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Dette er en saga blot!
Engang hang der telefonledninger på master ude i naturen - de er allerede gravet ned eller
erstattet af den mobile teknologi. El-ledningerne ind til vore huse er også for længst gravet
ned. Nu er turen kommet til højspændingsmasterne, der lige så stille forsvinder fra landskabet.
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klamerer på Facbook.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

En tredje god historie
Der er gode borgere her i Grønbjerg, der har
mod på en tilværelse i et lille samfund. Ikke
mindre end to familier har opført, eller er i
færd med at opføre et nyt hus. Og det sker
endda inden for et år.
Et af husene er beboet af Lone Holdesen og
hendes mand Michael og deres børn. De
havde rejsegilde i august sidste år, og Dan
Jensen og hans kæreste Monica holdt rejsegilde lørdag den 21. maj. Dan udtaler: "Hvor
skal vi ellers bo - jeg skal ikke til en storby."

Fortæl den gode historie
Med den stigende omsætning i Brugsen er
der tegn i sol og måne på, at vi kan bibeholde Lokalbrugsen i Grønbjerg. Et samspil
mellem nye produktgrupper (læs lokale produkter) en markedsføring og opmærksomhed på Brugsen har sikkert medvirket til lyspunktet. Uden at have taget ”UniBet” i ed
vil jeg gerne holde fem flasker kogesprit på,
at vi får lov til at beholde en Brugs i Grønbjerg. Det betyder dog ikke, at vi kan læne
os tilbage og være ligeglade. ”Kamp skal der
til skal livet gro” denne sentens fra Kaalunds
sang ”Jeg elsker den brogede verden” kan
vel prosaisk set godt anvendes i Brugssammenhæng.
Men fortæl blot omverdenen at der er positive tendenser i Brugssammenhæng i Grønbjerg I kan roligt slå jer ned i Grønbjerg sognet med den hurtige internetforbindelse.

Hvad har Brexit med Grønbjerg at gøre
I skrivende stund ved vi ikke meget om
Brexits indflydelse på de danske og slet ikke
på Grønbjergske forhold, men ovennævnte
faktorer må vi meget gerne udbrede. Selvom
kurserne falder med ca. 10% kan vi da prale
med, at vi har en fødselsrate på 10% ++
Rigtig god sommer 

En anden god historie
Det er tidligere annonceret på Facebook og
sikkert også i andre medier, at vi i Grønbjerg
kan prale af, at vi næsten inden for et år kan
modtage 13 nye verdensborgere. Det er jo i
sig selv en post i betragtning af, at vi de sidste mange år har fået 3-4-5 nye verdensborgere hvert år. Det endnu mere glædelige er,
at Redaktionen fik kendskab til, at der er en
14. ny verdensborger i Grønbjerg på vej. Det
skete Sct. Hansaften i pavillonen hvor en pige henvendte sig og sagde: ””Mellem os” så
kommer der én borger mere til Grønbjerg.”
Det betyder godt 10% flere børn i Grønbjerg
Vi skal vel helt tilbage til 80-erne eller begyndelsen af 90-erne, før vi kan tale om
klassestørrelser af samme omfang.
Så kan tankerne jo gå mod Friskolens vuggestue og dagplejemødrenes kapacitet.
Kommunen kan jo bare ansætte en dagplejemor mere, men det er vel ikke lige sådan at
udvide Friskolens vuggestue.
Det skal lige nævnes, at oplysningerne stammer fra lokale meddelere, og pigernes maver
når pigerne viser sig i bybilledet eller pro-
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 Nyt fra Byrådet

0,3 til Sundhedscenter Vest til et specialdesignet forløb med fokus på træning og
individuel uddannelse.
0,3 til ”gode måltider” til ældre i kommunen
1,0 til sikring af værdig sagsbehandlingstid.

Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.
Til Runestenes læsere.
Sommeren er over os, og
vi har allerede haft mange
flotte solskinsdage. I modsætning til sidste år, står
avlen på markerne fantastisk godt og det tegner til
et godt høstudbytte. Lad os glæde os over
det i en tid hvor landbruget er hårdt pressede
pga. alt for lave priser på fødevarer.
Denne gang vil jeg starte med et vers af Carl
Nielsens:
Nu er dagen fuld af sang.
Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
Håndterer elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget strå
plukke, plukke siv ved å
plukke plukke blomster.

Kommunes 2 friplejehjem tildeles midler fra
værdighedspuljen på lige for med kommunens egne plejehjem.
Jeg hilser med tilfredshed at puljen kan være
med til at give et løft til området, og være
med til at øge resurserne til de mest udfordrede områder som f.eks. demensområdet,
normeringen i hhv. hjemmeplejen og på
kommunens ældrecentre.
….fortsættes side 6
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Ældreområdet.
I sidste udgave af bladet skrev jeg om en af
folketinget nyligt vedtaget værdighedspulje.
For at kunne få andel i puljen skal kommunerne udarbejde en ny værdighedspolitik.
Dette arbejde er nu bragt til ende, og Byrådet godkendte på sit junimøde fordelingen af
de 11,3 mio. kr. som er Ringkøbing-Skjern
Kommunes andel af puljen. Midlerne er fordelt som følger:
Der afsættes i mio. kr.
2,04 til demensområdet.
0,77 til terminalpleje / værdig død og palliativ indsats.
1,3 til opnormering af hjemmeplejen.
1,3 til opnormering på ældrecentrene.
2,09 til tilbagekonvertering af 10 ældreboliger til plejeboliger på Fjordparken i
Ringkøbing.
2,228 til opgaveglidning fra region til
kommune.
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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

Videbæk Taxi

Postekspeditionen:

Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg
Tlf.: 20 85 24 11

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

Vandværket:
Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til
Jesper Bagge
Tlf.: 97 38 44 14

Trylle Spir
Børnetøj 3-12 år
Åbningstider efter aftale
www.tryllespir.dk
mail: info@tryllespir.dk
Tlf.: 50 999 444

Vagtlægen i regionen:

Den Gamle Smedie:

Antik og Nostalgi
Algade 2F
Åbningstider:
Når flaget og skiltet er ude: Landsbymusen:
Tlf.: 60 78 91 10
Brugskunst
Algade 65
Åbningstider:
Kirkebil:
Efter aftale
Tlf.: 20 85 24 11 Tlf.: 22 300 615
Videbæk Taxi

70 11 31 31

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

Genbrugspladsen:
P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

Alarmcentralen: - 112

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: Heidi Brinch
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
29826361
40478270
22330905
21431502
50969663
97384177
97384848
31344498
21681965
23205232
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Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
25470589
Helle Engestoft
40291073
Henrik Thomsen
97384050
Birthe Kamp
97132220
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
23704066
Klaus Wolff
25744066
Klaus Wolff
30524177
Graver-kontor
21681965
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
20878367
Mogens Ballegaard
25470589
Besøgstjeneste
97173354
Grethe Lauridsen
30279610
Carina Svanborg
30354805
Lone Falkenberg
61750030
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414
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Dagen er aftaget med 5t 30m

….fortsættelse fra side 3

sammen med det omkringliggende, frit tilgængelige parkanlæg udgøre den samlede
attraktion.

Nyt oplevelsescenter på vej.
Som de fleste af læserne nok har set i dagspressen, har A.P. Møller Fonden bevilget
100 mio. kr. til et stort oplevelsescenter med
navnet NaturKraft. Centret tænkes placeret
ved Ringvejen i Ringkøbing. (Mellem Holstebrovej og Søndervig Landevej)
Det er en kæmpe tillidserklæring fra Fonden, at Fonden i konkurrence med andre
projekter har valgt at støtte NaturKraft med
et så stort beløb.
Projektet har været længe undervejs, og der
er forsat et stykke vej i mål. Med den store
donation fra A.P. Møller Fonden er der dog
stor tillid til at vi nok skal komme i mål med
projektet.

NaturKraft indgår som strategisk infrastrukturprojekt under Aarhus som Europæisk
Kulturhovedstad 2017.
NaturKraft har et anlægsbudget på 275 mio.
kr., forventes indviet i 2020 og slår dørene
op for et årligt besøgstal konservativt estimeret til mindst 200.000.
Har du lyst til at vide mere kan du besøge
hjemmesiden: www.kraftnet.com
Budget 2017-2020
Efter ferien går arbejdet med budgetlægningen i fuld gang, og Byrådet afholder den
sædvanlige budgetkonference sidst i august
måned. Der er nu indgået aftale mellem KL
og regeringen om kommunernes økonomi i
budgetperioden.
Den endelige beregning om aftalens betydning for Ringkøbing-Skjern Kommune kendes ikke i skrivende stund, men der bliver
ikke plads til de store serviceforbedringer.
Det er dog forsat mit håb, at der som minimum bliver mulighed for at tilføre Børn- og
familieområdet og Handicap- og psykiatriområder yderligere midler til dækning af
øgede udgifter som følge af tilgang af nye
brugere.
Jeg ser frem til arbejdet med tilrettelægningen af budgettet, og forventer i septembernummeret af bladet at kunne redegøre for resultatet af konferencen.
Læserne ønskes en god sommer 

Om NaturKraft
Under arbejdsbetegnelsen KRAFT er attraktionen over de seneste seks år udviklet med
udgangspunkt i et initiativ i RingkøbingSkjern Kommune og med støtte fra vækstforum under Region Midtjylland, vindmøllekoncernen Vestas, Realdania m.fl. og i partnerskab med Aarhus Universitet, Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus,
forskere og attraktionseksperter fra mange
forskellige miljøer m.fl.
NaturKraft skal placeres på ca. 50 ha i den
nordlige del af Ringkøbing, mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå og bestå af en
stor ringvold på ca. 30.000 m2 med en integreret hovedbygning på ca. 5.500 m2, der vil
rumme de mange uden- og indendørs oplevelsesinstallationer og vidensplatforme og

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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 Samtale med beboerne Algade 19
Ved: Grete Tange

Søren Skinhøj og Chimma Photjman
Ved et tilfælde kommer jeg til at sidde ved
siden af Søren en aften, og ved fælles samtale finder vi ud af, at han aldrig har været
portrætteret i Runestenen, selvom han har
boet på Algade i næsten 12 år. Derfor aftaler
vi, at det skal der gøres noget ved, og her
kommer resultatet så.

Foto: -mb

Algade 19
Årsagen til, at han købte hus i Grønbjerg,
var, at han kendte Gutte, og han foreslog
ham, at han kunne købe huset, som han stadig bebor, og som han har renoveret fra A til
Z.
Chimma og han tager imod mig lidt sent på
aftenen, for det er først på det tidspunkt, at
de har tid til at tage imod, fordi de arbejder
begge meget sent.

Opvækst og skole.
Om sin familie fortæller Søren, at han har en
søster, der har to børn, og så har han sin
mor, og de bor alle i Vemb. Han mistede sin
far for 20 år siden. Han døde som 40 årig efter at han havde fået en blodprop. Det var
svært, men Søren arbejdede sig ud af sorgen,
og han hjalp sin mor de første år efter faderens død.
Så fortæller Søren om sig selv: ”Jeg er født i
Struer, men jeg var kun tre måneder, da vi
flyttede til Holstebro, hvor jeg havde min
opvækst. Jeg gik i skole på ”den kristne friskole”, ikke fordi mine forældre var særligt
kristne, men fordi mine forældre mente, at
jeg havde godt af det lille miljø, der var på
skolen dengang. (Det er der ikke mere, for
skolen er udvidet meget, siden jeg gik der)
Jeg gik der til og med 7. klasse, hvorefter
jeg gik på Dagungdomsskole i 1½ år. Derfra
gik jeg videre på Lægaard Landbrugsskole,
for jeg ville være landmand. Den første teoretiske del tog jeg der, men de senere tog jeg
i Herning.

