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Konfirmander 2016
Igen i år falder udgivelsen og konfirmationen på en måde så forsidebilledet skal præges af
disse unge mennesker der er på vej ind i en voksentilværelse. Navne på konfirmanderne kan
findes på side 6 inde i bladet.

RUNE
STENEN

Du er måske også ligeglad med, at man kan
møde andre i Brugsen og få en snak. Du er
måske også ligeglad med, at man lige kan gå
hen og købe et par håndbajere.
Men hvis du er ligeglad med alt dette, kan
man måske med rette spørge - hvorfor bor
du her så?

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Brugsen
Det helt store samtaleemne i denne tid kan
og bør vel ikke være andet end, hvordan vi
får Brugsen på rette køl - igen - igen - igen.
Vi har prøvet det før og kan vel også gøre
det igen.
Mange forhold blev vendt på generalforsamlingen, men hvordan får vi de et hundrede
mennesker, der var mødt op, til at fortælle
de sekshundrede andre i Grønbjerg at Brugsen er et vigtigt omdrejningspunkt i vort lille
samfund.

Og tænker man på at flytte, er det måske en
god ide at lægge en del af sin handel i Brugsen - for forsvinder Brugsen - bliver du måske endnu mere stavnsbundet, idet det så bliver endnu vanskeligere at komme af med sit
hus.
Som der var én på Brugsens generalforsamling der nævnte, så var det måske en ide, at
oprette et introduktionskursus for tilflyttere
til et lille samfund.
Det behøver man ikke i en stor by, der kan
man bare være uden at komme hinanden
ved.
Det kan vi altså ikke i et mindre samfund,
der er vi afhængige af hinanden. 

Man kan jo spørge sig selv og andre:
Hvis brugsen lukker hvor vil du så:

 gå hen og købe dine lottokuponer?
 afhente dine pakker når du handler på internettet?

 hente dine p-piller eller medicin?

Deadline for nr. 141 er
Lørdag d. 25. juni 2016

 købe blomsterbuketten eller vinflasken

Bladet udkommer
onsdag d. 13. juli 2016

som du har glemt inden du skal i by?

 købe den halve liter fløde du glemte i
Bilka eller ABC?

RUNESTENEN

 have at skolebørnene skal hente skole-

www.runestenen.dk

mælken

Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 25 47 05 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk

 sende din post og købe dine frimærker?
Ovenstående er naturligvis meget egocentreret - på nær måske lige det med skolemælken - det berører en del andre end lige dig
selv - og det er måske hele humlen. Vi er et
lille samfund der er afhængig af hinanden på
godt og ondt.
Du er måske ligeglad med, at man kan samle
ind til fødselsdage og begravelser i Brugsen,
men det er der andre der ikke er.

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et
”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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bing-Skjern Kulturcenter i Skjern, Ringkøbing K er ved at være klar til byggeri, og
derudover en række mindre projekter.
Alt i alt et tilfredsstillende år.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.

Budgetudfordringer 2017-2020
En af de opgaver der skal løses i de kommende måneder er budgettet for 2017-2020.
Der bliver formentlig ikke plads i økonomien til de store armbevægelser, men det er
dog mit håb at der kan findes yderligere
midler til Børn og Familie, Social og Sundhed samt beskæftigelsesudvalget.
Disse 3 områder er alle under pres pga. en
stigning i antallet af anbringelser på Børn og
Familie området, en stigning i tilgangen af
borgere på handicap og psykiatriområdet, og
et stigende antal flygtninge som påvirker
budgettet i negativ retning på beskæftigelsesudvalgets område.

Kalenderen siger snart 1.
maj, og forårssolen burde
skinne fra en skyfri himmel. I skrivende stund lader foråret imidlertid vente
på sig, og temperaturen er
til tider nær frysepunktet.
I håbet om at forårsvejret
er på vej vil jeg denne gang starte med et
vers fra ”Kom maj, du søde milde”.
Kom maj du søde milde,
gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.

….fortsættes side 6
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Badmintonturnering
Begivenheder med ”Vennerne”
Betty og Brugsen
Bevaringsværdige støbejernskors
Brian Søndergaard
Børnefodbold start
Er det sket
Fotograf i Grønbjerg
Gb-fri afdelingsleder beretning
Gb-fri Bestyrelsens beretning
Gb-fri Lederberetning
Gb-fri tilsynserklæring
Grønbjerg erindringer
Grønbjerg vandværk beretning
Jørn Bak hædret
Køer på græs
Landsbymusen Vintage
LokalBrugsen best. beretning
LokalBrugsen referat
Menighedsrådet
Mindeord
Nordic Food
Sommerfest
Støttekredsen sælger pølser
Sundhed

Årsrapport 2015
På Byrådsmødet i april godkendtes årsrapporten for 2015.
Årets resultat blev et overskud på 77,1 mio.
kr. hvilket er 42,7 mio. kr. mere end det
budgetterede. Årsagen til det store overskud
skal findes i at 32,2 mio. kr. af vækstpuljen
på 40 mio. kr. ikke er blevet anvendt i 2015,
og at budgetbuffere på de enkelte udvalgsområder, i alt 12,6 mio. kr. ligeledes ikke er
anvendt. Samlet set landede regnskabet
2015 på det budgetterede.
Hovedsigtet med etablering af vækstpuljen
er at øge antallet af arbejdspladser og antallet af indbyggere. Dette fokus er forsat i
budgettet for 2016-2019 hvor der ligeledes
er afsat en vækstpulje på 40 mio. kr.
Såvel udviklingen i indbyggertallet som udviklingen på arbejdsmarkedet har været positivt i 2015. Ledigheden i kommunen er
blandt de laveste i landet, og indbyggertallet
steg med små 100 borgere.
Flere store projekter er i årets løb blevet færdige, herunder Innovest i Skjern, Ringkø3
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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: Torben Sønderby
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
22114606
97384042
20306710
40316640
97384335
97384161
97382055
24464730
23394313
20306710
40478270
22330905
21431502
50969663
97384177
97384848
31344498
21681965
23205232
4
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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

MAJ 2015
MA 9
TI

Side

Dagen tiltaget med 9t 42m
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Pinsedag

MA 16

2. pinsedag

TI

Arkivets Generalforsamling

17

Kirke ingen

FR 17

Kirke 10.30 20

LØ 18
SØ 19

ON 18

Fælles Forældremøde - GB. Fri

TO 19

Fælles generalforsamling

MA 20
48 49 TI

FR 20
LØ 21

14

Arbejdslørdag i Friskolen

LØ 25

24
Generalforsamling Kiddal-Klink

25

TO 26

Fælles Lejrskole GB-Fri. on - fr

FR 27

Sang og fortælling / tilm udflugt K&S
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26

28
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ON 29

LØ 28

TO 30

SØ 29

Kirke 9

MA 30

22
Sommerudflugt K&S
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6
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1

LØ

2
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3

ON

1

MA 4

TO

2

TI

5

FR

3

ON

6

LØ

4
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Grundlovsmøde

MA 6

TO

Kirke ingen

MA 27
28
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Deadline

SØ 26

ON 25

ON

25

Sidste skoledag - Skt. Hans Sogn

21

7

Temauge GB-Fri

Dimission 8. kl. Grønbjerg Friskole

MA 23

TI

Kirke 9

TO 23
FR 24

31

6

ON 22

Kirke ingen

TI

24

21

SØ 22

TI

Kirke 10.30

Kirke ingen

55

23
Aftentur med K&S

47

TO

7

FR

8

LØ
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Aftengudstjeneste

Kirke 19.30
27

SØ 10

Kirke 9

8

MA 11

28

9

TI

FR 10

12
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5
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Dagen aftaget med 1t 4m

55

Hvis der ved budgetlægningen for 20172020 bliver mulighed for at prioritere yderligere midler mener jeg dog at vi bør tilgodese
netop folkeskoleområdet.

….fortsættelse fra side 3

Folkeskoleområdet
Folkeskoleområdet har de seneste par år været under stor forandring. Øget inklusionsindsats, folkeskolereform og ændret arbejdstidsaftale.
Der bliver gjort et stort stykke arbejde på de
enkelte skoler for at komme i mål med gode
resultater, og kvalitetsrapporten for 2015 viser da også at vore skoler klarer sig rigtigt
fint, og fuldt på højde med landsgennemsnittet.
Jeg mener ikke at man nødvendigvis kan
måle serviceniveauet på den tildelte økonomi, og kvalitetsrapporten bekræfter vel også
dette. Det er dog et faktum at budgettet til
drift af skolerne er lavere i vores kommune,
sammenlignet med landsgennemsnittet.

Ældreområdet
Ved vedtagelsen af finansloven for 2016
blev der afsat 1 milliard til "værdig ældrepleje". Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet tildelt 11,3 millioner af puljen i de kommende år.
Der er nedsat et udvalg som p.t. er i gang
med at udfærdige en værdighedspolitik der
skal ligge til baggrund for fordeling af midlerne. Jeg håber at midlerne kan være med
til at løse nogle af de udfordringer der er på
dette område.
Læserne ønskes en god sommer 

Kultur og Samvær - 2016
Udflugt tirsdag den 31. maj
Vi starter fra parkeringspladsen (Svinget) kl. 12.00...
...og sætter kursen mod Østerild Plantage, hvor Per Hesselund Lauritsen vil fortælle om testmøllecentret.
Undervejs gør vi holdt i Visby, hvor Bodil Toftdahl har været Sognepræst, der skal
vi have medbragt eftermiddagskaffe.
Fra Østerild kører vi ned over Mors til Sevel Kro, hvor vi spiser til aften.
Tilmelding senest fredag den 27. Maj. i Brugsen eller til
Herdis tlf. 97 38 40 92 eller Grethe tlf. 30 27 96 10
Turen koster 300,00 kr. ekskl. drikkevarer til aften

m.v.h. bestyrelsen og på gensyn.

På forsidefotoet er konfirmanderne bagerst fra venstre:
1. række:

Phillip Høgh Nielsen, Spjald, Henrik Birkebæk, René Lørdal, Freja Qvist Pedersen og Thea Qvist Pedersen

2. række:

Jakob Hessellund Lauritsen, Mathias Krogh, Spjald, Anne Cadovius Juelsgaard, Mathilde Uhd Jakobsen, Nina Hammelsvang Kirk

3. række:

Nicolaj Harhorn Vendelbo, Ida Hjorthus Kristensen, Cecilie Trabjerg Thomsen, Anne Sofie Mastrup, Spjald, Jonas Jørgensen, Spjald, Mads Fjord Jensen, Ørnhøj
6
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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.

-mb foto

Efterslæb
Redaktionen har fået lov til at bringe en lille
anekdote i forbindelse med omtalen af
”Hverdagen” i forrige nummer.

bande. Jeg drev det så vidt, at hun en dag
kaldte mig for en forbandet knægt. Om det
var nok til at udløse præmien, husker jeg ikke, men jeg nåede aldrig at komme overens
med hende.

I mejeriudsalget herskede Ann Kassentoft
med uindskrænket magt. En dag jeg var med
på mælketur, skulle jeg gå ind og hente nogle varer. Jeg lagde mine sedler på disken, og
så overfusede hun mig på det groveste. Jeg
aner ikke, hvad jeg havde gjort hende, men
det har åbenbart været noget slemt. Det skulle naturligvis hævnes, så de næste gange jeg
skulle ind efter varer, stod jeg og holdt øje
med hende. Når hun havde talt kassen op og
skulle til at lukke, skred jeg ind ad døren
med mine ordresedler. Så blev hun aldeles
rasende. Hun brugte mere tid på at skælde
ud end på at finde varerne, og jo mere gal
hun blev, jo sjovere var det. Far havde lovet
mig en krone, hvis jeg kunne få hende til at

Svinget
2a.
Her lå den gamle brugsforening. Butikken
var et rødstenshus, som lå med gavlen ud
mod vejen, mens beboelsen var hvidkalket
og lå med facaden ud mod vejen, men det
var stadigvæk én bygning. I 1956- 57, blev
den gamle brugsforening revet ned, det sørgede Kr. Jensen på Meldheden (Nyholm,
Algade 73) for. Han fjernede de bygningsmaterialer, som kunne genbruges og anvendte dem til byggeri af en ny stald. Den
nye butik, som var væsentlig større end den
gamle, og med beboelse på første sal, blev
bygget sammen med pakhuset. Trappen op
7
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Brugsen som den så ud indtil 1957. Billedet er taget fra Svinget ned mod Algade. Personen på billedet
står mellem Brugsen og Forsamlingshuset. (Øvrige foto - Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv)

stensen var uddeler al den tid jeg opholdt
mig på egnen.
2. (i dag Algade 16)
Var Marie og Mads Tofts privatbolig.
4. (Svinget 4)
Var mejeribestyrerboligen, hvor Mie og
Axel Christensen boede. Øst for mejeriet lå
vandværket, hvad det i øvrigt stadig gør, eller i det mindste den ældste del af det. Lige
nord for vandværket lå der et andelsfrysehus, som for længst er fjernet igen. Det kunne ikke konkurrere med hjemmefryserne, da
de blev hvermandseje. (se evt. billedet side
35 i nummer 139).

Brugsen efter ombygning i 1958 - man kan lige
ane gavlen af mejeriet yderst til venstre i billedet

til butikken fyldte bygningens bredde, og
var overdækket med et halvtag. Den nye butik blev indviet i 1957.

