Korsmennesket Anne Marie valgte at
tage sig af en flygtningefamilie i Ringkøbing
og fortalte om glæden herved. Tak også for
det. En beretning, som må have inspireret
andre.
Annette fortalte smukt og rørende om dette,
at være mor til Markus, en anderledes dreng,
men dejlig!
Andre børn, andre folks dejlige børn, har
været på tapetet hos Inger. Hun har, som
dagplejemor, garanteret evnen til at vide,
hvad børn går og grunder over. Lige så vel
som Anna Led forstår sig på sine dyrs indfald og opførsel, med eller uden udsigt til
malkemaskine!
Eva er også én af disse piger, der bekender
sig til et herligt liv på landet, med blandt andet sine heste. Hanne gav os et godt indblik i
dette at arbejde på et hospice og finde livsværdier også i dette, at passe uhelbredelige
medmennesker. Også Else K. arbejder med
sygehusvæsnet og gav os en hel del indblik i
tilgangen hertil og hvordan, man som videregående underviser sygeplejeelever.
"Hvad man har forspildt af minuttet- kan ingen i evighed erstatte"! Sådan sluttede Lone
sin beretning omkring sin overståede sindslidelse.
Conny glæder sig over, at hun og Sten valgte Vestjylland og især da Grønbjerg, dengang de i sin tid skulle vælge deres bosted.
Her er de og drengene lykkeligt faldet til!

Tusind tak og glæden ved indblikket
Til jer, som har haft fat i skriveremedierne,
vil jeg meget gerne sige tusind mange tak
for de mange forskellige fortællinger og oplevelser, I har printet ned og været med til at
underholde Runestenens læsere med.
Jeg kan da fortælle, at mange har udtrykt
glæde over, at få indblik i jeres tanker og
oplevelser. Om glæder og sorger, som vi
måtte have haft og, som i høj grad har været
med til at forme vore liv. Ingen får vel lov at
gå gennem et liv, uden at have været ude for
de store omvæltninger, som sorg og smerte
uvægerligt vil medbringe. Men heldigvis også haft masser af glæder og fornøjelser.
Tak fordi, at I har turdet komme frem med,
hvad I har!
Det er vidt forskelligt, hvad man hver især
har valgt som gennemgående emne i sit
"stykke", men ofte er det jo, helt selvfølgeligt, det som man dagligt arbejder med og er
optaget af!
Diverse emner
To har på tragisk vis mistet hjem og ægtefælle, mens det for andre gælder, at det var
fædreland og den trygge tilværelse, der blev
mistet. For andre kan det dog være en lykkelig tildragelse, der gør, at man forlader sit
land og slår sig ned et andet sted. Dette kan
Marlene og Bayhan bekræfte.
En skilsmisse kan være årsagen til, at man
drager fra øst mod vest eller fra nord og sønder på, men stadig gemmer på de gode minder om en livfuld gammel olde. Mandens arbejde førte en lille familie helt ud på en fjern
stillehavsø. Det skriver Else interessant om!

Den vilde ide
Jeg startede på et tidspunkt dette her op og
var vel også engang betænkelig. Men det gik
over, for I var heldigvis mange, som var
med på den, den dengang vilde ide! Tak for
det!
Jeg valgte selv at fortælle lidt om mine aner,
de er stadig interessante! 
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 Grønbjergpiger - Lone Astrup
Fortæl piger, fortæl…..
”Alle ved det går op og ned. Kom nu. Livet venter!”
Tak kære Ingrid for den ide der måtte frem i
lyset. Tak for opfordringen til at fortælle.
Præsentation
Jeg hedder Lone Astrup Sørensen. Jeg er 58
år og gift med Poul Erik Nielsen, som er
barnefødt i Grønbjerg. Efter at have været
verden rundt (læs: Ringkøbing og Holstebro…) flyttede vi til Grønbjerg i 1987 og
bor i dag på ”Granly”, Kjærgårdsvej 14 i
Grønbjerg.
Vi har 3 voksne børn. Rine på 33 i Odense
med sin mand Jes og deres 2 børn, Sara på
31 i Skanderborg med sin forlovede Henrik
og Jonas på 25 i Odense med sin kæreste Nina.
De har det godt, de klarer det godt - og alle
har de gang i noget der både glæder og udfordrer dem.
Dem er jeg ret godt tilfreds med.