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93
Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.
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Landbrugsuddannelse
Efter 3 måneders teori kom jeg ud på en
gård i Handbjerg nordøst for Holstebro i
praktik, og dermed flyttede jeg hjemmefra
som 15 årig. Jeg var der i 1½ år, og det kom
til at betyde meget for mig, for jeg har holdt
kontakt til ejerne, indtil de døde for få år siden. Derefter var jeg skiftevis på skole og i
praktik, indtil jeg havde taget landbrugsuddannelsen i 1999. Under uddannelsen var
jeg i forskellige pladser, for man skulle prøve forskellige arbejdsformer.

landbruget, oplevede jeg hele udviklingen
fra: mugning med trillebør til udmugningsanlæg, roehakning til ingen roer, malkning,
hvor man gik op med en spand til hver ko til
malkegrav.
Hvad der siden skete
Da jeg sluttede med landbruget, blev jeg
først murerarbejdsmand, så jord-og betonarbejder, men da krisen kom, var der ikke noget arbejde at få indenfor byggebranchen.
Derfor skiftede jeg i 2009 igen erhverv og
blev chauffør, som jeg har været siden. I
2014 blev jeg udlært godschauffør. I 8 år har
jeg været ansat i Struer ved et firma, der har
specialiseret sig i nedrivningsmaterialer.
Mit arbejde består i at køre knust beton, ødelagte mursten og andet materialer, der ligger
på nedrivningspladser. Der er en bulldozer
og en gummiged og en gravemaskine, som
ødelægger bygningerne, og som læsser de
sorterede ting op på min lastbil, hvorefter jeg
kører hen med materialet til stedet, hvor det
skal genanvendes; det kan være som underlag i veje, pladser og markveje og som erstatning for stabil grus, der hvor det skal
bruges etc. Der er nemlig lovgivet om, at
man skal genanvende 95% af nedrivningsmaterialet. Det er faktisk kun isoleringen og
gamle tagplader, som ikke bliver brugt igen.
Det bliver så kørt hen på specielle deponeringspladser, hvoraf der ligger én i Skive.
Når jeg har afleveret materialet, får jeg en
dokumentation for det, og den afleverer jeg
hjemme på kontoret, hvor det så bliver registreret. Det, der skal bruges igen, bliver først
og fremmest fragtet rundt i nærområdet, men
jeg har også været på Sjælland med noget.
Timelønnen er højere, men jeg arbejder også
her 40 – 45 timer om ugen. Jeg befinder mig
bedre med dette job end med landbruget, for
der er mere afveksling, og man møder flere
forskellige mennesker.

Arbejde i landbruget
Efter uddannelsen var jeg ansat på gårde i
Simmelkær, Mors og Nees. Det var altid
kvæggårde jeg tog plads på, for kreaturer tiltaler mig meget mere end grise. Jeg havde
ikke planer om at få min egen gård, for jeg
syntes, at der var meget arbejde, så for 10 år
siden forlod jeg landbruget som fuldtidserhverv, fordi jeg trængte til at prøve noget
andet. Jeg skippede det dog ikke helt, idet
jeg indtil 2010 gik ud som husbondafløser i
min fritid. Det gør jeg igen nu, idet jeg hver
3. weekend passer køer. I den tid jeg var ved

Fritiden
Jeg har ikke megen fritid, men jeg tager da
en cykeltur en gang imellem. Jeg har også
siddet i Sogneforeningens bestyrelse i 4 år,
og jeg er med på Ejnars herrehold i gymnastik. Det er vældig morsomt. – I den forbindelse kan jeg fortælle, at vi var nogle stykker
8
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fra holdet, som serverede til hans bryllup.
Det var sjovt.”

le pillerne. Metoden hedder akkopatur, og
den indebærer, at jeg med fingrene føler på
stedet, der gør ondt, og så trykker jeg på det,
indtil ømheden forsvinder. Jeg har lært metoden af min far, som er uddannet læge og
massør. Bagefter kan man gå til ens egen læge, og han kan konstatere, at man er helbredt. Det er en helbredelsesmetode, som
bruges meget i Thailand, og jeg har patienter
fra hele Danmark.
Jeg samarbejder med læger her i området,
for de sender patienterne hen til mig, når de
ikke selv kan klare det.”

Nu tager Chimma over, og hun fortæller:
”Mit navn er Chimma, men mit kælenavn er
Jansi. Jeg er 36 år, og jeg kommer fra Thailand, men jeg har boet i Danmark i over 20
år. Jeg kom hertil, fordi jeg havde meget
kraftig allergi på grund af frygtelig megen
støv i luften, og det var der mulighed for at
få kureret her. Jeg vejede på det tidspunkt
kun 42 kg, så derfor var det vigtigt at komme hertil. Nu er jeg blevet lidt for rund, men
det er, fordi jeg har det så godt her hos Søren.

Ka’ de nu og pass
Jansi fortæller om flere patienter, som hun
har hjulpet, når lægerne har givet op, og det
lyder jo så godt, at man næsten kan have
svært ved at tro det. Men Søren beretter, at
han faktisk også er blevet hjulpet.
Jansi tager også gerne imod patienter fra
Grønbjerg, så man kan blot ringe.

Start i Danmark
Først boede jeg i Holstebro, og siden flyttede jeg hertil. I begyndelsen af mit ophold
her var jeg sælger, idet jeg solgte møbler,
pyntegenstande og andre ting, som jeg hentede i Thailand. Jeg har været gift med en
dansker, men det varede ikke så lang tid, for
han var ikke så rar.

I den sparsomme fritid maler Jansi malerier.
Ved det slapper hun meget af, men hun har
ikke til hensigt at udstille eller sælge noget.

Egen forretning
Nu har jeg min egen forretning, idet jeg er
blevet uddannet til frisør og massør. Den
forretning drev jeg i lejede lokaler lige bag
Kvickly i Holstebro, men nu er jeg flyttet ud
til Halgaard, hvor jeg har købt stedet. Der
har jeg en meget god forretning, for de klienter, jeg har, anbefaler mig til deres bekendte, så jeg arbejder rigtig meget. Jeg arbejder sent hver dag, for folk skal hjem fra
arbejde, før de kan komme til mig, også hver
lørdag og af og til om søndagen er jeg også
på job. Det gør, at jeg først kommer meget
sent hjem, men netop nu synes jeg, at det
bliver for meget, så jeg prøver at skære ned.

Efter sådan en spændende oplevelse takker
jeg mange gange for modtagelsen og håber,
at Jansi vil opleve en fortsat blomstrende
forretning. 

GRØNBJERG
AUTO

Metoden
Jeg har netop været i Thailand, fordi jeg er
gået mere over i massage og alternativ behandling. Det kan jeg lære i Thailand, fordi
det er en speciel uddannelse, som man kan
få der. Mange danskere spiser piller, når der
er noget i vejen, men jeg kan afhjælpe muskelsmerter, hovedpine, piskesmæld og andre skavanker, så folk får det bedre, uden al-

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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 ”Siden” sidst
Siden her - mærk lige dobbeltbetydningen af
ordet ”siden” - vil redaktionen benytte til at
bringe billeder fra hverdagen i Grønbjerg,
vel at mærke episoder, begivenheder, hændelser der ikke opnår en hel spalte. (-mb)

Privat foto

Magnus på 10 år var 4 minutter fra at vinde millionen i Unibets konkurrence om EM i 0 rigtige
(han var den sidste tilbage ud af næsten 20.000
deltagere). Magnus fik dog en trøstepræmie fra
Unibet, der bestod af viste kurv og et par fodboldstøvler med signatur af Brian Laudrup - Der
skulle gættes 36 forkerte. Magnus´ forældre er
Dorthe Trabjerg Hansen og Per Thomsen.
Én af Danmarks 100
fremstormende
erhvervstalenter kommer her fra Grønbjerg.
Det er Sasa Kovacevic der fire år gammel kom til Grønbjerg i 1995. Det var
sammen med søste-mb foto
ren Natasa og deres
forældre, der stadig
bor i Grønbjerg (Algade). Familien flygtede fra
krigen i Jugoslavien og kom som flygtninge til
Grønbjerg. Sasa gik i skole i Grønbjerg, Gymnasium i Holstebro og har siden uddannet sig som
Cand. It - IT, kommunikation og organisation,
Aarhus Universitet.
Senere har Sasa været på Harvard University i
Digital marketing strategy.
Sasa har stiftet adskillige virksomheder og er nu
direktør og medstifter af IT virksomheden Obsidian Digital hvor hans klassekammerat fra folkeskolen i Grønbjerg, Jacob Mohr Hansen, er salgschef. (søn af Birthe Mohr og Lars Holm Hansen,
Sandbækvej).

Grill-aftenen ved Brugsen trak også en del folk til
aftensmand og hygge. Personalet ved diskene
mente, at der var omkring 200 personer gennem
”tælleapparaterne”. Arrangementet var et af

flere tiltag fra aktiveringsgruppen, der blev
nedsat ved den fælles generalforsamling i
foråret.

Talenterne er fra Berlingske Business’ liste over
100 unge erhvervstalenter.
10
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-mb foto

Smag på brugsen var et andet af Brugsens tiltag i
løbet af foråret. Lokale varer kom i køledisken.
Denne dag kunne man bl.a. smage på pålægsprodukterne fra Herregården Møltrups Madbutik.
Senere er der kommet jordbær fra Lervanggård,
økologiske spegepølser og grillpølser fra Baksgård, og der har været salg af økologisk oksekød
fra Klink Økologi alt sammen forarbejdet og pakket af Slagter Sørensen i Videbæk.

-mb foto

Uden sammenligning i øvrigt var der tøsekomsammen Sct. Hans aften. Herunder lidt stemning
fra samme aften hvor vejret var til både udendørs
og indendørs aktiviteter. Grillen var klar kl. 18 og
derefter tog ”festlighederne” fart. Der var omkring 100 personer mødt op i løbet af aftenen.

-mb foto

-mb foto

Som nævnt på side 2 holdt Monica og Dan rejsegilde på deres hus den 21. maj 2016.
Monica er søster til Malene Bondesgaard
(Baksgård) og Dan er søn af Kirsten Fredriksen
og Jens Peder Jensen Holmgårdsvej.