3. (Svinget 3)
Her havde Jens Tage Christensen købmandsforretning. Udover at være købmand
var han også formand for idrætsforeningen,
og sammen med Erhard Pedersen trænede
han drengeholdene. Han krævede en vis justits, bl.a. tålte han ikke, at der blev bandet
på fodboldbanen, udenfor var det i orden,
men ikke på banen. Han har i sin tid gjort et
kæmpearbejde for G.I.F. (Grønbjerg Idrætsforening). Jeg kom ikke så ofte i butikken,
men ikke desto mindre var det her, jeg for

2b.
Som i dag er billardsalon, var Brugsens pakhus. Indgangen sad højt i gavlen, og der var
en støbt læsserampe udenfor. I forbindelse
med bygningen af den nye butik, kom pakhuset til at fungere som midlertidig butik.
Der blev lavet en trætrappe op til rampen,
som hermed blev forfremmet til butiksindgang. Der var en ret bred grusplads mellem
pakhuset og den gamle butik. Hans Chri8
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første gang stiftede bekendtskab med én af
originalerne, Johan Peder Olesen. Når jeg
benævner nogle personer som originaler, må
det absolut ikke opfattes negativt, men der
var nu mange herlige typer i byen.
Det var skik og brug at en lille flok mænd
samledes hos Tage lørdag eftermiddag, for
at få en fyraftensbajer. En lørdag var jeg
med far inde hos Tage, far blev budt på en
øl, og vi gik ned i kælderen, Johan Peder var
der af én eller anden grund ikke. Nilfisk
støvsugeren var så småt ved at vinde indpas
på markedet, og det var netop samtaleemnet,
da Johan Peder dukkede op. Han fik en øl
stukket i hånden, men stod vel og følte sig
lidt udenfor. Tage sagde til ham: ”ja vi snakker om Nilfisk, men det har du vel ingen forstand på?”
Johan Peder blev i rollen som den uvidende,
og startende med sit karakteristiske snøft
sagde han:
”Jow, fanden knurme, a hår feske o Stajjel
fywwer i trøjje oer, a ve alt om nilfisk.”
Der opstod en vis munterhed i kælderen, og
Johan Peder nød det. Han kunne ved første
øjekast virke lidt studs, det skulle man ikke
lade sig narre af, han var godheden selv.

var han uddeler ved foderstofforeningen,
hvor han ved hjælp af noget talfifleri skaffede sig husly et par år i skyggen. Det var i
1951. Herefter overtog Alfred Pedersen hotellet, og under hans, og måske især hans kones dygtige ledelse, oplevede hotellet sin
glansperiode, som vel varede helt frem til da
Rie, af helbredsmæssige grunde måtte stoppe driften.
Algade Syd
9-11. Her må jeg tilstå at jeg er på herrens
mark. Jeg ved simpelthen ikke, hvem der
boede der, men i et dem boede en ældre
mand, som blev kaldt Marinus Hus. Det eneste jeg ved om ham er, at han var vejmand
og kørte på en blå Diesella.
13.
Her boede Stinne og Thorkild Kristensen,
indtil de i foråret 1956 lavede en byttehandel
med Kirstine og Ole Kristensen. Thorkild og
Stinne overtog ”Søndertoft”, (Sønderkjærsvej 12 – Tine og Torbjörn) og Ole og Kirstine overtog Algade 13.
Et smut ad Tjørnevej
Jeg vil nu tillade mig at lave et lille sidespring, dvs. dreje til venstre. Et par hundrede
meter mod syd ad Tjørnevej lå der et lille
husmandssted. Her boede Marie og Harald
Henningsen. Marie fungerede ofte som kogekone i forsamlingshuset, og var ret berømt
for sin kogekunst. De kom på deres sølvbryllupsdag ud for en grusom ulykke. Fremfor at holde fest lavede de en familieudflugt
til Ho bugt, i løbet af dagen gik deres to sønner ud for at bade, de blev taget af strømmen
og druknede begge to.

Jens Tages købmandsforretning

1. (Svinge 1)
Er forsamlingshuset, og der er vel ikke så
meget at berette om det, udover at det har
ændret udseende, men det er da til det bedre,
og det fungerer stadig efter sit formål.

Algade 15.
”Østerlide”, her havde Marie Kamp manufakturhandel (afdøde Børge Kamps mor), og
i baghuset boede Stinne og Kr. Sundgaard til
leje. Svend Kamp drev sit malerfirma her
fra, jeg mener at han overtog huset efter sin
mor.

7. (i dag Algade 18)
Hotellet. Den første hotelvært jeg husker,
hed Anders Holm. Udover at drive hotellet

17.
Her boede Kirstine og Kr. Skytte, de var
pensionister, eller aldersrentenydere, som
9
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det hed dengang.

Det var som regel musikerens enke som hed
Marie, eller datteren Nora, som passede butikken. Enken husker jeg som en lille, tynd,
mild gammel kone, som var nem at snakke
med. Nora derimod var en stor omfangsrig
kvinde, men som også var meget snakkesalig. Hun og jeg har løst mange problemer,
når jeg var oppe og hente ”Hjemmet”.
Huset blev revet ned i forbindelse med en
udvidelse af bageriet.

19.
Lidt tilbagetrukket fra vejen lå det gamle
elektricitetsværk, her havde Mads Toft
smedje.
Algade 19 blev bygget til sønnen Agner,
som skulle giftes og overtage smedjen. I foråret 1958 blev han ramt af leukæmi, og døde
i sommerferien samme år. Marie og Mads
flyttede nu ind i det nye hus, og Lene og Johannes Mikkelsen overtog Svinget 2 (som i
dag hedder Algade 16). Johannes var chauffør hos Anneberg i mange år, derefter rutebilchauffør hos Charles Nielsen i Spjald. Johannes bor der stadig.

25.
Her havde Martinus Halkjær møbeludsalg
og snedker og tømrerværksted.
27.
Her boede Mariane og Laurids Hansen. Laurids var formand ved Ørnhøjbanen og gik altid i en toradet jakke med blanke knapper og
en fin blankskygget kasket.
Han skilte sig ud fra mængden, idet han havde et brunt og et blåt øje.
Jeg har ikke de bedste erindringer om ham.
Jeg har kun mødt ham en enkelt gang, og da
skældte han mig hæder og ære fra. Han beskyldte mig for at have lagt sten på jernbaneskinnerne, og nu var banebilen nær røget
af sporet. Han truede med bål og brand, og
det var hamrende uretfærdig, men som 5-6
årig er det svært at forsvare sig mod en vred
mand. Jeg nåede aldrig at hævne mig, han
døde kort efter.
PS: Jeg ved godt, hvem der lagde stenene.

21.
Her havde Emma og Martin Møller Nielsen
bageri. Ved siden af bageriet kørte de ud og
serverede kaffebord til forskellige arrangementer. Deres kaffeborde var ret eftertragtede. Bageren var én af de første i byen, som
fik fjernsyn. På bageriskorstenen blev der
monteret en antenne, som mindede om et
mindre radaranlæg.
23.
I den næste bygning havde musiker Niels
Mortensen øldepot, skænkestue og bladudsalg. Især teglværksarbejderne var af og til
inde hos Mortensen, for at få en fyraftensbajer. Musikeren var ganske vist død allerede i
1948, men skænkestuen kørte videre som om
intet var hændt, indtil myndighederne engang
først i halvtredserne fandt ud af, at bevillingshaveren ikke eksisterede. Så blev skænkestuen lukket, men bladudsalget fortsatte.

29.
Her lå politistationen. På gavlen sad der et
grønt ovalt skilt, hvorpå der stod POLITI,
det var noget, som indgød respekt i hvert
fald hos mig. Jeg tror det stammede fra, at
bedstefar altid sagde, at såfremt jeg ikke opførte mig ordentlig kom politiet efter mig.
Jeg husker at Kongsvad (den første betjent)
en dag kort efter bedstefars død, kørte ind på
gårdspladsen, og mens mor gik ud for at
snakke med ham, gemte jeg mig bagved symaskinen. Han skulle i øvrigt bare undersøge, om vi havde radio.
Huset var bygget sammen med Algade 31,
kun adskilt af en brandmur. Den første betjent jeg husker var I. Kongsvad. Han gjorde
ikke det store væsen af sig, han gik på pensi-

Algade 23 fra omkring 1930
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33.
Her boede Mads O. Madsen med familie.
Mads var smed, og værkstedet lå bag ved
huset. Han var en dygtig smed, som kunne
lave næsten alt, bl.a. var han et geni til at slibe redskaber, som virkelig skulle være skarpe, herunder selvbinderknive. Det var altid
spændende at besøge ham. Jeg fik altid et eller andet af ham, når jeg var der. Det kunne
være et gammelt vækkeur eller noget gammelt værktøj, som han ikke brugte mere. Jeg
gik aldrig tomhændet derfra. Min første cykel blev købt af Mads O. Det var en gammel
grøn damecykel, som jeg erhvervede mig for
35,- kr. Jeg husker tydeligt, at far og jeg var
inde i banken hos Falkesgaard og hente pengene. Ifølge min gamle bankbog fik jeg min
første cykel, da jeg var seks år gammel.
Cyklen var naturligvis for stor til mig, men
ved hjælp af en saddelsænker, blev den indstillet så jeg kunne cykle på den. - Nå men
tilbage til Algade 33. - Der var to lejligheder
i huset, i den vestlige lejlighed boede der en
ungkarl, som hed Gunnar Hansen, som selvfølgelig blev kaldt Gunnar Nu. Han arbejdede på teglværket, hvor hans job bestod i at
sætte sten i ovnen. Når han holdt fyraften,
var han som regel helt rød af støv, men når
han havde fri var han altid pinlig velsoigneret og ulasteligt klædt. Huset er revet ned,
men smedjen er der stadig.

Algade 29 - blev nedrevet i 2002

on i 1957. Der kom så en overbetjent fra København, som hed Kristian Pedersen og kørte til at begynde med på en Nimbus motorcykel med sidevogn. Han var en barsk herre,
som satte sig i respekt straks fra starten.
Hvis folk ikke makkede ret, fik de enten en
bøde eller et par på skrinet. Han mødte selvfølgelig også sin overmand, han løb ind i én
af originalerne. En aften kom han for skade
at stoppe Severin, som kom cyklende uden
lys. Betjenten brølede, at den slags ville han
ikke se. Severin var vel, hverken klog eller
tosset, men han blev aldrig svar skyldig, han
svarede prompte: ”Så må du sgu lok æ ywn
eller væn dæ om, for no køjjer a.”
Betjenten knækkede sammen, og Severin
kørte hjem. Pedersen faldt efterhånden mere
til føje, desværre faldt han også ret ofte i flasken, der gik rygter om, at han mistede uniformen efter at være flyttet fra Grønbjerg.
Hvorvidt det passer vides ikke. Efter at Pedersen var flyttet, blev politistationen nedlagt og den næste landbetjent blev bosat i
Spjald. Huset eksisterer ikke mere.

35.
Her havde Marie og Anton Bilgrav slagterforretning og slagtehus. Deres datter, Anna
og hendes mand boede hos dem. Anna hjalp
til i butikken, mens hendes mand, som jeg
ikke kender fornavnet på, arbejdede på teglværket. Han blev altid tiltalt med efternavn,
Brandorff. Han var oprindelig bager, men
jeg mener ikke, at han har fungeret som sådan i Grønbjerg. I slutningen af halvtredserne flyttede Anna og Brandorff til Lund ved
Horsens, hvor de overtog et bageri. Huset og
slagtehuset er revet ned, og lidt tilbagetrukket på grunden byggede Ringkøbing Landbobank en filial. (nu Sanidesk og Biosteel).
Fortsættes i næste nummer 

31.
Her havde Chr. Lønborg cykelforretning.
Han handlede også med gummistøvler, træsko og tobaksvarer. Bag butikken havde han
et meget lille værksted, hvor han klargjorde
og reparerede cykler. Han var en gammel
hyggelig mand. Jeg har brugt mange timer
på at snakke med Lønborg.
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 Fodboldstart 2016
Onsdag aften den 27. april begyndte forårssæsonen i fodbold for U11-poderne på stadion i Grønbjerg.
De unge mennesker var iført nysponsorerede kamptrøjer fra Landbobanken i Ringkøbing. De stod der, klar til fotografering i en nærmest stiv kuling - i hvert fald en kold
blæsende forårsdag.
Billedet blev taget, og så fik de ellers besked
på, at komme i gang med opvarmningen til
de to kampe der skulle afvikles.
De fem spillere fra Grønbjerg var i kampene
suppleret med to spillere fra Ørnhøj.
Efterfølgende havde Grønbjerg Aktiv - Fodbold tændt op i grillen, så man kunne lune
sig ved et par ristede pølser.
De nye kamptrøjer blev præsenteret på stadion af:
Rikke Hansen, Rasmus Juelsgaard, Jannik Mølgaard og Julie Bilgrav og den liggende målmand
er Lars Hansen.

Grønbjerg vandt 5-2 over SHN Ulfborg,
men tabte 5-1 til Tim - Hee. 
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 Er det sket med LokalBrugsen i Grønbjerg?
Hvad vil du med Grønbjerg uden en
Brugs?

De to modsætninger stod nu over for hinanden, og så var det op til generalforsamlingen
at afgøre om man ville gå med bestyrelsen i
bestræbelserne for at få brugsen til at overleve eller man ville kaste håndklædet i ringen
med det samme og undlade at godkende årsrapporten og dermed også regnskabet.

En æra i Grønbjergs historie er slut!
Grønbjerg nåede ikke at fejre Brugsens
100-års jubilæum i 2017!
Dette var dog ikke budskabet ved årets generalforsamling i LokalBrugsen i Grønbjerg,
men det kunne det næsten lige så godt have
været.