mb-foto

hvervet. Vi flyttede til min mors fødeby, Videbæk da jeg var 1 år. Min far overtog kort
efter Videbæk Farvehandel, og det blev deres levevej frem til 1992. Mine forældre fik
6 børn fra 1956 – 65. De havde den store
sorg at miste deres førstefødte, da hun var 3
år. Senere har min mor fortalt, hvordan hun
og far kæmpede sig igennem sorgen – hver
for sig. Skiftedes til at være oppe og nede.
Arbejdede sig igennem det. Og var fortvivlende alene om det. Men videre det måtte de
jo. Det skulle de jo. Livet igennem var det
en uforløst sorg for min far der døde i 2005.
Jeg har den glæde at ha’ en bror i Ansager
og mor, en bror og 2 søstre i Videbæk.

Mit ophav
Selv er jeg mine forældres andet barn, født
den 27. december 1957 i Løsning, hvor mine
forældre havde bageri og brødudsalg. Min
far tålte imidlertid ikke mel og måtte opgive

Kultur og Samvær
Sommerudflugt 2016
tirsdag den 31. maj
stævner vi ud på tur!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
selvom turen ikke er endelig fastlagt!
Hilsen Udflugts-udvalget!
Med venlig hilsen Kultur og Samvær

Skole- og ungdom
Jeg gik i skole i Videbæk i 10 år. Og på
gymnasiet i Herning i 3 år, blev nysproglig
student i 1977. Det år jeg mødte Poul Erik.
Til Pinsebal i Videbæk, den 28. maj 1977.
Snart 40 år siden… Han var også dengang
dejlig og charmerende - men jeg havde in53
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gen planer om forelskelse og kæreste, idet
jeg 4 uger senere skulle flytte til Florida i 1
år. Men her bestemte jeg ikke selv: jeg forelskede mig. Og han blev mit livs kærlighed.
Far til mine børn. Søn af mine dejlige svigerforældre, Asta og Thorvald i Sinkjær. En
stor og dejlig familie havde han. Eneste
men: han boede i Grønbjerg! Det var ikke
nemt at få fortalt til mine brødre! De syntes,
det havde været slemt nok med en kæreste
fra Spjald. Og så én fra Grønbjerg…

Og så har jeg lært, at jeg skal yde før jeg kan
nyde. Dog har jeg nu nået den alder, hvor
jeg tillader mig at b ytte rundt på det: nyde
før yde. Tænk hvis jeg ikke når at nyde nok.
For livet venter…
Det bli’r vi ofte mindet om. Og mindet om
at vi ikke skal lade det vente. Men leve det.
”Pyt”
Jeg er en meget ærekær kvinde. Og kan ind
imellem miste pusten over hvor meget jeg
synes der skal til for at det rækker. For at jeg
kan føle mig tilstrækkelig. Øver mig i at sige
lidt mere ”pyt”. Og så er jeg bare sådan én
der gerne vil ha’ styr på det hele, ha’ forudsigelighed.
Og egentlig vil jeg bare gerne kunne være
mig selv bekendt. Det kan godt knibe ind
imellem. Jeg er en hård dommer.

Grønbjerg
Jeg holdt i flere år fast i, at jeg ALDRIG
skulle bo i hverken Videbæk eller Grønbjerg. Og se, hvordan det gik. Og hvor er jeg
glad for det. Vi trives godt her. Vi føler os
hjemme her. For mig har det været specielt
at flytte til min mands hjemstavn. Har fra
dag 1 følt mig ønsket og velkommen.