-mb foto
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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

Algade 37.
Her boede Edith og Vilhelm Jørgensen.
Edith havde manufakturforretning, en lille
afdeling med legetøj og håndkøbsudsalg fra
apoteket i Ringkøbing. Vilhelm var murer
og arbejdede for Bertel Andersen, kaldet
B.K. Senere flyttede Edith og Vilhelm til
Ringkøbing, hvor han startede sit eget murerfirma. Der var to lejligheder i huset, i den
vestlige boede Harry Olesen, hvor han havde barbersalon. Han blev kaldt den nye barberer, da han var tilflytter. Han var meget
dårligt gående og temmelig overvægtig.

cyklen derop. Da indkøbene var overstået
løb hun hjem så hurtig hun kunne, og glemte
alt om cyklen, der stod oppe ved Brugsen. I
forbindelse med et sølvbryllup i familien
skulle jeg bo hos Maren og Mads et par dage eller tre. Jeg skulle med til festen, men
far og mor ville cykle til Fyn hvor festen
blev holdt, så jeg skulle med i lillebilen
sammen med Maren og Mads og et par andre.
Aftenen før far og mor skulle af sted, cyklede jeg op til Maren, og hun satte mig kort og
præcist ind i de regler som var gældende i
huset. Hun sluttede med at sige, at såfremt
jeg løb ud på gaden og blev kørt over så fik
jeg klø. Det kan man da kalde hårde betingelser.
Mads var sorterer på teglværket, dvs. at det
var ham der bestemte om stenene var første
eller anden klasse. Et job han var meget stolt
af. Når han kom hjem havde han et ganske

39.
Her boede Maren og Mads Madsen, der var
et par farverige personer. Maren var syerske
og sad ved symaskinen dagen lang. Hun
havde som regel så travlt, at hun ikke havde
tid til noget som helst.
Engang skulle hun i Brugsen i en fart og tog
12
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bestemt ritual, som blev overholdt til punkt
og prikke.
Når han skred ind ad døren, stod aftensmaden på bordet. Når den var fortæret gik han
ud på badeværelset, vaskede og barberede
sig, håret blev kæmmet så der ikke sad et hår
forkert. Derefter iførte han sig et par mørke
nypressede bukser, hvid nystrøget skjorte og
mørkt slips. Så satte han sig ind i stuen,
tændte en cigar og tog avisen, som naturligvis lå pænt sammenrullet på et lille bord ved
siden af hans stol. Når cigaren var røget og
avisen var læst fik han en kop te. Når teen
var drukket, var klokken ni, så rejste han sig
og trak af tøjet, bukser og slips blev hængt
på bøjle ved siden af strygebrættet, skjorten
blev smidt til vask og så gik Mads i seng.
Alt var skemalagt ned i mindste detalje. Næste aften gentog seancen sig, det var nok ingen tilfældighed at han blev kaldt ”pæne
Mads”.

at bekoste bårens hjemtransport, det syntes
befolkningen var synd, og der blev startet en
indsamling. Stinne Sundgaard cyklede rundt
i sognet og samlede penge ind, og båren
kom hjem, jeg husker tydelig den dag, da
den hollandske rustvogn kom med kisten.
47.
Her boede Anton Marinus Larsen, han var
tømrer og havde værksted i den vestlige ende af huset. Han var én af de første håndværkere, som blev motoriseret. Først i halvtredserne anskaffede han sig en Diesella knallert, en såkaldt røvskubber. Jeg husker ham
kun som en ældre mand, så det har jo nok
mest været småreparationer han kørte rundt
og lavede. Det var trods alt begrænset, hvad
han kunne transportere på skubberen. Når
han skulle ud og lave mindre reparationer ,
havde han tit nogle lister eller et par brædder
bundet fast på knallerten. Han havde så en
stor rygsæk på hvor diverse værktøjer stak
ovenud af.
Når han skulle hente træ på mejeriet, havde
han en kærre, som han, ved hjælp af håndkraft, hentede det på.

41.
Her havde Hanne og Johannes Damgaard
slagterforretning og slagtehus.
43.
Her er jeg igen i tvivl, men jeg mener at der
boede en ældre dame, som hed Nicoline
Grønne, hun syede lidt for folk. Jeg har været inde hos hende engang, hvor hun syede
kjoler til mine ældste søstre. Det er alt hvad
jeg ved om hende.
45.
Her boede Alvilda og Åge Nielsen. Åge arbejdede med alt forefaldende, jeg mener at
han en overgang var traktorfører for Arnold
Ebbesen, og han hjalp også Adolf Sandal når
han høstede for folk. Senere blev han postbud. Han blev kaldt Fodboldåge, da han var
fodboldfan om en hals og gik sjælden glip af
en kamp. Han opnåede endda den ære at blive bortvist fra stadion, fordi han var kommet
til at råbe efter dommeren. Åge og Alvilda
skulle opleve en tragedie i familien, èn af
deres sønner, Launy, var stået til søs som
jungmand. Han druknede i havnen i Rotterdam, men om der var tale om en ulykke eller
en forbrydelse, tror jeg aldrig blev opklaret.
Åge og Alvilda havde ingen muligheder for

Foto Wikipedia

Disella - såkaldt røvskubber

49.
Var et hus med tre lejligheder. I den ene lejlighed boede Karen og Nis Schmith, som
ejede huset. Schmith var maler, men stoppede nok med at arbejde først i halvtredserne.
Schmith var en jovial gammel mand. Han
gik altid med et par store hornbriller og iført
gult arbejdstøj og kasket. Han var ivrig fodboldtilhænger, og sikker tilskuer til alle
Grønbjergs hjemmekampe. Når han om søndagen skulle til fodbold var han iført mørkt
tøj, en stor overfrakke, en stor rundpuldet
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hat og meget blanke sko. Hvis det regnede
skete det at han havde galocher uden over
skoene.

jeg husker ikke, hvad hun hed. Det var ældre
folk og har nok været pensionister. De havde
tre sønner, hvoraf den ene også hed Kristian
Dragsdal, det var ham der i sin tid byggede
”Lyngdal”. Først i halvtredserne var der et
skomagerværksted i kælderen.

Galocher er overtrækssko af gummi. De er beregnet til at trække over almindelige sko for at
beskytte dem mod dårligt føre. (-red)

55.
Derefter var der et stort hul i jorden. Det var
Bertel Andersens sandgrav, hvor der som regel var en livlig aktivitet. Ikke med opgravning af sand, men det var en yndet legeplads
for byens børn.

Foto Wikipedia

57.
Derefter lå der et stænkpudset hus, hvor Bertel Andersen med familie boede. Jeg ved ikke, hvem der overtog huset da Bertel flyttede til Ringkøbing, men på et tidspunkt købte
Axel Pøhl Nielsen det. Huset eksisterer ikke
mere. (Blev nedrevet i 2012 -red)

Han var den eneste jeg kan huske som har
brugt galocher. Han havde altid sin spadserestok og en klapstol med, stolen sad han på
stokken brugte han til at slå streger med i
sandet, for at holde rede på målscoren, dels
til at værge for sig med, hvis bolden blev for
nærgående. En dag kom bolden dog så hurtig at han ikke nåede at få paraderne op. Det
tog både hat og briller, uden at nogen af delene i øvrigt led overlast. En anden gang, var
der én der skød stolen væk under ham, men
da havde han armene placeret så heldigt at
han blev hængende på rækværket. Jeg sørgede altid for at komme til at stå ved siden af
Schmith, han var hyggelig. Vi opholdt os altid ud for midterlinjen på den vestlige langside. Vi har haft mange åndrige samtaler,
som i al væsentlighed drejede sig om fodbold.

Foto Lokalhistorisk arkiv

59.
Her boede Johannes Moesgaard og hustru. I
kælderlejligheden boede Anna og T.H. Jensen med familie.

I den anden lejlighed boede Valdemar Jensen, kaldet Tykke Valde, og hans kone.
I kælderlejligheden boede Stinne og Henry
Bro Poulsen, som flyttede til Sjælland sidst i
halvtredserne.

61.
Var et stort hus med fire lejligheder. I den
ene lejlighed boede Anna og lille John, som
ejede huset. Han hed egentlig Johannes Jensen, han var bror til teglværksejeren for
hvem han også arbejdede. De andre lejligheder havde gennem årene skiftende lejere,
blandt dem jeg umiddelbart husker var: Anne og Carl Møller, Inga og Arne Sørensen
og Musse og Niels Erik Kjær.
I én af lejlighederne boede der engang en
kone som hed Nora Pesbusk som havde en

51.
Her boede en mand som blev kaldt Ejnar Aftenspost, hvorfor vides ikke. Udover at vide,
hvem han var, kendte jeg ham ikke.
53.
Her boede Kristian Dragsdal og hans kone,
14
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søn der hed Thøger, og som blev kaldt Busser. Han og moren kom en aften ud til os.
Mor havde lovet ham at han måtte få en due.
Da det blev mørkt gik mor ud og fangede
fjerkræet, som blev puttet i en kasse. De fik
så besked på at holde den indespærret i en
uges tid, hvad de naturligvis nok skulle sørge for. Næste formiddag sad duen hjemme
på taget som den plejede.

sad på kanten af et rundt bassin, og sprøjtede
vand på en havfrue, som sad i midten. Det
var sjældent springvandet var i funktion da
man, i hvert fald i starten, ikke genbrugte
vandet. Vest for alderdomshjemmet lå der et
træhus, hvem der boede der, eller hvem der
ejede det vides ikke. Det blev revet ned i
forbindelse med opførelsen hjemmet.
65.
Var et stort hus med tre lejligheder, i den
ene boede Marie Sandal og Kr. Mink. Marie
var rengøringskone ved hovedskolen. Hvad
Mink lavede ved jeg ikke, men så vidt jeg
husker var det ikke ret meget. Han var ikke
kendt for at tage arbejdet fra nogen I den anden lejlighed boede Kr. Christensen
(Møllersvend) med familie. Hvad han lavede, udover at udleje to små N.S.U. Prinz 2,
vides ikke.
I taglejligheden boede Ingrid og Villy Nielsen, oven i købet to gange. Taglejligheden
var ret lille, og for at øge arealet lidt, blev
der bygget en kvist ud mod nord. Det var
Harald fynbo, der stod for projektet.
Fortsættes i næste nummer 

63.
Alderdomshjemmet havde en lidt omtumlet
opstart, det blev påbegyndt først i halvtredserne. Grunden blev gravet ud og soklen
blev støbt, derefter gik projektet i stå. Der
gik vel et par år, uden at der skete andet end
at byens børn brugte det som legeplads.
Pludselig kom der igen gang i foretagendet,
jeg mener at Jensen på teglværket var blandt
dem der trak i trådene, jeg tror faktisk han
sponsorerede murstenene. Byggeriet blev
gjort færdig, og i den østlige ende blev der
indrettet kommunekontor, og lige til venstre
for indgangen blev der lavet bibliotek. Ud
mod Algade blev der anlagt græsplæne,
hvori der blev lavet et springvand. Tre frøer
-mb foto

Billedet her er fra 1998 hvor Haveforeningen havde 125 års jubilæum, og elever fra skolen hjalp til
med at plante løg rundt om springvandet ved Grønbjerghjemmet - frøene og havfruen er på dette tidspunkt blevet fjernet, og springvandet er i dag fjernet helt.
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 Tryllespir.dk - Børnetøj på nettet fra Grønbjerg
Navnet
Det havde rumlet meget i hovedet på Debbie, før Trylle Spir kom på brættet - både
som navn, men også af gavn. I det hele taget
har projektet ligget og modnet i henved en
tre til fire år, før der kom nogle realiteter på
bordet.
Men navnet. Debbie ville gerne noget selv
og var/er optaget af internettet og des muligheder, så derfor kredsede hendes tanker om

en internetbutik. Men hvad skulle den internetforretning indeholde.
Debbie har selv erfaring fra butikslivet og
har arbejdet med legetøj og nu interiør, men
valget faldt på børnetøj, måske også fordi
Debbie og Brian har en ni måneders gammel

dreng. Men det skulle ikke kun være drengetøj, så derfor blev navnet ikke ”bøllespire”,
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men spir havde Debbie lagt sig fast på og
trylle kom til, fordi hun forbinder det med
børn og leg, og så en anden alvorlig kendsgerning - der var ingen internet-tøjforretninger med dette navn eller lignende. Det er
også en parameter, man skal have øje for på
internettet, pointerer Debbie.
Og så skal navnet og logo af den lille
”tryllemand” være letgenkendelig.