Forslag til konsolidering
Der udspandt sig herefter en livlig diskussion om hvordan man kunne gøre det mere attraktivt at komme i Brugsen, at få de der ikke plejer at komme i Brugsen til at lægge
deres handel i Brugsen. Osv. osv. en diskussion og forslagsrunde der kom på tale også
sidste år ved generalforsamlingen og også
for tre år siden. Denne ”råben vagt i gevær”
hjælper i et stykke tid så falder folk hen i
daglig gænge og omsætningen falder.

Budskabet
Deadline for Brugsens overlevelse blev sat
til onsdag den 31. august 2016.
Så skarpt trak brugsens bestyrelsesformand
Ivan Mortensen det op på aftenens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Der
skal flere penge i kassen. Der skal lægges
mere handel i Brugsen hvis vi skal have
Brugsen til at overleve.

Forslagene var mange - onlinehandel fra
Brugsen i Grønbjerg - bestilling fra kunder i
vore nabobyer med lovning om at bringe varer ud - slå på at Brugsen er andet end en butik.

Flere skal i Brugsen
Det blev dog stærkt pointeret at det ikke var
de tilstedeværende der skulle ruskes op i. De
der kommer til Brugsens generalforsamling
er almindeligvis også de der lægger en stor
del af deres handel i Grønbjerg.
Vi skal have fat i flere nogle andre end jer
der sidder her.

Projekt Landsbyen med Brugsen
Brugsen kom selv med et forslag idet Grønbjerg Brugs var udtaget som én af de ti lokale brugser der på landsplan kunne være med
i et projekt der skulle sætte byen og dermed
Brugsen på landkortet.
Projektet er omfattende og man var i Brugsens bestyrelse ikke kommet så langt med
projektet, men man havde dog involveret
formanden for Grønbjerg-2000, Sten
Schmidt, i og med at han deltog i et bestyrelsesmøde om projektet.

Bestyrelsen fortsætter på trods!
Brugsens øvrige bestyrelse havde givet Ivan
Mortensen mandat til at udtale (Ivan lod sig
ikke genopstille til brugsens bestyrelse) at
Brugsens bestyrelse havde mod på at fortsætte hvis omsætningen blev øget med omkring 30 t. kr. om ugen - hvilket er det beløb
der skal ind for at dække det efterslæb som
der er blevet opbygget i løbet af den sidste
tid. Og det var endda på trods af Revisionens betænkelighed. For ud fra et strengt
professionelt revisionssyn kunne revisorerne
ikke anbefale generalforsamlingen at godkende årsrapporten.

Brugsens situation op på den fælles generalforsamling
Det resulterede i at Brugsens situation og
brugsens bestyrelse medvirker ved den fælles generalforsamling den 19. maj for at gøre opmærksom på den alvorlige situation
som Brugsen og dermed byen står i. (-mb) 
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 Grønbjerg Friskole - leder beretning
Ved: Niels Henrik Larsen

Generalforsamling den 6. april 2016

enkelte. I fællesskabet er der altid nogen at
være sammen med, nogen at snakke med,
nogen som ser en. I fællesskabet er der plads
til at udvikle sig, plads til at begå fejltagelser
og plads til at komme igen. De gør sig deres
erfaringer, det er måden at lære livet på - på
godt og ondt.
Skemaet giver plads til arbejde på tværs af
klasserne, undervisningsrummet kan være
alle steder, der er krav om samarbejde og
krav til eleverne om at tage medansvaret for
læring.
Det er vi voksnes ansvar at stikke rammerne
ud, opdrage og undervise. Vi er klar til at

(forkortet af red - hele beretningen kan læses
på www. groenbjerg-friskole.dk)
Grønbjerg Friskole 0-16 år
Trivsel - Fællesskab - Faglighed.
På Grønbjerg Friskole vægter vi disse 3 ord
som de mest betydningsfulde.
Vi har brug for at trives, være tilpas, føle os
værdsat. Et sted hvor man kan færdes mellem medmennesker, der ser en og bekymrer
sig om en.
Det sker i fællesskabet, der forpligtiger den

Skoleleder Niels Henrik Larsen står elevrådet bi i deres indlæg på generalforsamlingen. Fra venstre er
det Maja Black Sinkjær, Sara Husted og Amalie Storgaard Nilsson
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trøste, lytte og være mæglere i konflikter.
Fagligt kommer vores unge mennesker godt
afsted. De kender til deres styrker og hvor
de er udfordret. De kan stå selv og kan tale
for sig.
Udeskole, Fagdag, Opdag, fælles idræt, fortælling, og demokrati er stadig det der kendetegner vores skole.

Spjald og Ørnhøj til næste skoleår.
Vuggestue.
Beslutningen om at åbne en vuggestue var
taget på dette tidspunkt sidste år. Arbejdet
var gået i gang. Det betød også en omfordeling af personale i NaturMusen og ansættelse af 3 pædagogmedhjælpere / undervisningsassistent. Bolette, Jacob, Malthe, Niels
(3 mdr.).
Processen for personalet har stillet krav om
samarbejde, omstillingsparathed og begrænsningens kunst. Naturmusens areal blev
halveret, men personalet fandt sammen i at
bruge hele huset.
Det er heller aldrig let når der bliver stillet
spørgsmålstegn ved ens stilling og ansættelsesforhold.
Det var nødvendigt da børnetallet var faldende og lønomkostningerne for store. Medarbejderne i NaturMusen viste stor vilje og
samarbejde for at fastholde arbejdspladserne.
Det betyder at vi i dag står med en god balance mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Fagligheden er i orden, økonomisk
hænger det godt sammen og vi har fået en
masse dynamik i NaturMusen.

Fællesfriskoledag med de øvrige Friskoler
I august var alle Friskolerne i Velling, Herborg, Stadil Vedersø, Ølstrup, Hover Torsted og Grønbjerg samlet til en stor aktivitetsdag. Mere end 500 unge mennesker og
deres lærere var samlet til 4 timers fælles
oplevelser med bevægelse i centrum. Det giver sammenhængskraft og fællesskabsfølelse. Eleverne bruger det senere hen til at mødes i festlig lag og privat. Lærerne bruger
det til faglig udveksling og samarbejde. Vi
arbejder fortsat med udvikle samarbejdet
mellem friskolerne og har gennem årene fået
nogle gode aktiviteter
Folkeskolens prøver - 9.klasse
For første gang i skolens historie, sendte vi
de første afgangselever videre i livet, i juni
2015. Eleverne gjorde det flot og ydede hver
især nogle flotte præstationer.

Medarbejdere
Ledelsen har stort fokus på at samarbejdet
afdelingerne imellem fungerer optimalt. Vi
mødes flere gange årligt, både fagligt og socialt. Lørdag skal alle ansatte på kursus i positiv psykologi.
Jeg oplever en stor arbejdsglæde og et stort
engegement og en stolthed over ens arbejdsplads. Jeg oplever at vi lykkes med Grønbjerg Friskole.
Lærerne er velforberedte, indlevende, imødekommende og fleksible. Jeg møder sjældent et nej. De er gode til at være tilstede i
hverdagen, er fulde af humor og godt humør, bruger oceaner af tid på at diskutere
læringsstile, faglighed og opdragelse. De tager ansvaret på sig og viser eleverne, at de
gerne vil dem.
Vi har lærere det fortsat uddanner sig. Det
være endags kurser, til længere forløb. Forbruget på kursuskontoen er fortsat let stigende.

Inklusionsarbejdet og specialundervisningen har altid vær et en integr er et del af
vores hverdag på Grønbjerg Friskole. Vores
strukturering af hverdagen med små hold,
vores mange fællestimer og rammer gør, at
børn med behov for særlig opmærksomhed,
bliver set og hørt. Vi har opbygget en tradition for at være respektfulde og tolarente
overfor hinanden.
Vi er i dag 120 elever (119 sidste år ) med
117 tilskudsberettigede elever. Vi har i år
sagt goddag til 8 nye 0. klasser samt 7 nye
elever til de øvrige klasser. Vi har også sagt
farvel til 3 elever. Fordelingen mellem ældste og yngstegruppen er 70 - 50. Perspektivet er, at vi fortsat er udfordret på de yngste
klasser med små årgange. Vi arbejder med
målrettet markedsføring i Spjald, Ørnhøj,
Abildå, Vind.
Vi kan se en øget tilgang af elever fra netop
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Lovgivningsmæssig er vi som andre offentlig støttede institutioner forpligtiget til en social forpligtigelse. Vi skal have medarbejdere der ikke kan være i et fuldtidsjob. Vi har
pt. 3 medarbejdere som bidrager med alt det
de kan.

hed samler midler ind, bl.a. gennem indsamling af papir, pap, og jern. De er også synlige til åben landbrug, ser kørerne danse og til
skolens dramaforestilling. Mange af medlemmerne er også en del af madkøreordningen. Tak til pensionisterne der hver torsdag henter vores skolemad i Hover Kostakademi. Tak til Hans Jørgen for de mange frivillige timer i bussen som vikar for Karsten,
til Nicolai, Sally, Martin for deres store indsats med den nye hjemmeside samt arbejdet
med at holde vores IT grej opdateret.
80ér festen arrangeret af (Gitte, Line) m.fl.er
et godt udtryk for viljen og lysten til Grønbjerg og Grønbjerg Friskole.
Uden den frivillige indsats og hjælp til vores
Vuggestue var vi ikke nået i hus til tiden.
Det har stor betydning for vores fremtid, for
vores økonomi men ikke mindst for sammenholdet og i sidste ende for vort lille samfund. Der skal også lyde en stor tak for hjælpen til maling af gymnastiksalen.

Administrationen
fungerer optimalt. Vi bruger 20-25 timer om
ugen på administration fordelt mellem Gitte
og Lone (begge fleksjob), åben tirsdagtorsdag.
Lone har styr på bogholderiet, det kan Poul
bekræfte. Gitte holder styr på indsamling af
penge og er nu begyndt at køre vores løn.
Det betyder at vi kan have fuld kontrol over
vores økonomi og hurtigt reagerer hvis det
er nødvendigt.
Karsten og Sanne, vores pedel og rengøring
er personer/ blæksprutter, der får dagligdagen til at fungere. Med deres positive tilgang, energi og engagement er de med til at
tegne Grønbjerg Friskole.

Visioner og fremtiden
Flygtninge i Grønbjerg og samarbejdet med
RKSK.
Flygtninge i Grønbjerg er fortsat et tema.
Skolen er i tæt dialog med politikkerne om
at modtage flygtningebørn. Friskoleforeningen er også en medspiller i denne historie.
Tilbage er blot at vente, vi er klar.

Bestyrelse
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af
skolen.
Bestyrelsen og ledelsen har gennem året haft
et stærkt samarbejde. Dialogen og samarbejdet er velfungerende og velorganiseret. Værdier og holdninger til skolen og dens hverdag er konstant i fokus.

Bestyrelsen og ledelsen er enige om at påbegynde en renovering af klasselokalerne fra
4. - 9. klasse samt skabe et mere lyst og imødekommende rum ved biblioteket.
I efteråret iværksætter vi en trivselsundersøgelse blandt eleverne, ligesom det er tanken
at bestyrelsen vil indkalde afgangselever til
en evaluering på deres skolegang på Grønbjerg Friskole. Det er vigtig for den fremtidige planlægning af organiseringen af vores
dagligdag. Vi må vide hvad der røre sig og
følge udviklingen.
Grønbjerg Friskole er solidt funderet, har
nogle stærke værdier og er i fortsat udvikling. Det er ingen selvfølge og kræver et
fortsat stærkt samarbejde mellem Grønbjerg
friskole, NaturMusen, forældre og elever. 

Forældresamarbejdet - Frivillige - Støtteforeningen.
En del af det at drive en friskole er, forældrenes ret og pligt til involvering og aktive
indsats. Det er en absolut nødvendighed.
Forældresamarbejdet er af højeste prioritet.
Vi har afholdt 2 forældremøder med fokus
på lærings og undervisningsstile.
Månedsbrevene og fredagsbrevet er en del af
forældresamarbejdet. Igen er kommunikationen vigtig og samtidig en mulighed for at
være i dialog.
Vi har en række frivillige i vores nærmeste
kreds. Støtteforeningen som i 2015 støttede
med 100.000 kr. til vuggestuen og til stadig-
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 Friskolens støttekreds sælger pølser
Som nævnt andet sted i bladet var Grønbjerg
Friskoles støttekreds meget aktive ved Økodagen på Baksgård søndag den 17. april.
Der blev solgt pølser som var sponsoreret af
Baksgård, øl og sodavand, kaffe og
(hjemmebagt kage) som var indkøbt i Brugsen i Grønbjerg (så kan man komme af
med det, der ikke blev solgt).
Der var stor travlhed hele dagen hvilket gav
en omsætning omkring 9.000,- kr.
Heraf bliver der er overskud der tilsvarer
sidste års overskud på omkring 7- 7.500,- kr.
Man mangler lige de sidste opgørelser fra
Brugsen.
Overskuddet giver et godt bidrag til fornøjelser for skolens elever idet midlerne fra
støtteforeningen ikke må indgå i den daglige
drift.
Bestyrelsen består af Grete Tange, Minna
Kjeldgaard, Inga Kjær og Hans Jørgen Petersen. Niels Henrik Larsen er udpeget af
Friskolen. 