Om at falde til ro
I bund og grund er jeg nok mest tilfreds.
Som i ”glad for”, som i ”affinder mig med”
og som i ”kan næsten ikke forlange / forvente mere”. Og så læste jeg en dag, at er man
tilfreds, så er man også faldet til ro. Det er
der nok enkelte der vil skrive under på ikke
gælder for mig. Det ville da også være alt
for tidligt. Og alt for kedeligt. For livet venter.
Jeg føler mig så privilegeret og dybt taknemmelig.
Over at være lige her hvor jeg er, over mit
liv og min hverdag. Og tænker stort set dagligt over at ”Livet det er livet værd”. Også
selvom det går op og ned.

Livet venter
Jeg har altid været optaget af at tænke over
”hvorfor det går som det går” og ”hvorfor vi
blev som vi blev”? Svarene er ikke enkle.
Jeg har altid haft et stort behov for at blive
vist opmærksomhed, føle mig anerkendt og
bekræftet – og været særligt bange for at blive afvist. Er det fordi jeg ikke blev set som
barn? i hvert fald ikke. Er det fordi mine forældre havde for travlt? det havde de – men
vi vidste altid hvor de var, og at de var der
for os. Jeg er blevet meget selvstændig, lidt
for selvstændig vil nogen måske mene… i
hvert fald skal jeg nok klare tingene selv.
Kan ha’ endog meget svært ved at be’ om
hjælp. Deri ligger jo altid en risiko for blottelse. Og jeg vil også helst selv bestemme.
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Min hverdag
Jeg holder meget af min hverdag. Mit liv
med Poul Erik, vores børn og deres familier,
vores egne store familier – og de mange dejlige venner, naboer, kollegaer m.v. vi er omgivet af.
Jeg arbejder som sygeplejerske i Holstebro –
har været indenfor faget siden 1984. Og er
rigtig glad for det. Jeg havde ikke forestillet
mig, at jeg skulle være sygeplejerske. Startede på lærerseminariet som 20-årig. Men da
jeg som 24-årig fødte mit første barn, mødte
jeg en sundhedsplejerske. Det skulle jeg da
være! Kunne ikke forstille mig et job der
gav mere mening. Siden har jeg været basis
sygeplejerske, specialansvarlig sygeplejerske, afdelingssygeplejerske, plejehjemsleder, underviser og hjemmesygeplejerske.
Men aldrig sundhedsplejerske. Det er sådan
det går.

Mærke uroen. Er det en udlængsel? spørger
hjemmefødningen. Er det en søgen? eller er
det blot drømmerier og stræben efter livsopfyldelse?
Studiekredsen….
Det kunne vi måske lige lave en lille studiekreds over her i Grønbjerg.
Så kunne vi også lige vende det der med at
elske så det gør ondt.
Og det der med at tage sine udfordringer på
sig.
For ikke at nævne kvinder der tænker og bekymrer sig for meget.
Og det der med at stå ved sig selv – også
selvom man er introvert. Sætte ord på tankerne. Ikke være flov.
Ja og så kan vi jo afslutte med at lave en lille
liste over de ting kvinder gerne vil ha’. Hvabehar!

Længsel og søgen
Jeg er sådan en der rigtig gerne vil ha noget
at se frem til. Noget at glæde mig til. Men
jeg øver mig også i at være bare lige her og
nu. Kan ind imellem mærke en længsel der
virker meget kraftfuld. Kan ikke altid mærke
hvad længslen retter sig imod. Og kan blive
rigtig filosofisk i forhold til dette at længes.

Nej for pokker da! Jeg kan slet ikke få rundet af. Men nu må det være nok.
Min livret? Poul Eriks krondyr carpaccio.
Tak for ordet. Mit mobilnummer er i Vejviseren. (Til tilmelding til studiekredsen…)
Kærlig hilsen Lone 

Årsprogram for Kultur og Samvær 2015 - 2016
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.
Med venlig hilsen Kultur og Samvær...
55

16. marts 2016

GRØNBJERG

- Handel lokal det gør vi...
2 for
100,spar
39,90

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

Tilbuddet gælder fra
16. marts - 11. maj

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