Jeg skal leve af hurtig betjening og god service og gode produkter.
Til at begynde med arbejder jeg med tøjmærket Koin Jeans, som jeg synes er et rigtig dejligt produkt, men jeg vil gerne have
flere leverandører, men det er svært i en opstartsfase. Leverandørerne er ikke villige til
at tage nye kunder ind specielt ikke med et
nyoprettet firma. Der er jo en stor konkurrence inden for området, men nu tager jeg til
messe og viser mit ansigt frem og taler mig
til nogle flere leverandører. Jo, Debbies
selvtillid fejler ikke noget, og i det hele taget
er konceptet tænkt rigtig godt igennem.

Planerne
Jeg dur ikke til at gå hjemme og foretage
mig ingenting, fortæller Debbie, OK, jeg har
et barn, der skal passes, men, fortsætter
Debbie, der var tid til overs, og den blev benyttet til at få lavet en forretningsplan, budgetter, finde leverandører, fremstille en internetside. Alt sammen noget Debbie har erfaring med fra forretningslivet.

Ud i verden
For at blive kendt vil Debbie benytte de sociale medier Facebook og Instagram. Hun
vil lave konkurrencer, som gerne skulle dele
budskabet, og lige så stille skal budskabet
om en forretning med børnetøj fra 0-12 år
spredes. I øjeblikket har Debbie børnetøj fra
3-12 år. (-mb) 

Opstartsfasen
Til at begynde med er det planen, at jeg skal
have fuldtidsarbejde. Afhængig af hvor godt
Trylle Spir kommer fra land, trapper jeg
ned, og når det løber rundt, og jeg kan have
en løn, koncentrerer jeg mig om internetbutikken.

Flagallé

Varerne og lagerkapacitet
Vi har en tilbygning, der kan rumme et lager, hvor varerne kan pakkes, hvor jeg kan
trykke navn og billeder på udvalgte varer,
med det jeg kalder ”Trylle tryk”.
Ydermere vil der også være mulighed for lokale og naturligvis også kunder længere væk
fra, hvis folk vil køre efter det, at komme og
se varerne og prøve det.

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

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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 Grundlovsmødet i Præstens Have
Ved: Uffe Tang / redaktionen

Grundlovsdag
Nr. Omme menighedsråd havde inviteret til
Grundlovsmøde i Præstens have. Der var
lagt et program med tale af DRs politiske redaktør og bysbarn, Uffe Tang, og Gospelkoret foruden kaffe, te og kage og syng sammen. Jo, jo, man stod skam op og sang ”Der
er et yndigt land”. Gospelkoret diverterede
med bl.a. ”I Danmark er jeg født”, ”Danmark nu blunder”, ”Gabriellas sang” og flere. Vejrguderne var absolut venligt stemt og
de ca. 100 fremmødte måtte trække ind under de store træers skygge for i det hele taget
at kunne holde den strålende sol ud.
Er her lagt spiren til en tradition?

her. Jeg plejer at sige, at Grønbjerg er mine
drenges Amerika – landet med friheder og
muligheder.
I er en del af noget større
Jeg bliver ofte spurgt, hvor jeg kommer fra.
Og så må jeg jo forklare, så godt jeg kan,
hvor denne lille by ligger henne. Når folk får
geografien på plads, spørger de ikke mere.
Alt for få får at vide, hvad Grønbjerg ER –
kun hvor det ligger. De får ikke at vide,
hvad sådan et lille samfund indeholder, som
ikke kan måles i indenrigsministerielle rapporter, kommunale nøgletal eller konsulenters fremskrivning af beskæftigelsesfrekvensen.
De kan ikke måle og veje samhørigheden.
Sammenholdet og den meget fine sociale balance, sådan en ret lille flok mennesker kan
skabe. Jeg fornemmede det stærkt igen, da
vores far gik bort. Sikke en opbakning. Sikke et netværk af omsorgsfulde venner og bekendte, der ansvarsfuldt og medfølende
stoppede op og gav en hånd for at rejse den,
som livet for en tid havde lagt ned.
Ensomheden i den slags situationer er helt
klart mere truende i et villakvarter i Køben-

Uffe Tangs Grundlovstale
Kære alle
– tak for invitationen til at komme her i dag
og holde grundlovstale. Jeg plejer at være på
den anden side på grundlovsdag – som lytter
og reporter. Men man skal aldrig lade en udfordring ligge, så selvfølgelig ville jeg gerne
forsøge mig som taler, da jeg fik tilbuddet.
Bodil har lovet, at jeg er blandt venner. Det
håber jeg. Det føles altid sådan for både mig
og mine københavner-børn, når vi kommer

Foto: Gravers Kjærgaard

Gospelkoret (med reduceret deltagerantal) under ledelse af Helle Majlund ved klaveret
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havn, som jeg bor i omgivet af mange tusinder af mennesker, end den er her, hvor I er
mange, mange færre.
Når jeg – lidt for sjældent fornemmer jeg –
ringer til mor, siger hun gerne, at der ikke
sker en skid. Det tar’ jeg roligt, for jeg skal
oftest ringe fire gange for at ramme en dag,
hvor hun er hjemme. Der er foreningsliv, foredrag, kortklubber, venner, sport, kirkearrangementer, fester, udflugter og masser af
kaffeslabberas, der skal passes. Når man
lægger det hele sammen, summer det op til
mere, end det ser ud til på papiret.
2 plus 2 bliver 5. Og det er vel hele ideen i
at bo sammen i sådan et samfund – følelsen
af, at man er en del af noget større. Og det er
I.
Modige og fremsynede mænd
I begyndelsen af 90erne var Urmas Kasasalu
i en slags landbrugspraktik på min fødegård
hos Klaus. Urmas var et produkt af en faldet
mur, den endelige afslutning af Verdenskrigen og de mange år der fulgte efter med to
forskellige politiske systemer i Europa. Diktaturerne i øst. De frie markedsøkonomier i
vest.
Urmas var fra Estland og drømte om et bed-

Foto: -mb

Uffe Tang

re liv. Det fik han.
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Men det var interessante snakke, man kunne
have med ham på det tidspunkt, hvor det
gamle var væk, og det nye var ukendt. Snakke der mindede om det, jeg også oplevede i
Berlin i 89 og senere i Bulgarien, Tjekkiet
og endnu senere i Bruxelles, hvor jeg nu
mødte mine jævnaldrende i EU-systemet,
der var vokset op i ufriheden, og var taknemmelige over nu at være en del af et frit
EU, hvor landene forsøger at finde fælles
løsninger på fælles problemer.
Og hvad var det Urmas og alle andre fra de
tidligere ufrie lande ville ha? Ja, de ville bare ha præcist det, vi fejrer i dag: En fri forfatning. En ordentlig Grundlov.
Tænk en fremsynethed, der har været hos
grundlovsgiverne. De skrev for 167 år siden
med ganske få senere ændringer de paragraffer, som vi sjældent tænker over, men som
den dag i dag er ryggraden i vores demokrati
og levevis.

over vores stærke åbne demokrati, der har så
dybe rødder, at vi nogle gange måske helt
glemmer, hvad det er. Vi tager det måske
lidt for givet. Og måske er vi der i historien,
hvor det er på tide at genopdage og huske
på, hvad det egentlig er, Grundloven siger.
Hvad det er for et Danmark, vi er en del af.
For Danmark handler præcist som Grønbjerg om at være en del af noget større. Et
sted hvor individet trives og er frit – men
under ansvar for fællesskabet. Et sted hvor
man også stopper op og giver en hånd til
den, der er faldet – den som livet for en tid
har lagt ned.
”Trumpismen”
Jeg var på en længere studierejse i USA i efteråret, hvor jeg besøgte seks stater på fire
uger i et forsøg på at fange lidt af, hvad det
her fantastiske, fascinerende land egentlig
handler om. Vi besøgte institutioner, politikere, græsrodsbevægelser, kommentatorer
og helt almindelige amerikanere.
Noget af det, som slog mig, var amerikanernes enorme historiske bevidsthed. De hylder
deres flag og deres grundlov – den amerikanske forfatning bliver nævnt i næsten enhver diskussion om amerikanske forhold.
Men USA er også i en ekstrem presset situation rent politisk. To-parti systemet som de
reelt har, er udfordret. Det republikanske
parti – Gand Old Party som man kalder det
stolte konservative parti – har været gennem
en udvikling, hvor en populistisk højrefløj i
form af Tea Party-bevægelsen nærmest har
overtaget partiet, og nu er det så den næsten
u-ideologiske Donald Trump, der imod alle
odds har vundet partiets primærvalg og bliver præsidentkandidat.

Paragraffer som gør, at I kan oprette alle de
foreninger, I vil, i Grønbjerg (det er derfor
mor aldrig er hjemme) – så længe de ikke
har voldelig karakter (det fornemmer jeg ikke, de har). At I kan forsamles frit – for eksempel her i dag. At jeres boliger er ukrænkelige og ikke bare kan endevendes af myndighederne. At samme myndigheder ikke må
aflytte jeres telefoner og læse jeres post. At
tanken og ordet i det her land er frit. Pressen
er fri og uafhængig. Censur kan ingensinde
på ny indføres, står der. At vi kan være uenige så det fløjter, men – forhåbentlig – altid
vil kæmpe for vores modstanderes ret til at
sige alt det uhyrlige vrøvl, som vi senere kan
at tale midt imod.
At samfundet skal tage sig af dem, der ikke
kan tage sig af sig selv. At man må tro på
den Gud, man har lyst til eller helt lade være. At racer er ligestillede, og adlen er afskaffet. Slet og ret forbudt i lovmæssig forstand.

Vi taler allerede om ”trumpismen”. Og ingen af os ved for alvor, hvad det kommer til
at betyde. Han er ikke konservativ som sådan. Men det er de konservatives parti, han
har overtaget. Til det etablerede konservative USA's store fortvivlelse. Trump følger ikke en almindelig logik for, hvordan man kan
opføre sig i en demokratisk debat. Men han
giver tilsyneladende mange amerikanske
vælgere, hvad de søger: Drømmen om en
stærk leder med relativt simple svar på,

Det var modige mænd, der skrev sådan i
midten af attenhundredetallet. Det var mænd
med mission for Danmark. Og det var en nation med selvtillid, der turde gå ind i en ny
tid på den måde.
Vi er – og har med go grund været – stolte
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hvordan USA skal klare sig i en kompleks
globaliseret verden.
Berlingskes udlandsredaktør, Anna Libak,
spurgte forleden i avisen, hvad vi skal kalde
den her nye bevægelse, som naturligvis ses
stærkest i USA, men som vi skal være klar
over også findes her og andre steder i verden.
Nationalsocialisme ligger lige for. Men i
modsætning til den brølende voldelige nazisme i Europa i midten af sidste århundrede, har vi at gøre med en bevægelse, der ikke vil bestemme over hele verden. Tværtimod handler den mere om ikke at lade hele
verden bestemme over den. Så det rigtige
ord er måske nærmere socialnationalisme,
skriver altså Anna Libak.
I Danmark ser vi nye bevægelser dukke op
på højrefløjen i øjeblikket. Partier der går
højre om Dansk Folkeparti og skoser dem
for at føre en slap udlændingepolitik. Og
højre om Liberal Alliance, som de skoser for
at føre en slap skattepolitik og for ikke være
ægte liberale.
Det er som om, den politiske diskurs om at

være ”rigtige i troen”, som i 60’erne og 70’erne prægede venstrefløjen og trak den ud i
ekstreme afskygninger, i dag er flyttet til den
borgerlige lejr.
Og samtidig er de lette løsninger i en dybt
kompleks internationaliseret verden fristende at trække op. Men som Lars Løkke Rasmussen siger om sin egen komplicerede regeringssituation: Danmarks udfordringer er
ikke løst ved hverken bare at lukke grænsen
og sende alle flygtninge hjem. Eller ved at
sænke skatten markant.
Manglen på tillid
Det politiske ansvar er tungt. Og i øjeblikket
måske tungere end længe. Danskerne har givet os et mudret og kompliceret Folketing.
Valgets største vinder fik ikke regeringsansvar og har ingen særlig loyalitetsfølelse for
en spinkel mindretalsregering. Andre støttepartier markerer særstandpunkter, vælter ministre og truer igen og igen med at trække
tæppet helt væk under regeringen.
Læg dertil en folkeafstemning i december,
som er ved at sende Danmark ud af det fæl-
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leseuropæiske politisamarbejde på trods af
et meget stort politisk flertals anbefaling af
det modsatte. Det er en dybt kompliceret situation. Som en politiker sagde til mig forleden: Det svarer til, hvis Roskilde Kommune
melder sig ud af Fødevarestyrelsen.