Det var ikke kun bestyrelsen der var på plads det
var deres ægtefæller også. Her i front er det Leo
Kjeldgaard der vender store saftige grillpølser.
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 Fotograf flyttet til Grønbjerg
Endnu en fotograf i Grønbjerg
Grønbjerg har fået endnu en fotograf, men
én af den slags der får sit udkomme af beskæftigelsen. Pernille Lau (36) hedder hun.
Pernille kom i november måned og flyttede
ind hos Dan i Algade 42. Pernille kommer
fra Østjylland, hvor hun delte atelier med totre andre, så nu vil hun etablere sig i det
vestjyske og forsøger at få et atelier i Ørnhøj, hvor der er de ønskede faciliteter til rådighed.
Overgangen til fotografiet
Pernille er egentlig uddannet som multimediedesigner og har arbejdet i forskellige
brancher inden fotografiet tog ”overhånd”.
Hos Martin Guld i Aarhus begyndte Pernille, der egentlig er selvlært, som fotograf.
Martin Guld gik konkurs, og Pernille blev
fritstillet, hvilket gav anledningen til at begynde for sig selv. På et tidspunkt havde
Pernille opgaver for Odense Skolefoto, og i
øjeblikket har hun mange opgaver med fotografering af huse til salgsopstillinger hos
ejendomsmæglere.

Fotograf Pernille Lau

nedprioriteret idet hendes tid, næsten 100%,
går med fotografering.
Droneoperatør
En anden gren af fotograferingen har Pernille også taget ind og det er droneoptagelser altså er Pernille ”dronepilot”. Det er en side
der kræver megen forberedelse og i det hele
taget skal man ”godkendes som droneoperatør” hos trafikstyrelsen. For eksempel skal
politiet varskos 72 timer før seancen finder
sted, og almindeligvis og god kutyme byder,
at naboerne også varsles.
Vejrforholdene har naturligvis også stor betydning for gennemførelse af et dronearrangement.
Til den beskæftigelse skal formalia også være i orden, idet trafikstyrelsen stiller krav til
dronepiloter, ligesom det er hos Trafikstyrelsen man skal søge om dispensationer i
specielle situationer.

Atelieret
Derudover, når hendes atelier i Ørnhøj er
klar, vil hun gerne tage portrætter af børn,
familier, modeller, dyrefotografering - specielt kæledyr. I den forbindelse har Pernille
haft jobs for Petworld i omkring tre år.
Pernille skriver på sin hjemmeside, pernillelau.dk, at hun glæder sig til at vise det hyggeligste atelier/fotostudie frem, når det er klar
med belysning og forskellige baggrunde.
Hjemmesider
Fotografering er én side. En anden side er
det som Pernille egentlig er uddannet til, oprettelse af hjemmesider, support og opdatering samt hjælp med Facebook og dertil hørende faciliteter. Den gren er dog næsten

Man kan få et indblik i alle Pernilles facetter
ved at besøge www.pernillelau.dk (-mb) 
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 Vintagemaling i Klubhuset i Grønbjerg
Lørdag den 19. marts summede det af liv og
maling i Klubhuset på Frydendalsvej i Grønbjerg.
Ikke fordi klubhuset skulle have en omgang
maling, men fordi Jane Jensen, Landsbymusen havde arrangeret et kursus i Vintagepaint som det hedder.
Give gamle møbler og andre genstande en
snert af nostalgi i form af ”gamle” farver.
”Jeg synes at du skal prøve denne farve”
”Hvad passer godt her?” spørgsmål og svar
føg gennem lokalet medens andre var dybt
engageret i selve processen med at de medbragte genstande skulle komme til at se lidt
mere nostalgiske ud, og det er tilsyneladende en trend der er oppe i tiden. Tilbage til
det der var engang.
10 - 12 deltagere var der både herboende,
men også udefrakommende personer havde
reageret på Janes invitation til en formiddag
i malingens og hyggens tegn. (-mb)
(Foto: Mogens Ballegaard)

Lene fra Sunds har malet et bord og dekorerer det
med ”Vintage”.

Bagerst fra venstre Ann, Ølstrup, søstrene Birgitte og Kristina. Sidstnævnte fra Videbæk

Jane kommer med gode råd til N.K. Dam, Grønbjerg

Vil du have en Brugs i morgen - så brugs den i dag
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 Grønbjerg Friskole - bestyrelsens beretning
Ved: Bo Larsen

Generalforsamling den 6. april 2016

møder - generalforsamling - arbejdslørdage.

(forkortet af red - hele beretningen kan læses
på www. groenbjerg-friskole.dk)

I 2014 havde vi første fælles værdidebataften med hele personalet og bestyrelsen. Formålet var at styrke samarbejdet, fællesskabsfølelsen og åbenheden, faggrupperne på
tværs, herunder at drøfte perspektiver og
præmisser for at drive og udvikle institutionen.
Det er vurderingen, at det har været befordrende for det daglige samarbejde, og det
har givet inspiration til, at alle løfter den
fælles opgave endnu stærkere. Målet har været, at åbenhed og samarbejde på tværs i hele
huset ender som en del af en værdifuld samarbejdskultur. Med andre ord, at det gode
samarbejde bliver en behagelig og naturlig
vane. De fundamentale værdier; det forpligtende fællesskab, demokrati, anerkendelse
og dannelse er faste punkter på dagsordenen
på disse møder. Vi skaber stærke kulturer og
kulturer, uanset fortegn, er svære at bryde
ned.
På generalforsamlingen 2015 blev det meldt
ud at 120 elever var en fin størrelse. Det er
nu en realitet og det kan konstateres, at det
fungerer på alle måder. Vi vil forfægte at
fastholde denne volumen og derfor vil der
fortsat være en række aktiviteter omhandlende mere synlighed.

Skolens drift og udvikling er de bærende
elementer i bestyrelses- og ledelsesarbejdet.
Begge elementer er yderligere blevet styrket
gennem 2015, og det er vurderingen og samtidigt glædeligt, at hele skolen er absolut
styrket i året, der er gået. Når vi snakker
skolen, er det hele institutionen; NaturMusen inkl. vuggestue og skoledelen, inkl.
SFO.
Skolens drift
På driftssiden styrkes ledelseskapaciteten løbende og 2015 har været et år med en fin
kontinuitet på den konto. Niels Henrik løser
lederopgaven flot og professionelt. Han bidrager til, at hele personalet tager ejerskab
og udvikles, hvilket betyder, at den samlede
institution løbende styrkes.
I skoledelen er antallet af årselever pr. 5/9
hævet med 7 til 117 elever. Der har igen været tilgang af nye elever. Der er fortsat løbende dialog ind mod nye elever og det tegner godt for den videre skoledrift og udvikling. Pr. 1. april 2016 er der 120 elever i
skolen.
Skolens udvikling
Sidste års fokusområder var opstart og konsolidering af vuggestuen. Et andet fokusområde var, at sikre flere elever i yngstegruppen.
Vi havde budgetteret med 6 børn i vuggestuen og det antal er til fulde realiseret. Vi hører også, at dagligdagen med resten af huset
fungerer. Vuggestuen åbnede 15. august
2015. Det er tanken, at en velfungerende
vuggestue vil bidrage til børnegrundlaget i
børnehavedelen, og senere skolens yngstegruppe.
Samarbejdet med skolens væsentlige interesseparter er et stort fokusområde.
Skole-hjem samarbejdet - fælles forældre-

Formanden har ordet
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Skolens økonomi
Årets resultat ender med et driftsoverskud på
357 kkr. (tusinde kr.) Der er investeret for
342 kkr, samtidig med, at gælden er nedbragt med 117 kkr. Tilgodehavender er reduceret med 140 kkr. Samlet betyder det, at
likviditeten er forbedret med 212 kkr. Det er
absolut komfortabelt. Flere elever i skolen
og en bedre ressourceudnyttelse bidrager til
disse tal. Vi er aldeles tilfredse med resultatet og likviditeten.

over det arbejde og de resultater, der skabes
på skolen. Vi har et meget engageret og
kompetent personale, der dagligt kaster deres energi ind at levere. Som forældre oplever vi, at børnene er glade, energiske, videbegærlige og godt på vej til at få et rigtig
stærkt fundament for at leve et godt liv.
I relation til jer forældre planlægger vi igen
en efterårsaktivitet med brush-up på, hvad
der er grundlaget for at drive friskole. Vi har
gjort det før, der kom bare ikke ret mange,
det gør der næste gang.

Ledelsens forventninger til fremtiden
Budgetterne for de kommende år ser fornuftige ud. Stabilt godt elevgrundlag og en bedre udnyttelse af faciliteter og mandetimer i
NaturMusen, inkl. vuggestue gør, at vi forventer resultater på niveau med 2015. Dette
giver belæg for at holde momentum, herunder udvikling af personalet, opdatering af de
fysiske rammer og sikring af økonomien,
hvis der kommer uventede poster.

Highlights:
 Konsolidering og udvikling af ledelsen

og det samlede personale

 Mål fortsat 120-128 elever, samt en fyldt

NaturMus, aktiviteter målrettes efter dette
 Fortsat økonomisk ansvarlighed, og nu
med resultater der sikrer en buffer + mulighed for opgradering og udvikling
 Der ligger en opgave i at konsolidere forældreengagementet

Afrunding
Fra bestyrelsens side er vi glade og stolte
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Aktiviteter
 afslutning af byggeri og opstart af vuggestue
 i samarbejde med Friskoleforeningen og
kommunens øvrige friskoler blev der larmet i forbindelse med finanslovforhandlinger, hvilket også ledte til en styrkelse
af samarbejdet på bestyrelsesniveau mellem de lokale friskoler. Det viste sig også at den endelige finanslov gjorde betydelig forskel på vores økonomi
 løbende sparring med ledelsen, der dels
sikrer at vi bevæger os i samme retning
og dels betrygger Niels i sine dispositioner
 internt strategimøde i helikopterniveau
hvor vi mærker hvor vi er og vi ønsker os
på vej hen, samt hvordan vi når derhen.

bestyrelsen via skolekredsen.
Bestyrelsen har været samlet til deres første
møde hvor konstitueringen fandt sted:
Formand Bo Larsen
Næstformand Per Thomsen
Kassere Brita Pedersen
Sekretær Trine Sønderby
Øvrige Tom Christensen, Pernille Refslund
og Jacob Kjærulff.
Vi ser alle frem til et positiv og udviklende
bestyrelsesarbejde. Vi vil løbende holde jer
orienteret om vores arbejde i fredagsbrevene
og på fælles møder.
Fælles for hele huset vuggestuen, børnehaven og skolen er arbejdslørdag den 21. maj.
Vi håber alle har sat kryds i kalenderen møder op til en hyggelig dag. Nærmere information følger.
På bestyrelsens vegne Trine Sønderby 

Følgende punkter blev drøftet:
 De fysiske rammer, maling, lofter, lys
 Markedsføring
 Evaluering, hvordan skal vi arbejde med
det på Grønbjerg Friskole
 Bestyrelsens arbejde, noget skal justeres?
 Elevgrundlag
 Lejlighedsvis deltagelse i skole-hjem
møder, også de svære
Slutteligt tak til nuværende bestyrelse for
stort og kompetent arbejde i det seneste år,
det er en fornøjelse at arbejde i dette forum
med engagement, drive, seriøsitet og humor.
Tak til Heidi Frydendal og Mette Mortensen, der stopper for denne omgang.
Tak til hele personalet for jeres store daglige
arbejde, det gælder alle. Kold sagde, at det
var et kald at arbejde i friskolen, dette ord er
ikke moderne længere, men I skal have, at
jeres engagement er at sidestille, tusind tak.
Tak til alle omkring skolen, der bidrager til
at få skibet til at sejle, herunder ikke at forglemme støtteforeningen.
Slutteligt tak til Niels for et godt samarbejde
både til møderne og alt det ind imellem.
Valg til Bestyrelsen
Per Thomsen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Heidi Frydendal, der ikke har flere
børn i skolen. Bo Larsen blev genvalgt til
22

11. maj 2016

ide. Alle 0-3 årige er velkomne, sammen
med mor eller far, dagplejemor eller vuggestuen. Det foregår i konfirmandstuen, er onsdag formiddage og vi mødes 3 gange i efteråret og 3 gange i foråret. Vores organist Helle Majlund leder musikken og styrer slagets
gang.
Datoerne for efteråret vil blive sendt ud med
Runestenen og Kirkebladet. 

 Nyt fra Menighedsrådet
Ved: Else Pedersen

Musik for de små
Menighedsrådet ønsker også at tilbyde noget
for de mindste. Der er oftest ikke nok babyer
til babysalmesang og derfor synes vi at et tilbud, som dækker de 0-3 årige var en bedre

-mb foto

- og det var sandelig ikke kun salmesang der lød, da fotografen kom indenfor med hat på, der har tre
buler - blev det straks udnyttet af Helle-organist til at istemme sangen af samme navn, og de små poder trommede og havde det så lystig og sikkert i fuld overensstemmelse med forældrenes accept. Og
så blev der taget billeder efter alle kunstens regler og i henhold til persondataloven.

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Badmintonturneringen 2016
Til badmintonturneringen i år var der tilmeldt omkring 20 børnespillere opdelt i
syv puljer. Med spillere i U11, U13 og
U15. På voksensiden var der en mere beskeden repræsentation med otte spillere i
en doubleturnering.