Der bliver flyttet grænser for debatten. Der
er medier, der trækker nye linjer op. Og andre der opfører sig som om, verden ikke er i
forandring. Der bliver stillet forslag om nye
love, som er mere eller mindre i strid med
Grundloven. Der bliver sat grænser for den
ytringsfrihed, som vi lige har været igennem
en gigantisk årelang kamp for at forsvare i
Danmark med international opmærksomhed
og anerkendelse til følge. Vi har fået terrorlove, der måske er på kanten af grundlovens
ord om brevhemmelighed. Religionsfriheden
begrænses og principperne for åbenhed i vores forvaltning – selve magtudøvelsen – bliver udfordret.

Men under alt det, ligger selvfølgelig et
langt større problem for vores demokrati:
Manglen på tillid mellem vælgerne og politikerne. Eller måske rettere: Manglen på tillid
fra vælgerne til alt, hvad der bare lugter af
elite. Herunder pressen, eksperter af enhver
art, professorer, kommentatorer, embedsmænd, ministre og folkevalgte.
Nej’et i december kan tolkes på mange måder. Men det er svært at tolke det som andet
end mistillid til de grundlæggende demokratiske systemer. Mistillid til at det repræsentative demokrati vil fungere. Det synes jeg,
er tankevækkende på en dag, hvor vi fejrer
den Grundlov, som bestemmer netop den
indretning af vores land.
Man ser den samme mistillid i Storbritannien, i debatten op til deres folkeafstemning
den 23. juni om at forlade EU. Og det ligner
for mig at se en international trend, som måske bliver samlet i det, man kan kalde
”trumpisme”.

Håbet
En kommentator skrev forleden, at Danmark
opfører sig som en nation, der har mistet
selvtilliden.
Hvis det er rigtigt, så er mit håb, at vi finder
den igen. At vi fortsat vil dele os efter anskuelse men samles på tværs om det, som
både er Grundlovens bogstav og intention:
Friheden til den enkelte i kombination med
ansvar for fællesskabet. Præcist som det der
bærer et lille men godt samfund, som I har
her i Grønbjerg.
En del af min gerning handler om at holde
mine egne meninger væk fra offentligheden.
Men jeg tør godt vove den her: Grundloven
er god nok. Det danske system er godt nok.
Vi er stærke nok til at klare det. Også under
pres. Hvis vi altså genfinder tilliden til os
selv og hinanden og husker på, at vi alle er
en del af noget større.
God grundlovsdag. Tak for ordet. 

Herhjemme bliver der lavet lovgivning, der
er begrundet i at ministeren ”føler det er rigtigt”. Det får flertal, det kommer i avisen, og
det er ganske vist. Men politik og lovgivning
bør være baseret på fakta og ikke følelser.
Ellers ændrer det intet til det bedre. Måske
tværtimod.

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 for hele sognet.
Kl. 16 - fortrinsvis for børn og Grønbjerghjemmets beboere
Kl. 19 - For alle Billetpriser: 50 kr. for voksne - børn gratis - Billetsalg offentliggøres senere
Sponsor: Nærværdipuljen (Vestjyllands Forsikring) og Ildsjælepuljen (RKSK)
Arrangør: Grønbjerg Friskole og Grønbjerghjemmets venner.
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Giv dit aflagte kamera et godt hjem!
Jens Erik på Frydendalsvej 1 tager gerne imod
fotoapparater af enhver slags:
digital-film-kassette, -polaroid-engangsspejlrefleks-kompakt-disc-aps-boks-klap
Er det i stykker, virker det ikke, - også velkomment!
Nogle af apparaterne bliver forlæg for tegninger. Se en prøve her, til venstre
og på FaceBook (Jens Erik Bygvraa)
(Har du lyst til at se hvad der har samlet sig
på hylderne, kom forbi eller ring 6199 6284
tak for bidrag fra Jens Erik
besøg www.jebsign.dk for kunstneriske indtryk - kamerategninger på FaceBook
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 Tale til afgangseleverne 2016
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

barhed, nysgerrighed, lyst til kammerater og
evnen til at se andre. I har været respektfulde, været tolerante og vist hensyn.
I har også været nogle bøvlehoveder og meget teenagere. Vi har heldigvis haft super
mange og gode oplevelser sammen, som har
gjort, at vi altid har haft en rigtig god kommunikation.
I kommer herfra med oplevelsen af, at lykkes, når I gør en indsats. Det lykkedes, når I
gør det sammen med nogen.
Gå ud i livet med hovedet løftet, se jer omkring og kast jer ud i det. I har en ballast
med jer indeholdende fællesskab og kammeratskab og evnen til at samarbejde. I kender
til jeres stærke sider og hvor i udfordres.
Tro på jer selv, vær jer selv og vær noget for
andre.
I er en flok energiske, sociale, omsorgsfulde,
positive og engagerede unge mennesker.
Stærke piger og stærke drenge med mod på
livet. Tag initiativet og få ting til at ske.

Dimissionsfest og Sommerafslutning
Onsdag d. 22 juni 2016
Kære afgangselever.
Grønbjerg Friskole er en skole der vægter
fællesskab, trivsel og faglighed højt. I trygge
og kendte rammer har vi skubbet til jer, udfordret jer og forsøgt at skabe et stærkt fundament til det videre ungdomsliv.
Vi har fokuseret på fortælling, bevægelse og
idræt, udeskole og fagdag, spillet teater,
morgensang og projektarbejdet.
Vi har vægtet samarbejdet og fællesskabet,
hvilket også har betydet en række lejrture,
Københavns ture og en Berlin tur.
Men
Det bliver her vores veje skilles. Det er nu vi
giver hinanden et bjørnekram og siger på
gensyn. For nogen af jer, har det været en
rejse fra 0. klasse af, andre mødte op i 5.
klasse. Fælles for jer har været en umiddel-

Friskolefoto

Forud for afslutningstalen og sommerafskeden tog man afsked med Hjalte fra NaturMusen samtidig
med de løjer, der almindeligvis præger én af de sidste dage inden ferien.
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I har evnen, vis viljen og lysten.
Tak for dansen, tak for mange dejlige oplevelser sammen med jer. Vi bliver nok lidt
bevægede alle sammen og det er kun godt.
Det er fordi, det har betydet noget. I har sat
jer spor og de voksne på Grønbjerg Friskole
har været med til at forme dem, i er i dag. Vi
er stolte over jer, I er vores unge mennesker.
Kom tilbage engang, kom gerne flere gange.
Det betyder noget. Afsted med jer, men først
et ordentlig kram.
Tak til jeres forældre for et rigtig godt samarbejde, tak for lån. I har været de vigtigste
personer i deres liv.

Som psykologen Jens Andersen siger:
”Forældrenes interesse for og aktive deltagelse i børnenes skoleliv er den enkeltfaktor
som betyder mest for hvordan børn klarer
sig i skolen”.
Uden jer var det ikke gået. Tak for at være
åbne, ærlige og direkte. 

 Friskolebestyrelsens konstituering mm
Ved: Bestyrelsen / Per Thomsen

Arbejdshandsker er på
Bestyrelsen første ordinære møde efter konstitueringen er torsdag aften afholdt, og ærmerne er smøget op og arbejdshandskerne er

taget på – der er allerede gang i mange tiltag
for at bevare og udvikle Grønbjerg Friskole
og NaturMusen, som den fantastiske institution den er – både for børn, unge, medarbej-

25

13. juli 2016

Foto: -mb

Drengene fra venstre: Per Thomsen, Bo Larsen og Jacob Kjerulff - Tom Kristensen (for neden til venstre) var ikke til stede ved fotograferingen
Pigerne fra venstre: Brita Bay Pedersen, Trine Smith Sønderby og Pernille Refslund Vestergaard
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dere, men ikke mindst for dig som forælder!
Arbejdslørdage er super hyggelige dage,
hvor der er rig mulighed for fællesskab, hygge, gode snakke og for at få noget fra hånden. En rigtig god mulighed for at vise vores
børn at fællesskabs- og ejerskabsfølelsen,
også blandt vi forældre, er stærk – at vi sammen løfter. Vi vil opfordre alle til at deltage,
uanset om man kan være med hele dagen eller blot en time eller to.

kan starte og drive den frie skole - til frit at
vælge hvor og hvem vi mener, der kan gøre
det bedste for vores børn. Denne unikke ret
forpligter samtidig til, at vi som forældre tager ansvar og medvirker til at udfylde det
rum vi kalder ’vores skole’ – at vi engagerer
os i både vores børn og hinanden.
En af oplægsholderne gav sit bud på børns
behov for optimal læring – de 3 K’er
Kontakt med voksne – mest af alt deres
forældre.
Kær lighed
Kr av

Promovering af Sognet
Vi efterlyser personer med en lille TVfotograf i maven, til at markedsføre Grønbjerg via ’Mobilholdet’ under TV Midt Vest
– se her om det kunne være noget for dig

Med de 3 K’er i tankerne vil vi ønske jer alle
en rigtig god sommer.

http://www.tvmidtvest.dk/tvmidtvest/
mobilholdet-det-er-dig-og-din-smartphone

Ved konstitueringen blev fordelingen:

Årsmødet
Repræsentanter fra bestyrelsen har i sidste
måned, sammen med dele af personalet, deltaget i Friskoleforeningens Årsmøde. En inspirerende weekend med indlæg og foredrag
med fokus på børns trivsel og grundlaget for
den frie skole.
Grundloven giver ret til, at vi som forældre

Formand: Bo Larsen
Næstformand: Per Thomsen
Kassere: Brita Pedersen
Sekretær: Trine Sønderby
Øvrige Tom Christensen, Pernille Refslund
og Jacob Kjærulff 
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 Sct. Hans-talen 2016
Ved: Else Pedersen

Kære alle!
Først en tak til sogneforeningen, for at få lov
til at være båltaler i år.
Omkring midsommer er en fantastisk årstid,
hvor lyset og sommeren er over os, begge
dele påvirker glæden. Et tegn er også studenterne, der springer ud - jeg har været i
både Ringkøbing og Holstebro i dag, begge
steder ses de allevegne. De udstråler også
glæde og lethed og er meget genkendelige
med deres hvide huer.
Så lethed, glæde og håb passer sammen med
studenter og midsommer.
Håb og Frygt
Håb er som en spr ække i vir keligheden –
håbet er det, der viser vej udad og fremad.
Håbet peger på noget ander ledes eller noget som ikke er helt til stede endnu - lige nu
kan det også bare være håbet om en god
sommer.
Der er ellers mange ting, som kan få håbet
til at blegne - og håbet har en dyster slægtning - frygten. Og hvis vi ser lidt væk fra
Grønbjerg (her er der forhåbentlig ikke så
meget at frygte) er det måske frygten, der
har fået lov til at få overtaget. Lige her i dag
stemmer Storbritannien om de fortsat vil være med i EU. Og hele forløbet op til afstemningen har været præget af, hvad briterne
skulle frygte, forudsigelser om, hvad der
ville ske, hvis man ikke stemte henholdsvis
ja eller nej.

DMI måtte trække kraftig i land over Grønbjerg
Sct. Hansaften. Udsigten var vand, vand og atter
vand. Bordene i pavillonen på ”Det grønne område” blev i løbet af den første time flyttet både ud
og ind afhængig af de truende skyer. Men lige
pludselig medens de omkring 100 tilhørere lyttede til Else Pedersens båltale brændte solen igennem. Og den blev på himmelen indtil den ved
solnedgang her på én af årets længste dage forsvinder ned i vest.

Systemets Krise
Denne frygt for fremtiden deler Christian S
Nissen, tidligere direktør for Nationalmuseet, Rigshospitalet og Danmarks Radio. Han
har her i juni haft et indlæg i Politikken,
hvor han siger, at vi borgere er blevet gidsler
i systemets krise. Og systemets krise er, at
der ikke er en retning/mission for samfundet, tidligere havde vi bondebevægelsen, arbejderbevægelsen og de politiske partier til
at udstikke en retning. Han mener, at det
grundlæggende handler om, at vi mangler
retning fx for den offentlige sektor. Og han

efterlyser, hvad politikerne siger til det. Politikkernes svar er, at de vil bevare velfærdssamfundet – ikke nogle visioner for at udvikle det – og hermed kommer der til at
mangle retning. Nissen mener, at det første
skridt der må tages er, at politikkerne skal
turde tage de nødvendige beslutninger, dvs.
fremkomme med deres ideer om samfundsudviklingen.
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Vreden som med/modspiller
På linje med ham er forfatteren Carsten Jensen, som ligefrem mener, at vi er inde i nogle skæbneår nu, hvor det er op til os selv om
der kommer en ny begyndelse for demokratiet eller det forsvinder. Han mener, at vi er i
følelsernes vold og at vreden ulmer. Han ser
dog vreden som noget der både kan ødelægge, men også være konstruktivt, fordi det
kan skærpe vores retfærdighedssans. Han siger: ”Vreden kan blive en drivkraft i den
nødvendige forandring og fornyelse af demokratiet. Men den kan også resultere i ødelæggelsen af den. På den ene eller anden
måde er vreden fra nu af en uomgængelig
politisk kraft. Konfrontation bliver fremtidens sprog, og demokratiets fremtid afhænger af de fjender, befolkningen udvælger
sig”.

og sådan er det gået slag i slag
lige siden

Mulighed for forandring
Begge disse herrer har et noget pessimistisk
syn på fremtiden, der må vi dog huske, at
håb såvel som frygt begge har en indbygget
mulighed i sig til forandring. Håb er altid til
stede, og når der er håb er der også en mulighed, en mulighed for en forandring til det
bedre.
Et eks.: Det lykkelige ægteskab man levede i
og tog for givet, viste sig måske at bygge på
lidt for stort et håb til ægtefællens troskab.
Men uden dette håb havde ægteskabet jo aldrig nogensinde fungeret!!!
Så vi kan ikke undvære håbet og heller ikke
undgå det.

Og navnene lever videre
navnene bag stavnsbåndets ophævelse
Reventlow og Moltke
Grundlovens stiftere
Lehmann og Monrad
Tscherning og Andræ
gode gamle indvandrernavne som
efterhånden lyder ganske danske

De ankom til fods
til hest
til søs
men det gælder dem alle
kyndige købmænd og stoute stenhuggere
gæve gøglere og hårdføre håndværkere
aktive arkitekter og ledige lejesoldater:
de var med til at danne Danmark
Mange kom af egen drift
mens andre var blevet drevet på flugt
eller simpelthen deporteret hertil
men det gælder dem alle
franske huguenotter og russiske jøder
hollandske gartnere på Amager
polske roearbejdere på Lolland
kartoffeltyskere i Jylland:
de var med til at danne Danmark

At Jylland i vore dage ikke
ligger hen som en ørken
har på en ejendommelig
men meget dansk måde
noget at gøre med Dalgas Boulevard
Danske forfattere
har navne som Jacobsen
Andersen og Jensen
Kristensen og Jæger
men også navne som Oehlenschlæger
Pontoppidan
Paludan
Panduro
uanset navnet
blev dansk mere dansk
for hver linje de skrev

Jeg vil slutte af med et digt af Benny Andersen, udgivet i 1993, det hedder I begyndelsen men har også rigtig meget med fremtiden at gøre og med håb.
I begyndelsen
I begyndelsen var isen
derpå kom indvandrerne
de første jægere sydfra
det var tider dengang
kneb det med rensdyrsteg
tog man til takke med østers

I begyndelsen var isen
derpå kom vi indvandrere
fra alle verdenshjørner
vi ryddede og dyrkede
pløjede og plejede
byggede og bryggede
splejsede og svejsede

Da danerne blev trætte af at bo i Sverige
flyttede de meget passende til Danmark
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lyder lige så fortroligt danske
som Meyer og Passer
Utzon og Borge
Schmeichel og Schade gør i dag?

vi trodsede og tabte
vi rejste os og skabte
et land som er en gnalling
på det store verdenskort
med knap en promille af klodens milliarder
og dog med et ret anseligt ry
for fred og fordragelighed
omsorg og opfindsomhed
hensyn og humor
som gir folk i fjerne lande milde øjne

I begyndelsen var isen
men den er smeltet forlængst
nu er det os der er her
og fremtiden begynder lige nu.
Fra digtsamlingen: Denne kommen og gåen 1993 - Af Benny Andersen

Og Danmarkshistorien er langtfra forbi
trods indvandrerstop
har vi noget at se frem til:
hvilke nye navne vil om tyve tredive år

Og med det vil jeg ønske alle en dejlig aften
og en rigtig god sommer. 

Hvornår skete det i Grønbjerg?
Grønbjergvikinger, 90- og 100-årige osv. osv.?
Søg på runestenen, arkiv.dk eller på
www.gronbjerg-arkiv.dk
Og nu er det også blevet lettere at give en skærv
til Runestenens videre drift:
Swippe:
Mobilpay:

71 75 74 89
25 47 05 89

www.runestenen.dk
re end dem, der ikke fik nogen. Det betyder,
at man dels har lokaliseret sygdommens
årsag og dels, at man måske kan udvikle
medicin mod den og på sigt, måske kan helbrede den ved at indføre normale celler i
hjernen. Ingen af behandlingerne kan gennemføres i dag, og der vil gå nogen tid med
at finde frem til den rigtige medicin og endnu længere tid til, at man evt. kan begynde
at operere med raske celler.

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Hjernekirurgi.
En del lidelser i nervesystemet skyldes ikke
sygdom i nervecellerne, men i celler, der
fungerer som støtteceller for nerveceller og
deres udløbere. Det har man været klar over
i en del år, men nu har man fundet ud af, at
det også gælder for Huntingtons sygdom.
Nogle støtteceller regulerer saltbalancen i
hjernen, og i et dansk - amerikansk forsøg
har man ved genmanipulation fremavlet
nogle mus, der som voksne fik sygdommen,
fordi der var en fejl i støttecellerne. Derefter
indførte man nogle raske støtteceller i nogle
af musene, og det viste sig, at de fik det bed-

(Huntingtons sygdom: arvelig hjernesygdom, der
oftest begynder med uregelmæssige, pludseligt
kastende bevægelser og en ændring af personligheden og adfærden - Kilde: Gyldendal Den
Store Danske -red.) 
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 20 år er gået - siden Grønbjerg skole
Ved: Karen Ballegaard Engestoft

Tidligere på året tikkede der en facebookinvitation ind, den var fra Jacob Mohr Hansen
og Sasa Kovacevic, de inviterede til 20 års
jubilæum. 20 år er der gået siden vi blev
modtaget af Birgit Højris i børnehaveklassen, som det hed dengang. Det er ikke helt
til at forstå, at der er gået så lang tid, så det
var et fantastisk initiativ fra drengenes side.
Programmet for dagen så godt ud, og jeg
glædede mig, og jeg var spændt på at møde
dem alle sammen igen. For vi var faktisk 10
ud af de 13 elever vi var i klassen, der dukkede op.
Den eneste grund til at de andre ikke kunne
komme var, at de befandt sig i udlandet, det

er ret sejt. Nete var i Afrika, Michelle i Australien og Jim ude på havet.
Vi mødtes alle sammen inkl. Torben Vestergård vores klasselærer, på Grønbjerg Friskole hvor dagen skulle forløbe. Vi fik os alle
placeret rundt om bordet med vores tre medbragte ting og fortalte på skift om hvad der
er sket siden vi gik ud af 7. klasse. Der blev
fortalt mange, mange forskellige ting og jeg
bed specielt mærke i, at det er gået alle sammen fantastisk godt. Jeg synes simpelthen
alle mine klassekammerater er for seje!
Grethe Lorentzen kom senere på dagen for
at give os ”the grand tour” rundt på skolen,

-mb fotoKøBagerst fra venstre: Lærer emeritus Torben Vestergård, Grønbjerg - Sasa Kovacevic, Head of PPC,
benhavn - Lars Jacobsen, Vingebygger, Grønbjerg - Jens Sylvest Nilausen, Advokatfuldmægtig, Grenå
- Andreas Højmose Thomsen, Bygningskonstruktør Projektchef i en entreprenørvirksomhed, København - Jacob Mohr Hansen, Salgsdirektør, Aarhus
Forreste række fra venstre: Mone Lægaard Berthelsen, Stud. mag Musik og matematik, Aarhus - Nicolai Asmussen, Bygningskonstruktør (og verdens bedste murer), Holstebro - Mette Lykke Jensen, Pædagog, Silkeborg - Karen Ballegaard Engestoft, halv lærer og anlægsgartnerelev, Aarhus - Anne Marie
Sørensen, Socialrådgiver, Herning. Ikke til stede: Nete Kyndesen stud. scient. pol (statskundskab), på
vej hjem fra Kenya - Michelle, Ø. Johansen, Ejendomsmægler, Australien - Jim Nielsen, Sejler.
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som kun få af os har besøgt siden vi forlod
7. klasse. Skolen var pludselig helt ny, men
heldigvis kunne vi stadig få øje på små ting,
der var nøjagtig, som dengang vi gik der. På
hele turen delte vi gode, sjove og skøre minder, der skabte en dejlig stemning. Mogens
Ballegaard kom med sit kamera og forevigede den lidt amputerede klasse på bedste
klassebillede maner.

”smed” forældre og de andre lærere hjem.
Aftenen fortsatte med quiz om alt der optog
os gennem vores tid på Grønbjerg Skole,
klassevideoer, billeder og andre sjove minder. Torben smuttede, da vi skruede op for
musikken og fandt øllerne frem. Tak for at
du ville tilbringe dagen sammen med os
Torben.
Musikken blev slukket, da vi tømte de sidste
øl og ringede efter vores forældre. Det var
en rigtig god dag, og alle blev enige om, at
vi hellere måtte gøre det igen, måske endda
inden der er gået 20 år mere. 