U 15 Single Jacob Vestergaard, Vind

U13 single Rasmus Mærsk, Grønbjerg

U 11 single Jacob Vendelbo, Grønbjerg

Også sædvanen tro var familie, venner,
koner, kærester og bekendte til de udøvende mødt op. Og én række stole slår som
regel til. (-mb) (foto Mogens Ballegaard) 

U13 double: Andreas Rasmussen, Vind
og Rasmus Mærsk, Grønbjerg
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U 15 double: Kristian Sønderby, Grønbjerg
og Jacob Vestergaard, Vind

Voksne double: Lars Mortensen, Skråstrup
og Jørgen Bank, Grønbjerg

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Grønbjerg Forsamlingshus - onsdag d. 25. maj 2015 kl. 19.30
Vi mødes til skovvandring - kl. 18.30 i Nørhede plantage
Grønbjerg Jagtforening meddeler:

Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
Direktio.: Ejgild Skytte – Per Kamp – Helle Engestoft

Aktionærer kan købe sig med på drivjagter i Kiddal
Plantage
Henv. Jørgen Bank 97 32 45 95 / 31 34 44 98
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 Samtale med beboeren i Algade 59
Ved: Grete Tange

Indehaveren af ovennævnte adresse har ejet
huset i ni år, så han er ikke ny-tilflytter, men
han har endnu ikke været portrætteret i Runestenen. Det ændrer vi på nu, og han fortæller:
Skoleuddannelsen
”Mit navn er Brian Søndergaard. Jeg er 33
år, og jeg er født i Skive. Da jeg var syv år,
flyttede jeg sammen med min familie til
Bøvling, hvor mine forældre boede, mens
jeg var barn. Jeg gik i Bøvling Friskole, og
efter syv år der fortsatte jeg to år på Staby
Ungdomsskole og tog endelig 10. klasse på
Lomborg Efterskole. Jeg var meget glad for
at gå på de frie skoler, men jeg har ikke nogen kontakt med mine kammerater fra dengang. Vi er spredt for alle vinde. Af familie
har jeg en lillebror og en lillesøster, der bor i
henholdsvis Karup og Struer.

Foto: Mogens Ballegaard

Læretiden
Derefter gik jeg på Teknisk Skole i Holstebro, hvor jeg tog grundforløbet som mekaniker. I den tid jeg boede hjemme. I det første
halve år tog jeg med bus, men da jeg fik kørekort, købte jeg min egen bil og kørte derpå
selv. Derefter kom jeg i lære ved Anneberg,
hvor jeg blev udlært som lastbilmekaniker.
Pladsen her fik jeg igennem Teknisk Skole.
Efter at jeg var udlært, blev jeg her et par år,
og det var jeg glad for, for jeg fik en god allround uddannelse. Så det var ikke af den
grund, at jeg derefter syntes, at jeg skulle
prøve noget andet. Jeg var blevet 24 år, så
nu skulle der ske noget.

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

Chaufførjob
Jeg søgte ind som chauffør ved Nr. Felding
Vognmandsforretning, og der er jeg stadig.
Jeg havde lyst til at prøve noget andet end at
gå på et værksted, så derfor søgte jeg væk.
Chaufførjobbet giver en mulighed for at se
meget andet, og man møder forskellige mennesker, hvor man læsser og læsser af, og
med dem får man en snak. Jeg har også telefonisk kontakt med mine chaufførkolleger,
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hvis jeg har brug for det. Min arbejdsuge er
ligesom alle andres på 37 timer, men jeg
skal være klar til at arbejde megen overtid,
for jeg skal jo havde det kørt, som der er lavet kontrakt med den dag. Min dag begynder
tit kl. 3.30 om morgenen, og så er jeg først
hjemme ved 18 – 19 tiden. I gennemsnit tror
jeg, at jeg arbejder ca. 60 timer om ugen.

få lidt at spise. Beskeden om, hvad jeg skal
foretage mig, kommer på mail eller SMS, ligesom der er en skærm i bilen, der fortæller
det.
Når landmænd ringer og bestiller, hvad de
skal bruge hos DLG, så ringer de til Randers, for der ligger modtagecentret. Når bestillingen er noteret, går den videre til København, hvor kørselsplanlæggeren sidder.
Han fordeler så ordrerne ud på de forskellige
vognmænd, som kører for DGL i hele Danmark, og på den måde får jeg besked om,
hvad jeg skal foretage mig. Min primære
vognmand i Nr. Felding har intet med det at
gøre. Han får en afregning fra DLG over antallet af ton og antal km, som bilen har været
brugt til. Danmark er faktisk delt op 6 regioner, som man først og fremmest kører for,
men som man kan forstå, kan man nemt
komme udenfor også. Af den grund ved jeg
aldrig, hvornår jeg kan være hjemme, men
jeg kommer da hjem de fleste dage. Der er
andre DGL vogne, som ligger ude hele ugen
og først kommer hjem til weekenden.

DLG kørsel
Jeg har en speciel bil, som gennem vognmanden er lejet ud til DLG, så mit arbejde
består af kørsel for DLG i hele landet. F.
eks. kan jeg fortælle om et par dage, som jeg
havde i sidste uge. Jeg startede i Skave, hvor
der ligger en fabrik, der fremstiller økologisk foder. Det fik jeg vognen fyldt med,
hvorefter jeg kørte til Sjælland, hvor jeg
skulle aflevere foderet to forskellige steder.
Da det var gjort, skulle jeg køre til Møn,
hvor jeg hentede korn til Valsemøllen i Esbjerg. Det kunne jeg naturligvis ikke klare
på en dag, så jeg overnattede i bilen. Der har
jeg en seng og et køleskab, så jeg altid kan
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Økonomi og regler
Med hensyn til indtjening er det bedre at være chauffør end at være mekaniker, selvom
timelønnen er lavere, men det er, fordi vi arbejder så mange timer. Jeg kører af og til her
hjem med lastbilen, og så sætter jeg den oppe ved Anneberg. Ellers tager jeg min egen
bil til Nr. Felding, hvor lastbilen venter. Jeg
kan godt lide arbejdet, for der er ikke to dage, der er ens, og jeg ser mange forskellige
steder. Når jeg kører lastbil, er der bestemte
regler, der skal overholdes: nemlig kørehviletidsregler: Jeg må køre 4½ time, og så
skal jeg holde pause, derpå 4½ time igen, og
så igen en pause, og derpå må jeg køre én
time mere to gange om ugen. Pauserne skal
være på ca. tre kvarter, og dem bruger jeg til
at få lidt mad, komme på toilettet og lignende. Pauser skal holdes, og gør jeg det ikke,
lyser bilen helt rødt.”

Fritiden
Fritidsinteresser har Brian ingen af, for hele
ugen går med job, og lørdag-søndag bruges
til at lade op og få sovet. Af den grund har
han heller intet overskud til at finde en pige,
men han beder mig om at skrive, at han har
brug for en, så hvis der er nogen, der kunne
tænke sig at være en del af hans tilværelse,
skal hun bare melde sig, for det ville være
rart at have en at komme hjem til. Et netværk i Grønbjerg er ikke nemt at oparbejde,
når man er så længe væk i løbet af ugen.
Som det fremgår, er Brian ikke nem at træffe
hjemme, men jeg var heldig at fange ham en
dag, han kom hjem fra arbejde kl.18, og det
var jeg glad ved. Så nu er jeg blevet en hel
del kogere på, hvordan det kan være at være
chauffør i Danmark i dag. 

Nr. sOMMErskole - 2016
Der er Nr. sOMMErskole den 27. og 28. juni
for den kommende 3. klasse og op.
Tema: Lær at lave dit eget papir!
Birthe Kamp og Marianne Thelle vil hjælpe os gennem hele processen.
Der kommer yderligere information via skolen.
Tilmelding senest den 13. juni til elsekpedersen@hotmail.com
Med venlig hilsen Menighedsrådet

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

En anden type er de voksne stamceller, som
findes i alle organer, men dem har man ikke
haft held til at dyrke i laboratoriet, så man
har ikke kunnet udnytte dem endnu.
Noget, der er mere gang i for tiden, er at
ændre almindelige celler til stamceller ved
genetisk omprogrammering, men der får
man kun nogle få celler ud af mange. Der er
der så lige kommet noget nyt, nemlig at man
ved at tilsætte et bestemt protein kan få dem
til at blive mange, og så kan man måske
bruge patientens egne celler til at lave
"reservedele" af. Det samme protein spiller
en rolle i leukæmi, så måske kan man også
finde ny medicin mod den.
På privatklinikker i udlandet kan man få
stamcellebehandling. Vent med at købe returbillet. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Stamceller.
Der bliver for tiden forsket meget i de såkaldte stamceller. Den oprindelige stamcelle
er jo det æg, der sætter sig fast i livmoderen.
Efter 5 dage har det delt sig flere gange, så
der er en hel lille klump af celler, som man
kan tage ud og få til at vokse i et laboratorium, så man får så mange, man vil bruge.
Derefter kan man, ved at påvirke dem kemisk, få dem til at udvikle sig i en bestemt
retning som f.eks. hjerneceller, men et er at
få dem til at udvikle sig i laboratoriet, noget
andet er at få dem til at fungere efter hensigten i den rette sammenhæng. Der er gjort
nogle dristige forsøg, hvor patienterne døde.

Det giver god motion for børnene,
når de skal hente skolemælk i Spjald,
hvis vores egen Brugs lukker

Musik i haven
Søndag d. 4. september kl. 14...
...er den sidste dag i Grønbjergs byfest, og vi slutter af i præstegårdshaven med dejlig musik.
Skjern Salonorkester med dirigent Flemming Nordenhof vil spille kendte toner til fornøjelse for
gammel og ung.
Medbring havestol.
Kaffe og kage og forfriskninger kan købes.
Fri entré.
I tilfælde af regn flyttes arrangementet til Friskolens multisal.
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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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Sankt Hans 2016
Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle
Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen

Torsdag den 23. juni
Aftenens program:
18.00
grillen er varm
19.00
årets båltale af Else Pedersen
19.30
bålet tændes
Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen.
Igen i år kan man betale kontingent til Sogneforeningen og
der udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn - Sogneforeningen

Zoneterapi Øreakupunktur
Bach blomsterremedier Massage

Tina Hammelsvang Kirk

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

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Bevaringsværdige støbejernskors
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Ole Nielsen:
Det tredje kors er rejst til minde om Ole Nielsen.
Målene på korset er følgende:
Højde over sokkel:
Længde på korsarmene:
Bredde af korsarm og -stamme:

110 cm
67 cm
12 cm

Minde
over
(ny linje:)
den i Herren hensovende Mand Ole Nielsen
(ny linie:)
f i Skrustrup i Nr. Omme 2 august 1802 ^ 18
April 1870
Her benytter støberen også et ”f” for fødsel
og ^ for død.
Under korsarmen er skrevet:
Fred med
dit Støv
Foto: Mogens Ballegaard

På forsiden af korset er der forneden dekorationer i relief - bl.a. et hjerte. Korsarmene og
korsstammen er afsluttet med tre cirkulære
halvringe.
Bagsiden har relief af et kornneg, hø-le og
segl.

Denne gård har været fæstegård under Pallisbjerg i Staby indtil den i 1819 blev solgt
til gårdens sidste fæster Niels Stephansen
gift med Maren Olesdatter. De drev gården
til 1838, hvor de solgte til sønnen Ole Nielsen gift med Ane Christensdatter fra Tim.
Efterfølgende var den stadig i familiens eje
indtil 1883 hvor den blev solgt til Hans P
Jørgensen fra Lønborg.
I 1922 blev gården købt af Evald Jensen,
som allerede i 1924 solgte til Niels Chr. Jørgensen fra Lønborg.
I 1930 blev gården købt af Svend E. Nedergård.
I 1976 skiftede gården igen ejer. Den nye
ejer blev Chr. Emil Mikkelsen, søn af Anitta
og Kristian Mikkelsen, Hover, gift med Karen Kirk datter af Ingrid og Johannes Kirk,
Holmgård, Grønbjerg. 

Korset er sat op i 1870 hvor støbejernkorsenes kulmination er i omkring 1875.
Da vi taler om året 1870 er der på det tidspunkt ikke nogen kirke og dermed kirkegård
i Ørnhøj hvor Skråstrup er beliggende. Derfor er Ole Nielsen begravet på Nr. Omme
kirkegård.
Ole Nielsen døde som aftægtsmand på Skråstrupvej 4. 18. april 1870.
Lidt om Skråstrupvej 4 som kaldes Lille
Skraastrup.
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 Det mener Betty Bondesgaard om Brugsen
Ved: Betty Bondesgaard, Torsted

Brugsens bestyrelse har opfordret alle til at
skrive, hvad de synes om Brugsen.

helt anderledes ud.
(Man får så også
mere føling med
hvad
brugsen
egentlig kan tilbyde)
Det kan jeg kun
opfordre alle til,
mangler i mælk eller andet så kør i
brugsen, I VIL
SAVNE
DEN
HVIS DEN IKKE
ER DER.

Jeg står for køkkenet på Grønbjerghjemmet,
og jeg synes det er dejligt, at vi har en dagligvare butik i byen. Der er lavet en fin ordning, hvor frivillige henter varer 3 gange
hver uge. Det fungerer super godt, og varesortimentet er ok.
Det er for dyrt vil nogen sige, men jeg tror,
det er for dyrt ikke at have en dagligvarebutik i sognet. Mange dagligvarer er også lige
så billige, som i de store supermarkeder, noget endda billigere.

Betty Bondesgaard

Jeg bor i Torsted, vi har ingen dagligvarebutik, det savner jeg meget.
Det er der man møder, dem man ikke ser til
hverdag, får en hyggelig snak. Der kommer
mange ting på snak, både til fordel for en
selv, men også for sognet og sammenholdet
Har man ikke børn i børnehuset og skolen
mister man hurtig kontakt men mange i sognet, så det er vigtig med en samlingspunkt,
og det er brugsen.

Vi på Grønbjerghjemmet vil savne det meget, hvis butikken ikke er der. Vi er ofte oppe for at handle sammen med beboerne, det
er god aktivering og hyggeligt. Hvis ikke
brugsen er der, skal der køres hver gang, der
skal handles. Det bliver så svært at komme
af sted, så ofte som der er behov for.
Privat handler jeg en del i brugsen, det er
nemt og de har det meste af det jeg skal bruge. Engang imellem kører jeg i en stører butik, og køber det brugsen ikke har, og alle de
andre ting man bliver fristet til, så det kan
også blive dyrt.

Brugsen er også:
Apotek
Posthus
Der er indsamling til begravelse, fest og
mange andre ting.
Brugsen er også stedet, hvor mange unge
tjener deres første penge.
Der kan skrives meget mere, men tænk jer
om når I skal handle. 

Som Jens Peter (brugs) engang sagde: Hvis
de der handler i de større byer, ville lægge
deres små handel i brugsen, vil budgettet se
Eksklusive

Southern Comfort Serien
er eksklusive amerikansk inspirerede huse i luksusudgaver.
Komfort og kvalitet samt minimal vedligeholdelse er nøgleordene.
Pris eks. Model Orlando 170 m2 + dobbeltgarage 40 m2.
Samt ca. 20 m2 bonusrum over garage.
Færdigbyg fra kr. 1.885.000

og
Smukke

Valhalla Bjælkehuse
Valhalla Bjælkehuse leveres til selvbyg, medbyg og som færdigbyg.
Kan leveres i bjælker op til 20x30 cm i white Pine og Cedertræ.

huse...
Se mere på
komfort-huse.dk

Komfort Huse
Højrisvej 1-3, Grønbjerg, 6971 Spjald - Telefon 23 26 58 90
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 Nordic Food Firm skaber nyt liv i Bageriet!
Bager-hva-for-et-ri?
Det er snart så længe siden, at der har været
et bageri i Grønbjerg, at nytilflyttere ikke er
klar over hvad der tales om. Det hjælper nok
heller ikke ret meget at sige, at det ligger lige over for den gamle brugs - men så da - på
Algade - næsten lige over for Forsamlingshuset. Man går lige uden om den gamle
brugs og går over Algade. Så står man ved
indgangspartiet.
En travl herre
Jeg banker på en to tre døre ind til umøblerede rum, og helt inde står der et beskedent
bord med en bærbar og en skærm og kalenderen hænger på væggen, men ingen mennesker. Tilbage igen og rundt i lokalerne og
nede i et køkkenlignende rum, står han. ”Vil
du have en kop kaffe?” bliver man budt. Jeg
afslår og siger, at vi hellere må tale lidt sammen, vel vidende at en der vil starte noget
nyt op, er en travl herre. Og travlt har han
haft, Stefan Hjort Petersen. Et kig ned i et af
produktionshallerne, hvor vi også lige skal
have taget et billede, viser, at hele lokalet er
nymalet med den slags maling som de veterinære myndigheder forlanger, når der skal
være fødevareproduktion i lokalerne.

Stefan Hjort Petersen

Den danske forskel
Forskellen skulle være kvalitetsvarer, lokalproduceret (læs dansk) og lokale produkter
skal indgå. Og ikke mindst skal produkterne
hurtig ud til forbrugerne. På de produkter
som Stefan har set i supermarkederne, står
der på dem alle enten Holland eller Belgien.
Og hvorfor skal man bruge en hel dag på
transport. Udledning af CO2 og forbrug af
brændstof når produkterne kan fremstilles i
Grønbjerg og nå hurtigt ud til forbrugerne endda samme dag som de er produceret.

En gourmetkok med andre ideer
Stefan Hjort Petersen er egentlig uddannet
kok, gourmetkok, men arbejdstiderne for en
kok bevirker, at man ikke bliver længe i faget. Nogle søger til cafeterier, virksomhedernes køkkener og andre steder, hvor arbejdstiderne er mere humane. Det gjaldt også for Stefan, der søgte ind som driftsleder i
en fødevareproduktion.
Stefan er uddannet på Hotel Baltic i Sønderborg. Fik som kokkeelev en bronzemedalje
ved DM for kokkeelever. Efter læretiden var
han en tur i Norge, men ikke på nogle
”Michelin-restauranter”.
I tiden som driftsleder kom tankerne ind på
at fabrikere sandwich til f.eks. tankstationer,
blandede salatretter til køledisken, og evt.
færdigretter som efterspørges i en tid med
travlhed i hele familien.

Den lange vej
Der er dog et stykke vej, til at det kan gå sådan. Først skulle de rigtige lokaler findes og
istandsættes efter gældende regler, og hele
proceduren skulle kortlægges, hvilket Stefan
og for øvrigt også hans kæreste og partner
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Heidi Wolff Jensen valgte at få eksternt
hjælp til - ”fødevarekonsulenter”, der også
kan klarlægge rutinerne for fødevarekontrol
og den såkaldte egenkontrol.
Derefter skal der findes kunder. Er der i det
hele taget nogen, der vil have danskproduceret kvalitetsprodukter? Der skal fremstilles
prøver, der skal sendes ud til de potentielle
kunder og detailkæder. Der skal lægges en
strategi, der skal række mere end tre år ud i
fremtiden. Budgetter og en bank, revisor og
evt. advokat skal også frekventeres.

fordelagtige vilkår for udlejning af det gamle bageri i Grønbjerg, der før havde indeholdt fødevareproduktion i form af krydderiblandinger til fødevarekæderne og til storkøkkener.
Også folk skal der til
På sigt skal der også ansættes medarbejdere
i produktionen, ligesom der, når tiden er inde, skal være et team af produktudviklere.
Herfra skal der lyde et velkommen til Grønbjerg med håbet om, at der må komme godt
med liv i det gamle bageri til gavn måske for
hele byen. (-mb) 

Hjælpen fra Grønbjerg
En stor hjælp fik Stefan og Heidi ved Hans
Jørgen fra Ramsing, Spjald, der gav nogle

Det giver naturligvis også god motion
at cykle til Ørnhøj eller Spjald
for at hente rundstykker eller postpakker!

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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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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SOMMERFEST 2016
31. aug - 4. sept
Sommerfesten støtter også Brugsen i
Grønbjerg

Onsdag: Kondi lotteri løb. På tur rundt i byen.
GM i stand up. (har du en Mich Øgendal,
Jan Gintberg, eller anden komiker
i maven, så træd op på scenen)

Torsdag: Banko i teltet
Kaffe og kage
Fredag:

Venner-firma-klasse-gade fodbold
Hygge i teltet.

Lørdag:

Kaffe og gudstjeneste i teltet.
Minimarked. Kom og lav en bod
Adventure dag. Forlystelser og oplevelser for børn og voksne på boldbanen.
Høstfest i teltet med levende musik

Søndag Se side 29

Opfølgning i næste nummer
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 Køer på Græs - og Øko-dag
Omkring 800 personer - fire mand i hver af
de 200 biler - var til Øko-dag på Baksgård
søndag den 17. april.
Selvom det var en blæsende dag var mange
både ude og måske mest inde for at bese alle
herlighederne. Lege på mooncars, sidde oppe i diverse maskiner og traktorer, prøve at
malke en ko, samt få en tur rundt på gården
på åben vogn efter forskellige traktore. Til at
begynde med var far Bak kørnede med passagervognen på en åben traktor, men det
blev ligegodt for koldt, så den store traktor

med varme i førerhuset måtte spændes for
den lille åbne passagervogn hvor publikum
sad og frøs med anstand.
Indenfor havde Grønbjerg Friskole salg af
grillstegte pølser (sponsoreret af Baksgård)
øl, kaffe og kage. Der ud over var der salg af
gårdens produkter - grillpølser og spegepølser - og endelig var der smagsprøver fra Thise mejeri samt salg af oste samme sted fra.
Foto: Mogens Ballegaard 

Der var mange køer udenfor og lange køer indenfor!

Hold da kæft mand - det er først næste søndag I skal ud!
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”Køer i løbetid”

”Piger kan også dunke” - Mor tror du den er sulten?

På Baksgård har man fuld forståelse for at afstemme trækkraften efter belastningen!
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 Referat fra LokalBrugsens Generalforsamling
Ved: Else Nyborg

På LokalBrugsens generalforsamling den
19. april 2016 blev Poul Erik Nielsen valgt
som dirigent og Maja Liv og Thea blev valgt
som stemmetællere.

Projektet giver bl.a. hjælp til udarbejdelse af
folder, til at søge fonde og LAG midler og
til en evt. indsamling. Vi planlægger at deltage i den fælles generalforsamling den 19.
maj for at få indspark til, hvordan vi kan
redde brugsen. Bestyrelsen har fået udarbejdet en analyse af potentialet i området.
Der er 16 mio. kr i dagligvareomsætning i
området.

Formandens beretning:
Der henvises til formandsberetningen side??
Revisor Ulrik Alminde for elagde år sr egnskabet som efterfølgende blev godkendt af
generalforsamlingen.

Spørgsmål og ideer til bestyrelsen
Det kræver kr. 30.000 i yderligere omsætning pr. uge fremadrettet for at brugsen er
rentabel.

Forslag fra bestyrelsen
Torben Sønderby fremlagde det projekt, vi er
blevet tilbudt at gå ind i med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. Projektet
handler om at sætte brugsen i centrum for
nogle af de lokale tiltag. Bestyrelsen har
inddraget Grønbjerg 2000 i planerne.

Forslag om, at vi skal have andre til at
komme i brugsen - reklamere i andre områder Hover, Torsted, Ølstrup, Ørnhøj, Holstebro, etc.

Foto: mb

Fra venstre er det Torben Sønderby, Else Nyborg, Gravers Kjærgaard og Jørgen Bank. Malene Bondesgaard var ikke til stede ved fotograferingen.
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Vareudbringning, som er gratis i starten.

Ros til Bo for den nye køler, hvor der er
inspiration til aftensmad eller andet
spændende. Forslag om salg af færdigretter.

Indlæg i næste Runestenen fra kunde i
Torsted, som siger, vi skal passe godt på
brugsen.

Gavekort til tilflyttere bliver ikke indløst. Er
vi ikke gode nok til at gøre opmærksom på
os selv? Måske skal tilflyttere have et introkursus om, hvordan vi får et lille samfund til
at fungere, og hvilke forpligtelser, der hører
med, når man vælger at bo her.

Slår vi nok på, at Brugsen er et serviceorgan? Det er ikke bare en butik, men også
indsamlingssted, bibliotek, apotek, posthus
osv. osv.
Prissammenligninger viser, at brugsen er
konkurrencedygtig på dagligvarer.
Se runestenen nr. 136 side 44-45

Valg til bestyrelsen
På valg var Ivan Mortensen (tog ikke imod
genvalg) og Jørgen Bank.
Jørgen Bank blev genvalgt og nyvalgt til
bestyrelsen blev Gravers Kjærgaard. Heidi
Mouridsen blev genvalgt som suppleant.

Tilflyttere nævner, at de kommer hertil pga.
dagligvarebutik og skole og institution.
Hvad gør COOP for de små butikker? De
små butikker bliver ramt af nethandel.
Indkøbspriserne i COOP er dog meget
fordelagtige.

Evt.
Stor tak til Ivan Mortensen for tiden i
bestyrelsen. Lis Helles foreslår indsamling
til nye diske.
De penge, der forudbetales er til fordel for
brugsen, idet de gavner brugsens likviditet.

Kan man købe ind i brugsen på nettet?
Kig først i Brugsen, og kør derefter et andet
sted hen efter det, du ikke fandt i brugsen.

På et efterfølgende konstituerende møde
blev Torben Sønderby valgt som formand,
Jørgen Bank som næstformand og Else Nyborg som sekretær øvrige medlemmer er
Malene Bondesgaard og nyvalgt Gravers
Kjærgaard. 

Kan vi udvide med flere lokale varer? Der er
gang i det, - der er planer om, at Torben
Sønderby vil levere kød, Klaus Bak har lige
leveret pølser til salg.
Forslag om en uvildig undersøgelse om,
hvorvidt folk handler i brugsen. Hvad skal
der til, for at de vil handle i brugsen?

Ant i kvi t e t e r o g n ost a lg i
Algade 2F, Grønbjerg
Åbningstider: Når flaget og skiltet er ude ved vejen
Tlf. 60 78 91 10
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Medlemskontingent til Støttekredsen
for Grønbjerg Friskole
Nu er det tid af forny bidraget til Støttekredsen for 2016.
Kontingent: kr. 100,- pr. person
I år er der flere muligheder:


Brug en af de kuverter der ligger i Brugsen - udfyld med dit/
jeres navn(e) og adresse og beløb og put kuverten i
postkassen.



Overfør via din bank til:
Regnr. 7670 - kontonummer: 25 03 576



Betal via Mobilepay:
Nummeret er 81 65 71 11

Vi takker for alle bidrag - de vil blive anvendt til glæde for
børnene på Friskolen.
Vi gør opmærksom på at pap- og papir containerne stadig står ved
Brugsen.
Vi tømmer når de er fyldte og beløbene er et godt bidrag til friskolen.
… OG SÅ ER DET MEGET NEMMERE AT FYLDE I CONTAINEREN END I DE SMÅ "KASSER" PÅ P-PLADSEN

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Jørn Bak Hædret for sin indsats i Røde Kors
På Dronningens fødselsdag den 16. april uddeles Hendes Majestæt Dronningens Emblem til en person der gennem Røde Kors
har gjort sig fortjent til denne hæder.
Det overgik Jørn Bak på Dronningens fødselsdag i år.
Indstillingen kom fra Røde Kors afdelingen i
Videbæk hvor Jørn har været medlem af bestyrelsen i 12 år og i samme periode været
kasserer i afdelingen. Kassererjobbet har han
også bestridt i et år i kommunekredsen. Der
ud over har Jørn Bak været besøgsven i 10
år. Derud over har Jørn taget tørnen med at
arrangere ældrelejr for ældre der ikke umiddelbart har mulighed for at komme af sted
på sommerferie.
I sin indstilling sagde formand for Røde
Kors Videbæk, Birthe Degnboel, at Jørns
behagelige væsen og store omsorg for de
svage gør, at han på alle måder er en gevinst
for Røde Kors. Og Birthe Degnboel fortsatte
ved tildelingen med ordene: du er udstyret
med en god situationsfornemmelse, fin tilpasningsevne og dejlig humor. Ovennævnte
smukke værdier har sat så flotte spor, at du
om nogen fortjener Hendes Majestæt Dronningens Emblem. Og jeg håber, du vil glæde
dig over at vi alle synes, at du har fortjent
den og derfor har lyst til at fejre dig.
Uddelingen fandt sted i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk.

der herskede en munter og afslappet og fordomsfri stemning. Man kunne mærke at de
mange ældre der ikke alle var lige mobile
befandt sig godt på lejren hvor Jørn meget
gerne gav en hånd med når f. eks kørestolsbrugere havde brug for en hjælpende hånd.
(-mb) 

Hendes Majestæt Dronningens Emblem er
indstiftet den 5. december 1914 af kong
Christian den 10.
Til ovenstående skal tilføjes at undertegnede
har været gæst på et af Jørns ældrelejre hvor

Sommerfesten bruger også Brugsen
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 Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 2015
Ved: Formand Per Hessellund

Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290
målere. De 276 medlemmer har i løbet af
året brugt 64.486 m3 vand, hvilket er en
anelse mere end i 2014.