Alle vores forældre og de lærere vi havde
haft på skolen var inviteret til kaffe, snacks
og masser af snak. Snakken fortsatte helt
indtil maden blev sat på bordet, hvor vi

Efterårskalender Menighedsrådet
Nyt fra organisten

Musik for de små mødes i konfirmandstuen
følgende datoer i efteråret:
7. september, 5. oktober og 2. november
fra 9.30-10.15.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Gospelkoret
Vi begynder i konfirmandstuen torsdag den 15. september kl 19.30
Kan du lide at synge er du meget velkommen til at deltage

Spil Dansk arrangementet i
Nr. Omme kirke d. 3. november kl. 19.30

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

 Bestyrelse og Uddeler i LokalBrugsen i Grønbjerg
Ved: Formand Torben Sønderby og uddeler Bo Blynning
Tak til hele Grønbjerg

nogle timer en dag kunne have lyst til at give en hånd med ved hovedrengøring.
Tænker du at det lige er en tjans du er frisk
på så kontakt venligst Bo. Tlf.: 97 38 40 42

Håb om fortsættelse
Vi har nu en Brugs der følger budgettet på
omsætning og indtjening. Det giver os håb
om, at vi kan forsætte også efter den 31. august 2016.
Vi har i bestyrelsen besluttet at vi med de
forbedringer der ses holder fuld damp indtil
den 31. august og herefter evaluere om
Brugsens forsatte virke.

Tak for opbakningen grillaftenen
Sluttelig vil vi og den nyoprettede aktionsgruppe sige tak for det store fremmøde der
blev udvist til vores grillaften. Det er en fornøjelse at lægge kræfter i arrangementer når
byen bakker op på denne måde, det giver lysten til at ville endnu mere. 

Fra os skal der, til hele Grønbjerg, lyder en
stor tak for jeres opbakning siden generalforsamlingen.

Opbakning er stadig nødvendig
Situationen er dog forsat kritisk og vi har behov for alt den opbakning vi kan få. Vi går
en lidt stille tid i møde nu hvor sommerferien står for døren. Vi håber stadig at I kigger
forbi, og måske kunne ferien starte i Brugsen i Grønbjerg. Pakke bilen, campingvognen eller cyklen med masser af varer fra
Brugsen.
Lidt hoverengøring - hvem hjælper
Vores uddeler Bo har en lille forespørgsel.
Han mangler hjælp fra 5-10 personer, der

Der var over 200 besøgende til Brugsens Grillaften den 16. juni 2016. Solen skinnede igennem og lunede en smule i den kølige aftenluft, og snakken gik livlig henover bordene og i de små grupperinger.
Arrangementet var et af flere tiltag fra aktiveringsgruppen, der blev nedsat ved den fælles generalforsamling i foråret.
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 Landsbymusen udvider med areal og sortiment
til udstilling og råderum som tidligere.
Flere varer i butikken betyder også reducering af lagerkapaciteten selvom Jane arbejder med lager 1 - 2 - og 3. Og lager 3 er
den skurvogn der står bag huset over mod
Grønbjerghjemmet.

Aktivitet på matriklen
Det har sikkert ikke forbigået de, der har
færdes på Algade i Grønbjergs opmærksomhed, at der i perioder har været heftig aktivitet hos Landsbymusen i Algade 65.
Aktiviteten skyldes simpelt hen pladsmangel
i butikken Landsbymusen. Jane Jensen som
er indehaver af butikken har mange kunder i
butikken og nogle gange stod man nærmest
oven i hinanden. Men det er ikke den eneste
årsag til udvidelsen. Jane vil gerne tage
imod gæster til kundeaftner, holde kursus i
f.eks. Kalkmaling og invitere tilrejsende foreninger indenfor til rundvisning og en kop
kaffe.
Så der var god grund til at søge kommunen
om en udvidelse af forretningsområdet. Det
har taget henved et årstid før arbejdet kunne
komme i gang og nu mangler man blot lidt
indvendig malerarbejde og udvendig beklædning samt lidt flisearbejde omkring butikken.

Janes hjemmeside og dermed webshop får
samtidig en makeover og en nyudgivelse.
Om kundegrundlaget siger Jane at de fleste
kommer i butikken, men på webshoppen
går 9 ud af 10 pakker til hovedstaden.
Jane er stadig udearbejdende men er klar
til at gøre Landsbymusen til et heltidsjob
når indtjeningen er til det. Der er mange
om buddet, men ifølge den professionelle
hjælp Jane har modtaget skal der være
plads til hende og hendes sortiment også
og også inden for en rimelig årrække.
Sortimentet bliver også udvidet med bl.a.
håndsyede bamser fra Danmark derudover
sælger Jane også Økologisk Is fra Skarø,
der ligger ved Tåsinge. På tøjsiden bliver
sortimentet udvidet med eksklusivt Boheme tøj og luksus nattøj. (-mb) 

Der er udvidet til ca. 40 m2 eller rettere, Jane har fået omkring tre gange så meget plads
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 Grønbjergvikingen - 25 år gammel
Det er i år 25 år siden at Grønbjergvikingen
blev afsløret af lærer Gudrun Nyborg (1929
- 2003).
Mere præcist den 20. juni 1991.
Hvorfor?
Initiativet til opførelsen af Grønbjergvikingen blev taget af fhv. skoleleder Knud Helge
Juul (1939 – 2005) i anledningen af Grønbjerg Skoles 20 års fødselsdag.
Den blev fremstillet som gipsfigur medens
man søgte blandt sognets beboere og andre
sponsorer om bidrag til den endelige udførelse i granit som blev udført af billedhugger
Henrik Voldmester fra Husby.
Grønbjerg Vikingen skulle udføres i en 80
cm høj skulptur og placeres på en sokkel.
Placeringen på det grønne område ved skolen ud mod Algade var også planlagt (den er
senere flyttet længere ud mod Algade da
Børnehuset mente at man manglede legeplads til børnene).
Opfordringen
I et brev til byens befolkning stod der bl.a.
at:
”Grønbjergvikingen vil blive et synligt tegn
på den historiske meget rige periode der
gennem udgravninger i Nr. Omme er afsløret mange beviser på. Det er nemlig ikke
pral, at Nr. Omme sogn er det sogn i Danmark, hvor der er foretaget flest arkæologiske udgravninger. I 1920 var det bl.a. professor Brøndsted, og i dag er det bl.a. Jørgen

-mb foto

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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Engestoft og Arnold Ebbesen der har vist
stor arkæologisk interesse – de har bl.a. sikret, at interessen for sognets beboere i oldtiden og at traditionen for den historiske interesse kan bringes videre til vore børn og unge. Grønbjergvikingen kan forbinde fortid
og nutid.”

Tirsdag den 25 juni 1991
Tidligere lærer i Grønbjerg Gudrun Nyborg,
indledte årets midsommerfest med at afsløre
Grønbjerg Vikingen som er placeret foran
skolen. Vikingen, der er skabt af billedhugger Henrik Voldmester, leder tankerne hen
på vikinger, som i sin tid boede i Nr. Omme
og var genstand for en omfattende udgravning og kortlægning foretaget af arkæolog
Leif Chr. Nielsen. (-mb)

Indsamlingen
Herefter er der en redegørelse for at man har
indsamlet kr. 30.000 og at man mangler kr.
10.000 i at nå i mål inden skulpturen kan bestilles. Og at det er Grønbjerg skole og
Grønbjerg Sogneforening der står for indsamlingen og anmodningen er underskrevet
af Knud Helge Juul og Poul Erik Nielsen,
der på det tidspunkt var formand for sogneforeningen.
Der er ingen dato anført på opfordringen,
men bagsiden indeholder en redegørelse for
udgravningerne ved Pøl bæk.

Zoneterapi Øreakupunktur
Bach blomsterremedier Massage

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære

Omtalen i Dagbladet
Grønbjergvikingen blev afsløret d. 20. juni
1991 og nedenstående kunne læses i Ringkøbing Amts Dagblad den 25. juni 1991

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk

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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Grethe Lauridsen

Dagplejernes dag
Dagplejebørnene har været på besøg i anledningen af Dagplejernes Dag.
Børnene sang og hyggede sig, der blev serveret pølsehorn og saftevand, og det var lige
noget børnene kunne lide.
Beboerne er meget glade for at få besøg, så
de havde også en god dag.

De tre afdelinger på Hjemmet kom en dag
på skift med deres beboere i løbet af ugen.
Alle kom til formiddagskaffe, fik frokost og
kaffe, og de fleste dage blev der grillet, før
de tog hjem.
Der blev spillet, sunget og hygget, og nogle
af dagene blev der også gået tur, hvis vejret
tillod det.
Et par af vennerne var der hele ugen, og de
øvrige kom på skift og hjalp til, som det nu
kunne passe.
Beboerne nød det, nu kunne de fortælle, at
de havde været i sommerhus. 

Sommerhus.
Igen i år var der bestilt sommerhus i Bork.
Vennerne med ægtefælle var samlet lørdag
aften til fælles hygge.

Adr.: Svinget 2B, Grønbjerg
Formand:
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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været meget stort.
De efterskoler som de unge mennesker ønsker at frekventere er DHE i Skjern og efterskolerne Hardsyssel, Fjordvang, Vedersø,
Bjergsnæs, Dejbjerglund, Rejsby europæiske, Bøvling Idrætsefterskole, Staby og
Bork Havn.
Om de unge menneskers fremtidsplaner var
de fleste fokuseret på de følgende få år der
skulle bringe dem videre på en anden efterskole, på gymnasiet HF, HTX eller HHX.
Kun en enkelt havde en ide om en videre uddannelse til journalist. (-mb)

 Ud i livet med ballast!
Ud til andre prøvelser
Disse opstillede unge mennesker har nu en
ballast på syv - otte - eller ni år med ud i
verden fra Grønbjerg Friskole.
De fleste af dem fortsætter dog deres skolegang i andet regi - de fleste i endnu en fri
skole så som en efterskole, men enkelte tager 10. klasse og endnu enkelte tager på
gymnasiet eller HTX.
Spredningen i efterskolevalget har dette år

-mb foto

Tallet i parentes efter navnet indikere deres sidste klassetrin i Grønbjerg Friskole.
Bagerste række fra venstre:
Sara Bank Kirk (8), Mathilde Husted Sønderby (8), Aksel Møller Larsen (9), Christian Engelbrecht
Bo Olesen (9) Kristian Schmidt Sønderby (9), Kristian Friis Mikkelsen (9), og Rene Lørdal (7).
Anden række fra venstre:
Clara McEvoy Kjær (8), Jeanett Høg Nielsen (9), Karoline Gammelager Therkildsen (9), Marius
Skovgaard Rasmussen (8), Asbjørn Bank Kirk (8).
Tredje række fra venstre:
Mads Fjord (7) Mathias Krogh (7), Cecilie Elisabeth Jensen (9), Johanne Nedergaard (9), Melissa
Christensen (9), Mia Tang Meiner (8).
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 Nyt fra Arkivet

med 26 personer i forbindelse med deres 90eller 100-års fødselsdage – heraf er fem nulevende. (Enkelte har ikke ønsket at deltage.)
Samtidig skal dog nævnes, at der har været
skrevet 211 mindeord – heraf har de 21 opnået 90-års alderen og ikke alle 211 har været fra Grønbjerg.