Vandværket har i 2015 fået endnu et kvalitets-boost. Siden vandværket blev bygget,
har gulvet været et pudset betongulv. For at
lette rengøring af vandværket blev gulvet
malet med en epoxy topcoat. Pænt er det
blevet og nemmere at holde rent.

Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand
til at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi
har siden 2009 ligget på et svind på under
2,3 %, hvilket er flot og meget glædeligt.
Igen i 2015 har svindet været minimalt og
mindre end 1% - dejligt.

Økonomisk set har vi i 2015 haft et over skud på 83.539 kr. Dette betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende.
Økonomisk set ser det derfor fornuftigt ud,
hvorfor bestyrelsen har besluttet, at udgiften
til vand til Grønbjerg Vandværk ikke stiger i
2016. Fastafgiften holdes også uændret.
Vandkvaliteten fr a Gr ønbjer g Vandvær k
er heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs
hjemmeside, så ligger alle målinger i 2015
fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af Force, som udtager og analyserer
vores vand i henhold til gældende regler.

Statsafgiften på vandet steg igen i 2015 til
8,16 kr. pr. m3 vand inklusive moms. I 2014
var statsafgiften på 7,66 kr. pr. m3 vand.
Heldigvis er afgiften i 2016 faldet igen til nu
at være på 7,81 kr.pr. m3 vand. Hvad fremtiden måtte bringe af stigninger eller fald er
formentligt op til chefen i Finansministeriet.
Lad os satse på, at Finansministeren ikke får
øje på netop denne afgift. Vandet fra vandværket koster det samme, men vi skal selvfølgelig opkræve statsafgiften.

Mandag den 7. marts kunne vi i Dagbladet
Ringkøbing-Skjern læse, at »Verdens reneste« vand er fyldt med gift. Ifølge data fra
det geologiske undersøgelsesinstitut, GEUS,
blev der i 2014 målt pesticider i hver fjerde
vandværksboring.
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Som det fremgår af kortet i artiklen, så er
pesticiderne fundet i hele Danmark – men
færrest i Vestjylland. Det er naturligvis dejligt for os – men der er målt pesticider i Ørnhøj og i Abildå. Begge steder under grænseværdierne.
Af kort nr. 2 i artiklen fremgår det, at der har
været målt pesticider i Grønbjerg (fra boringen ved risletårnet). Laboratoriet anerkendte
det som en målefejl fra deres side. Målingerne gentages minimum hvert andet år. Vi
har heller ikke efterfølgende set forekomst
af pesticider i målingerne. Uheldigvis er måleresultatet blevet indberettet til GEUS databasen JUPITER – ærgerligt, når nu det ikke
har noget på sig.
Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk sjældent. Det lykkes heller ikke i 2016.

Vandværksbestyrer Johannes Mikkelsen får her
overrakt en buket blomster og en kuvert af formanden for Grønbjerg Vandværk Per Hessellund
Lauritsen for sin indsats for Grønbjerg vandværk
gennem 40 år.

Vandregulativet for vores vandværk kr æver, at der er parallelle proceslinjer. Det betyder, at hvis en boring bliver forurenet, så
kan vi fortsat levere rent vand. Med lidt hurtig ombygning kan vi godt gøre dette. Den
effektive og elegante løsning er at blive koblet op på et nabovandværk. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i 2016 skal kobles sammen med Spjald Vandværk. Vandledningerne i nærheden af både Abildå og Ørnhøj
Vandværker er for tynde, så sammenkoblingen med Spjald Vandværk er den billigste.
Arbejdet vil formentligt blive gennemført i
efteråret 2016.

Læs om Johannes Mikkelsens beretning og anekdoter som vandværkspasser i fyrre år i Runestenen nr. 139 side 19.

værket for os alle. Johannes har gennem alle
årene holdt vandværket pænt og ordentligt
både udenfor og indenfor. Dette har medvirket til, at vores vandpriser ligger i den lave
ende af skalaen. Johannes har dog forsøgt at
opsige sin stilling to gange. Først til Leif
Tange og siden til mig. Det lykkedes heldigvis ikke for ham. Vi kan ikke undvære ham.
Der skal fra Grønbjerg Vandværks, og fra
Grønbjergs side lyde et stort tillykke med
jubilæet og en kæmpe tak for indsatsen.

Johannes Mikkelsen blev ansat 1. april 1976
af daværende formand Mejeribestyrer Axel
Christensen som vandværkspasser. Johannes
har altså været ansat i 40 år pr. 1. april 2016.
Imponerende! Glædeligt for Grønbjerg
Vandværk og for Grønbjerg. Johannes har
samvittighedsfuldt og effektivt passet vand-

Til slut vil jeg ger ne takke bestyr elsen og
Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
gode samarbejde, vi igen i 2015 havde. Også en stor tak til revisorerne. 
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 Grønbjerg Friskole - afd. leder beretning
Ved: Klaus Wolff

Generalforsamling den 6. april 2016

processer at nye ideer opstår, men det kræver man
tager ja-hatten på og det
må man så sandelig sige
personalet gjorde. Frem
mod åbningen af vuggestuen måtte en større omstrukturering af medarbejderstaben foregå. Annedorte skulle være pædagog i vuggestuen
og det efterlod en tom plads i børnehaven.
Vuggestuen skulle selvfølgelig have endnu
en medarbejder. Derfor manglede vi også en
pædagogmedhjælper der.
Lige inden sommerferien blev Jakob ansat
som medhjælper i børnehaven og Bolette
som medhjælper i vuggestuen. Hvor er det
fantastisk at finde to så kompetente og hjertevarme medarbejdere. Bolette og Jakob er
nu blevet en fast bestanddel af NaturMusen
og er derfor med til at tegne et billede af det
bedste pasningstilbud i området.

(forkortet af red - hele beretningen kan læses
på www. groenbjerg-friskole.dk)
NaturMusen fik en lille ny.
2015 blev et skelsættende år.
Sidste år ved denne tid, var det med en vis
bæven, at vi kunne offentliggøre åbning af
vuggestue i Grønbjerg. Var der kunder i butikken? Ville folk til vælge vuggestue i en
lille by som Grønbjerg? Var det mon investeringen værd.
En ting var at oprette en vuggestue, men
kunne den mon overleve på den lange bane?
Da vi nåede 6 indmeldte børn, kunne vi ånde
lettet op for en stund, og som ugerne og månederne gik, begyndte en ny hverdag at tage
form.
Der har været positive tilbagemeldinger fra
alle sider. Forældrene giver udtryk for at der
er tilfredse med stedet og vi har med tiden
kunnet høre, at vi har fået skabt os et godt ry
ude omkring i lokalområdet og længere væk.

En rude ind til fremtiden.
At starte en ny vuggestue kræver dygtige
medarbejdere i den proces det er at skulle
forme og gennemtænke, hvordan en hverdag
i en vuggestue skal fungere. Annedorte tog i
praktik i Skovhuset i Skjern for at blive klogere på, hvordan vuggestuelivet egentlig er.
Da hun var tilbage kunne, hun sammen med

Men inden vi nåede der til, måtte NaturMusen gennemgå en enorm forandring. Huset
blev delt i to og mens byggeriet af den nye
vuggestue foregik på den ene side, måtte
børnehaven finde nye måder at indrette
hverdagen. Det er ofte i disse forandrings-

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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Bolette gøre sig de fornødne tanker og forberedelser der skulle til frem mod indvielsen
den 15. august

sede som fod i hose med dramaforestillingen
”Frem til fortiden”. NaturMusen skulle lave
en scene der afbilleder livet i stenalderen. I
ugerne op til selve dramaugen, blev der læst
og kigget i bjerge af bøger om stenalderlivet.
Børnene blev bekendt med urokser, mammutter, stenredskaber og ting lavet af skind,
ben og træ. Med lidt fantasi iblandet, fik vi
efterhånden en scene stablet på benene.
Vuggestuen sang en sang, som godt kunne
være sunget i stenalderen. Denne blev så optaget på video, så de små også kunne være
med i forestillingen.

Læreplantemaer
Alle vuggestuer og børnehaver skal arbejde
med en række temaer, som tilsammen skal
danne grobund for et alsidig læring i daginstitutionen.
Da vi sidste sommer blev enige om at behandle læreplanstemaet ”Sprog” i sidste
halvår af 2015, opstod pludselig en idé om
en fælles fortælletime, hvor vuggestuen og
børnehaven sammen skulle have en halv
time med fortælling, drama og gode historier. At skabe et rum, hvor larver, myrer og
humlebier i fællesskab skulle høre en historie eller se og være med i et dramastykke,
kræver opfindsomhed fra personalets side,
men pædagoger og medhjælpere fra begge
afdeling har løst denne opgave meget dygtigt, og vi oplever at både små og store ser
frem til onsdag kl. 8.30.
For at udvide tiltaget, har myrer og humlebier hver torsdag deres helt egen fortælletime, hvor fortællingerne er tilpasset den aldersgruppe.
Da halvåret med læreplanstemaet sprog var
ved at være til ende, beslutte personalet sig
for at fortsætte det nye tiltag.

Humor er en svær ting!
I NaturMusen vægter vi humor blandt personalet. At have en glad og humoristisk tilgang
til hinanden, gør stemningen mellem de
voksne let, hvilket har en afsmittende effekt
på børnene. At møde børn med velafstemt
humor, tvinger dem til at tænke ud af boksen
og blive kritiske over for det de hører. Vi
skal naturligvis være påpasselige med til
hvem og hvordan humoren benyttes.
Vi havde eksempelvis gode snakke med børnene fredag den 1. april. Man må gerne lave
små løgnehistorier, men kun den ene dag og
kun på en måde, så ingen bliver kede af det.
Til forældrerådet blev Pernille Refslund Vestergaard valgt i stedet for Mette Højgaard,
der trådte ud af forældrerådet og dermed bestyrelsen. 

I år har vi taget fat på temaet ”Kulturelle udtryksformer og værdier”. Et emne, der pas-

Kultur og Samvær - 2016
Aftentur tirsdag den 7. juni til Lyngsmose og Hover Ådal
Med rundvisning ved Arkæolog Palle Eriksen, som vil fortælle om jernalderbopladsen og tage os med ned over Hover Ådal.
Medbring selv kaffe& brød.
Afgang fra parkeringspladsen (Svinget) kl. 18.30. med evt. samkørsel.
mvh. bestyrelsen og på gensyn.
ps. der er borde og bænker derude.
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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 alle foreningerne
Vi tager pulsen på Grønbjerg anno 2016 og specielt Brugsens situation
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg og få del i det pulserende Grønbjerg
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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 om der er 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 bestyrelserne
ihærdigt forsøger at få nogle personer til at stille op til bestyrelsesposterne.
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 give sit besyv med om
det pulserende Grønbjerg anno 2016
….og samtidig få sin aftenkaffe
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 LokalBrugsen - Bestyrelsens beretning
Ved: Ivan Mortensen

Velkommen til generalforsamling for året
2015 her den 19. april 2016

Vi syntes også at det hjalp lige i begyndelsen, med det slår ikke til det skal være hele
året hvis vi forsat skal overlever.
Der blev d. 18. juni fra kl. 17 afholdt grillaften, fremmøde var fantastisk god, der var vel
i nærheden af 125 personer der aflagde visit
og smagte på, div. Grillede pølser og pølsebrød/kartoffelsalater mm. der smuttede også
et par fl. vin og øl med i købet.
Vores aftale med Krogs blomster går rigtig
godt. Der leveres friske blomster til enhver
pris. Det forsætter uændret.

Fokus på Økonomien
Bestyrelsen har igen i år haft meget fokus på
økonomi, vi har tilsyneladende meget svært
med at holde omsætningen og dermed også
indtjeningen. Det skyldes at vi mangler mere
handel fra vores nærområde, det er simpelthen nødvendig at der lægges flere kroner i
butikken hver dag. Det er derfor af stor vigtighed at vi gør noget ekstra for at udvide
grundlaget for vores forretning.

Tilbage til økonomien
Økonomisk har brugsen haft en svag drift vi
har tabt omsætning og indtjening.
Vi er derfor nået til et punkt i brugsens levetid at der skal handles mere i forretningen ellers overlever brugsen ikke.
Såfremt den skal overleve skal der samtidig
forud indbetales mere på vores daglige købskontor, da likviditeten er meget stram. Vi
har sparet meget på lønudgifterne og synes
ikke de kan være mindre.
Det bringer selvfølgelig mange spørgsmål
på bordet, som vi skal drøfte i aften.

Årets aktiviteter i vores lokal brugs har
været følgende.
En af de første store aktiviteter var sidste generalforsamlingen hvor Brugsens fremtid
virkelig blev drøftet, vi var også lukningstruet på dette tidspunkt der blev drøftet alle
muligheder for besparelse og udvidelse af
aktiviteter.
Ændring i åbningstiderne mm. og alle lovede at handle lidt mere og samtidig ville vi
fortælle naboerne, hvor vigtig det var at de
lagde en del af deres handel i brugsen.

Der var dyb koncentration og flere dystre miner ved Brugsens generalforsamling
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Bestyrelsen har mod på at forsætte arbejdet
med Brugsen for at afprøve de sidste muligheder.
Bestyrelsen har bestemt at der inden den 31.
august 2016 skal kunne fremvises en bedre
handel og dermed en bedre indtjening og
overskud. Et overskud der kan forsvare, at vi
kan holde butikken i gang.
Vi skal derfor efter i aften have udarbejdet et
revideret buget som kan holde i fremtiden.
I hverdagen bliver der bakket op af de kunder som kommer i Brugsen, vi mangler bare
nogle flere kunder.
Tak for jeres daglige handel i forretningen,
det er med til at gøre, at vi endnu ikke helt
har opgivet forretningen.

Nu håber vi så at der vil komme nogle flere
kunder i brugsen og lægge deres daglig handel der, så vi også i fremtiden har en dagligvareforretning i Grønbjerg.
Men jeg vil gerne understrege at det er så
absolut sidste chance.
Jeg vil gerne gentage at indtjening og
økonomi skal være på rette spor inden
den 31. august i år ellers må vi desværre
lukke Brugsen.
Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at priserne på vores boliger i området vil falde
med 10-20 %. Det er derfor af meget stor
vigtighed at vi styrket omsætning og indtjeningen.
Der skal lyde en meget stor tak til alle der
yder en frivillig indsats for vores fælles
brugs. Med udpakning af vare og opsætning
af hyldevare mm. Og en stor tak til de der
yder hjælp med udbringning og afhentning
af vare.
Jeg vil takke Bo og alle i bestyrelsen for et
meget behageligt og positivt samarbejde, bestyrelsesmøderne blive afholdt i god ånd
med lidt kaffe og rødvin som skal tilsmages,
denne pligt har vi fastholdt.
Som afslutning vil vi fra bestyrelsens side
takke til hele personaleholdet som igen har
gjort en stor indsats for at brugsen kan fungere, man får altid et venligt smil med på vejen.
Og det gælder Alle vores Medarbejder.

Vi har også haft besøg af fødevarestyrelsen
det gav igen en glad smiley.
Vi kan derfor konkludere at vores lokale
brugs har gjort det godt selvom indtjeningen
og omsætning ikke følger budgettet.
Uddelerskifte
Vi har i 2015 måtte tageafsked med vores
mangeårig uddeler Jens Pede Mikkelsen der
valgt at holde d. 31. september.
Vi måtte derefter i gang med at finde en ny
til stillingen som daglig uddeler i vores
brugs.
Imellem flere ansøgninger faldt valget på Bo
Blynning, som nu står for den daglig drift.
Vi synes fra bestyrelsens side, at Bo er kommet meget godt efter det, vi har i dag en meget flot forretning, men der er også lagt nogle timer i tilpasning af vare og omflytning på
hylderne.

Vores slogan er det samme, Tænk global og
handel lokal. 

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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 Grønbjerg Friskole - Tilsynets erklæring
Ved: Hans Peter Ravn

Generalforsamling den 6. april 2016

så konstruktiv kritik og forslag til forbedringer.

(forkortet af red - hele beretningen kan læses
på www. groenbjerg-friskole.dk)

Musicalen: ”Frem til fortiden”.
Med afsæt i projektet om fællesemnet TID
opførte alle skolens elever (børnehaveklassen – 9. kl.) musicalen: ”Frem til fortiden”.
Musicalen er skrevet af eleverne selv med
oplæg og hjælp fra lærerne. Stykket er opdelt i fire tidsperioder spændende fra stenalderen over Christian den fjerde - 2. Verdenskrig til fremtiden.
Det var tydeligt at mærke, at eleverne følte
et stort ejerskab til musicalen ved selv at have skrevet historien og efterfølgende kreeret
karakteristika fra deres tidsperiode: Mundrette replikker til skuespillere, sjove optrin
med masser af humor og action og ikke
mindst med plads til mange statister, så alle
skolens elever kom på scenen. Et stykke
som eleverne med deres lærere kan være
meget stolte af. Der var sammenhængskraft
både i de fire historiske tidsafsnit og i elevernes udfoldelser.
Ved de to forestillinger mærkede man tydeligt, at eleverne er opflasket med det at stå
frem for et publikum. Frimodige og selvsikre skuespillerne nåede ud over scenekanten
på fornemmeste vis.
Skuespil, musik, sang, scenografi, kostumer
og hvad der ellers hører med til en rigtig
musical må få noget nær en topkarakter i
min skolemusical-karakterbog.

Tilsynet har i skoleåret 2015/16 været udført
af Hans Peter Ravn, Spjald, der har udført
tilsyn over seks gange.
Derudover har han løbende haft samtaler
med skolens lærere.
Jeg har i år valgt at fokusere mit tilsyn på
kreative/musiske områder. Skolen har stor
fokus på at lære eleverne at formidle og
fremlægge stof af enhver art.
Projekt for ældste-gruppen om fællesemnet TID.
Jeg overværede fremlæggelser om emnerne:
Hospice, ”fodbold og knallerter over tid”
og ”robotterne tager over”.
Generelt var fremlæggelserne rigtig godt
struktureret og forberedt, og der blev i de
enkelte grupper gjort meget ud af at tage
hensyn til kammerater med faglige problemer, specielt i den mundtlige del. Det gjorde
sig også gældende, når der blev stillet
spørgsmål fra tilhørerne – opmuntringer herfra til de svageste i gruppen.
Der blev i fremlæggelserne anvendt mange
velvalgte, kreative og udtryksfulde medier.
Mit klare indtryk af alle fremlæggelserne
var, at eleverne følte sig trygge i situationen,
selv om det var første gang for de yngste. Pigegrupperne var mest ”berørt” ved den
mundtlige fremlæggelse og lidt svære at høre, men tilhørerne var utrolig stille og opmærksomme og stillede rigtig mange relevante spørgsmål efter fremlæggelserne.
Mit generelle indtryk var, at man fra lærerside havde gjort sig mange tanker om sammensætning af grupperne og klædt eleverne
rigtig godt på til opgaven, både med opgaveformulering og med indgående snak om,
hvor betydningsfuld en god modtagelse fra
kammeraterne var. Rigtig megen ros og opmuntring fra kammerater og lærere, men og-

Samtale med skolens leder, Niels Henrik
Larsen.
I vores samtale var fokus på: Evaluering, inklusion/specialundervisning og udvikling.
man lige har evalueret på skolemusicalen.
 den generelle evaluering foregår på lærermøderne og teammøderne.
 alle projekter og fagdage bliver evalueret
løbende og efterfølgende handlet på.
 hver tredje måned er der opfølgning på
historie- og kristendomsfortællingen.
 i onsdags-fortællingen er der sat en ekstra lærer på disse timer. Dennes opgave
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er at evaluere på undervisningen, give
feedback og indgå som en sparringspartner med underviseren for at opnå det
bedste resultat.
 i slutningen af året afholdes et pædagogisk døgn, hvor der evalueres på hele
skoleåret.

fagligt niveau, der er tilpasset de enkelte
klassetrin, og at der stilles krav til den enkelte elev om aktiv deltagelse. Elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk er
helt normale for de enkelte klassetrin og derfor fuldt tilfredsstillende.
 Der er et godt indlæringsmiljø med gensidig respekt, hvor lærerne på en god
måde giver sig tid til den enkelte elev.
 Lærerne er velforberedte og yderst engageret i deres skolearbejde.
 Skolen bruger mange midler på at dygtiggøre lærerne på forskellige kurser.

Fokusområder/udvikling.
Skolen vil have stor fokus på 8. – 9. kl. og
deres fremtidige rolle i friskole-fællesskabet
- friskoleånden skal bevares og her har alle,
ikke mindst lærerne, et stort ansvar for at det
lykkes.

Det er mit indtryk, at skolen gør meget for at
lære eleverne om god opførsel og om demokratiets grundregler. På elevmøder stilles
eleverne ofte over for at skulle tage stilling
til samfundsmæssige spørgsmål.
Det er mit klare indtryk, at skolens ansatte
sørger for et aktivt og givende skole-hjem
samarbejde, og at der fra bestyrelsens side
lægges mange kræfter i arbejdet med fortsat
at skabe en god og sund friskole i lokalsamfundet, hvorfra man også får stor hjælp.
På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at Grønbjerg Friskole er en veldrevet
og velfungerende skole, og at skolens samlede tilbud af undervisning ”står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”, og jeg kan bekræfte at undervisningssproget er dansk. 

 hele huset, NaturMusen og friskolen, har
været på et 5-timers kursus i positiv psykologi for at styrke fællesskabet.
 skolen har hvert tredje år fokus på trivsel. Nuværende og tidligere elever svarer
på spørgsmål angående trivslen og fællesskabet på skolen.
 man havde en fælles arbejdsdag, hvor
blandt andet skolens markedsføring,
handleplaner og æstetik blev drøftet.
 ser forældrene, hvad skolen gør i den
daglige undervisning, og er man enig.
Skal og kan man evt. inddrage forældrene mere i skolearbejdet og beslutningsprocesserne?
Konklusion.
Det er mit indtryk, at der undervises på et

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

 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Grethe Lauridsen

Siden sidst.
Til påske kom vennerne med et påskeæg til
beboerne. Det gjorde stor lykke at få lidt
godt, og vi bliver altid godt modtaget.

Fra Grønbjerghjemmet var nogle af beboerne i Skjern til festival.
Vennerne hjalp til, så flere af beboerne kunne deltage.
Det var Kandis, som skulle underholde, så
der var en rigtig god stemning og højt humør. Der blev danset livligt, og det blev en
rigtig god dag for alle. 

Økodag
Så skulle de økologiske køer på græs, og vi
var nogle, som hjalp til med de beboer, som
havde valgt at være med.
Vi var i stalden hos køerne, og derefter spiste vi pølser og fik kaffe og kage, før turen
gik ud at se køerne.
Der var mange andre som også kiggede på.
men vi kom i front, så alle kunne se.
Det var koldt og blæsende, så derefter gik
turen hurtig hjem til middagssøvnen.
Hver mandag er der Venner dag.
På skift er der nogle som kommer og hygger
om beboerne. Der snakkes, spilles, høres
musik eller hvad der nu bliver fundet på.
Når vejret bliver lidt bedre, er der mulighed
for en gå- eller køretur.

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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Tarm fik hun i foråret 2011 ophold og sit
hjem på Grønbjerghjemmet, hvor hun faldt
godt til.
Solveig havde et følsomt sind, her var ikke
langt fra gråd til latter. Hun var utrolig glad
for spil og fortalte glad og gerne om sit
"fantastiske" held i lotteriet- som den lykkens pamfilius hun nu var. Var lykkelig for,
at Brugsen blandt meget andet forhandlede
Tips og Lotto, som så også foranledigede, at
hun var en flittig kunde i butikken.
Solveig efterlader sig en plejebror og hans
kone og deres børn.
Desuden skulle jeg hilse og sige fra de øvrige beboere på Grønbjerghjemmet, at man
savner Solveig meget i fællesskabet her.
Æret være Solveig Boilesens minde! 

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Solveig Boilesen døde den 15. mar ts 2016
på Grønbjerghjemmet, 74 år gammel, og
blev den 18. marts bisat fra Nr. Omme Kirke.
Solveig Boilesen døde efter nogen tids tiltagende svagelighed, men alligevel indfandt
døden sig ret pludseligt og uventet.
Solveig blev født ind i et børnerigt og ret
ubemidlet hjem på Skjernegnen og blev tre
måneder gammel adopteret af en familie i
Vostrup, som tog sig af hende gennem barneårene.
Efter mange år i bofællesskabet Engdraget i

Sæt allerede nu KRYDS i kalenderen
Onsdag den 14. september...
...hvor cirkus Mascot kommer til byen. - Der bliver to forestillinger kl. 16 og 19.
Det er lykkedes for os at få sponsoreret et par forestillinger, så der kommer mere
information i næste nummer.
Grønbjerg Friskole og Grønbjerghjemmets venner.

Forårskalender Menighedsrådet
Sang og fortælling

Fredag d. 27. maj. kl. 14.00 i præstegården i Grønbjerg
Nyd en dejlig eftermiddag med smækre toner, lækre kager og en god historie.

Grundlovsmøde i præstegårdshaven

Søndag d. 5. juni kl. 14 er der grundlovsmøde i præstegårdshaven med Nørre
Ommes eget gospelkor, der synger danske sommersange.
På plænen kan vi måske nyde en gymnastikopvisning - der arbejdes på sagen.
Eftermiddagens taler er DRs politiske redaktør Uffe Tang, som vil være de fleste
heromkring bekendt.
Medbring en havestol. Kaffe og kage samt drikkelse kan købes på stedet.
I tilfælde af regn flyttes arrangementet til Friskolens multisal.

Gudstjeneste en sommeraften med violinmusik.

Søndag den 3. juli er der aftensgudstjeneste kl. 19.30 og med musikledsagelse
på violin ved David Thomas.
Alle er velkomne fra begge sogne (også længere væk fra).
55

11. maj 2016

GRØNBJERG

- Handel lokal det gør vi...
HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

Tilbud
124,95
Tilbuddet gælder fra
12. maj - 12. juli

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