Ved: Formand Mogens Ballegaard

Mindeord på www.arkiv.dk
De personer hvorom der skrevet mindeord i
Runestenen er nu indført i arkiv.dk. Det drejer sig om godt 200 (211) personer der er
optegnet i de 140 numre der er udgivet indtil
nu. De data der er indført er afdødes navn og
fødsels- og dødsdag - såfremt det var muligt
at opspore disse. Derudover er det nummer
og dato hvor omtalen er bragt, anført sammen med et link til www.runestenen så man
kan se selve mindeordene.

Grønbjergvikinger
Samtlige 20 der har modtaget en grønbjergviking er nu også lagt på arkiv.dk. Billederne er lagt ind sammen med den begrundelse
som Sogneforeningen har formuleret. Her er
der ligeledes en henvisning til Runestenen
med angivelse af det nummer og den side
hvor omtalen og evt. takkeord er bragt.

Samtaler med 90- og 100-årige
I alt 26 personer der har rundet 90 eller 100
år og som har ønsket at deltage, har der været en samtale med i Runestenen.
Henvisning til disse samtaler er det ligeledes
at finde på arkiv.dk med en henvisning til nr.
og side på www.runestenen.dk.

Søg i Runestenen på www.runestenen.dk
På arkiv.dk står nummeret og side på de
nævnte artikler anført. Her kan man gå direkte til det pågældende nummer på fanen
Runestenen.
Vil man søge på alt andet i Runestenen artikler, navne osv. osv. kan det ske på
www.runestenen.dk, på fanebladet Runestenen se herunder. 

I den forbindelse har Lokalhistorisk Arkiv i
Grønbjerg netop observeret, at der i løbet af
knap 24 år (Runestenens udgivelsesperiode
til i dag - 140 numre) er afholdt samtaler

Siden på www.runestenen.dk hvor man kan søge i samtlige 141 numre Skriv dine søgeord i Googlefeltet - man kan med fordel bruge anførselstegn på hver side af søgeordet.
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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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 Fra egne rækker - makeover på www.
Søg i Runestenen
Så er samtlige numre og årgange
af Runestenen lagt ind og tilmed
er der en søgefunktion der kan
søge på Runestenen og kun der.
Det gør det særdeles bekvemt at
søge oplysninger på Runestenen.
Jo mere snævert man kan indkredse sin søgning jo tættere
kommer man på resultatet. I den
sammenhæng kan det betale sig
at sætte anførselstegn omkring
det søgte.
Mailservice og Redaktion
Hvordan man tilmelder sig Runestenens mailservice har fået en
”knap” ligesom Redaktionen og
Serviceside med alle formænd i
foreningerne og andre nyttige
oplysninger har fået hver sin
knap. Endelig kan man se alle
Runestens sponsorer og supporters på en side også.
Forsidebilleder og ”fra arkivet”
Forsidebillederne, der skifter hele tiden, er et udvalg af forsider
fra Runestenen gennem tiden.
Derunder er der anbragt et antal nyheder
og under fanen nyheder kan man se i arkivet med tidligere nyheder, som vil blive
udbygget hen ad vejen.

Hjemmesidehistorie
Danmarks første hjemmeside blev oprettet i
1994. Grønbjerg-2000 fik en enkelt side i
1997, og ved årsskiftet 2001 kom Runestenen så på internettet med hjemmesiden
www.runestenen.dk.
Det er 15 år siden, og hjemmesiden har fået
en enkelt overhaling i gennem tiden, og nu
er det så på tide, at den får en lidt mere moderne udseende og funktionalitet.

Men prøv den - det er www.runestenen.dk
Endelig er det nu blevet lettere at give et
bidrag til Runestenen, om man ønsker det,
idet man nu kan sende et beløb på Mobilpay eller på Swipp.

Indholdet
Der er ikke sket de store ændringer i forhold
til indholdet. Der er lidt nyheder i det omfang redaktøren er oppe på mærkerne, næste
uges hændelser i sognet går ind på
”Ugemail” som også bliver sendt rundt til
modtagere af ”Runestenen orienterer”
Sognets kalender figurerer også på siden.

Mobilpay
Swipp:

25 47 05 89
71 75 74 89

Kom endelig med kommentarer til siden.
(-mb)
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I Bevaringsværdige støbejernskors
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

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

110 cm
67 cm
11 cm

Minde
over
(ny linje:)
Uskyld Nielsdatter
(ny linie:)
f i Stauning 1792 ^ i Spaabæk 3 november
1882
Her benytter støberen også et ”f” for fødsel
og ^ for død.
På forsiden af korset er der forneden dekorationer i relief - bl.a. et hjerte og planteornamenter. Korsarmene og korsstammen er afsluttet med tre cirkulære halvringe.
Bagsiden har relief af et håndtryk.

Foto: Mogens Ballegaard

er Uskyld Nielsdatter begravet på Nr. Omme
kirkegård.

Korset er sat op i 1882 hvor støbejernkorsenes kulmination er i omkring 1875.

Uskyld Nielsdatters skæbne
Uskyld Nielsdatter blev gift med Christian
Christensen, Ølstrup. De fik sammen fire
børn. Chr. Christensen skulle overtage fade-

Da vi taler om året 1882 er der på det tidspunkt ikke nogen kirke og dermed kirkegård
i Ørnhøj hvor Spåbæk er beliggende. Derfor

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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rens gård, men døde før han fik skøde på
gården (efter den tids skik gav den gamle ikke skødet fra sig, før han så, hvad de unge
duede til).
Da sønnen var død ville svigerfaderen ikke
have mere med svigerdatteren at gøre, men
jog hende ud af huset med sine fire børn.
Der stod hun med fire børn og uden offentlig
hjælp. To af børnene kom ud til hendes familie og én kom til degnen i Ølstrup og den
yngste tog hun med.
Uskyld kom senere til at tjene i Nr. Omme
præstegård hvor hun lærte ungkarl og gårdmand Christen Pedersen at kende. Han kom
fra Øster Lille Spåbæk.
De blev gift i Nr. Omme kirke i 1834 og
overtager gården Øster Lille Spåbæk efter
hans far. De fik to børn sammen.

Øster Lille Spåbæk er i dag beliggende på
Spåbækvej 14, der ligger i Herning Kommune.
(citat fra ”Vores slægts historie” af Bent
Lauridsen)
Navnet Uskyld
På hjemmesiden Danskernes Navne 2005
kan man se, at Uskyld er brugt som pigenavn - meget sjældent, og kun i Vestjylland.
Navnet Uskyld er sammen med det meget
mere almindelige Skyldfri blevet givet til pigebørn født uden for ægteskab i en tid hvor
det blev anset som en "social omstændighed". Det forekommer nutiden barbarisk også fordi der ikke findes tilsvarende navne
til drengebørn. Drenge behøvede med andre
ord ikke være så uplettede i kanten som piger. (Københavns universitet Humanistisk
afdeling for navneforskning) 

I Fortsættelse af samtalen med Chris fra nr. 139
Jeg har et stærkt ønske om at møde enhver,
som er tørstig og sulten efter at kende Gud,
så vi sammen kan modtage og tilbede Ham,
mens vi læser i Biblen, velsigner hinanden
og gør, hvad Jesus befalede sine disciple.
Hvis du er sådan en person, så vær glad, for
du har nu fundet en brasiliansk søster, som
har dette til fælles med dig. 

I forlængelse af samtalen
med Chris de la Cruz i Runestenen nr. 139, har Chris anmodet om at få uddybet sin
overbevisning og tro på Gud.
Artiklen er forkortet af redaktionen.
Uddybning
Vi lever i en meget hård generation. En generation, hvor kirkerne – selvom de ejer de
hellige skrifter – knap forsøger uden tro, frimodighed og autoritet at kundgøre det mest
væsentlige budskab for menneskeheden. Årsagen til dette er, at dets kilde af visdom og
accept kommer fra en nations kultur, hedenskabens praktisering og menneskehedens
forfængelighed, som ikke er interesseret i at
læse de hellige skrifter for at teste hver tanke og rod for at se, om de kommer fra Gud
eller ikke.
Resultatet af det er, at vi bliver fanger med
et trist og ødelagt hjerte, som ikke er fri.
Man er ikke rig på kærlighed, og der er ingen overbevisning hos dem, som ikke ved,
at de trænger til Jesus.

Ingas have har åben
lørdag d. 30. og søndag d. 31. juli
lørdag d. 06. og søndag d. 07. august
Havefestival:
lørdag d. 13. og søndag d. 14. august.
Eller efter aftale på tlf. 24 67 90 12
Vi glæder os til jeres besøg ved
Inga og Mogens Kjær
Teglværksvej 5, Grønbjerg
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Menighedsrådsvalg 2016
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse.
Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt
menighedsråd.

Mød op den 13. september
Nørre Omme Sogn
Konfirmandstuen på Frydendalsvej i
Grønbjerg, 6971 Spjald, kl. 19.00
Antal rådsmedlemmer der skal vælges: 5
Orienteringsmøde
Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende
opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
Bliv kandidat
Der kan opstilles en eller flere kandidatlister til valget ved
opstillingsmødet som er i forlængelse af orienteringsmødet.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til
sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en
kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst
fem stillere.
Vælg dit menighedsråd
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den
eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på
opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver
valgt til det næste menighedsråd.
Se mere her: - http://www.menighedsraadsvalg2016.dk/
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 Nørklerne

Der er også Vita som boede på Rundingen
engang for flere år siden. Den sidste tid har
hun boet i Ulfborg, men er nu flyttet til
Fyn. Vita har strikket en masse for os, så vi
har afleveret garnet til hende. Der er folk
fra Grønbjerg som besøger Vita, så på denne måde får hun materiale, og vi få de
mange fine ting, hun har strikket.

Ved: Grethe Lauridsen

Vi havde pakkedag af vinterens arbejde torsdag den 12. maj. Vi havde hver en papkasse
med, og det var spændende, om de blev
fyldt. Alt blev vejet og resultatet var til 79
kg i alt, så det var ret flot.
Tøjet bliver sendt til Kliplev i Sønderjylland, og der fra videre ud i verden, hvor der
er behov. Der kommer besked til Kliplev,
hvad de mangler de forskellige steder, om
det er varmt tøj, der skal til, eller det er
shorts, T-shirt eller lignende.

Vi kan kun opfordre til, hvis man har tid
og lyst, at man komme og deltager, vi har
altid en hyggelig stund, og der er plads til
flere.
Materialet får vi leveret, det er garn, stof til
at sy af, tråd elastik, og hvad vi skal bruge,
det er kun vores energi vi selv skal komme
med.

Vi er 9 damer som mødes hver 14. dag på
Grønbjerghjemmet kl. 14 og hygger os sammen et par gode timer. Vi får selvfølgelig
også kaffe, så snakken går livlig om, hvad
der sker i Grønbjerg.

Nu holder vi sommerferie og starter igen
sidst i august. 

Foto: -mb

Fra venstre er det Grethe Lauridsen, Bodil Jensen, Anne-Kirsten Gammelgaard, Ingrid Kirk, Bente
Færge, Ingerlise Vestergård, Birgit Sinkjær og Elna Nielsen.
Birgit Skytte og Vita Jørgensen var ikke til stede ved fotograferingen.
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 Grønbjerg - Visby - Østerild - Sevel - Grønbjerg
Ved: Ingrid Kirk

Kultur og Samvær har tradition for at invitere på udflugt på en eftermiddagstur til et eller andet interessant sted i det jyske.
Der bliver taget hensyn til kilometer og køretid, så alle har en mulighed for at være
med alder og bentøj taget i betragtning.
Thy
I år havde bestyrelsen valgt at vende bussens
næse nordpå sætte kursen mod Thy og se
frem mod hele tre destinationer.
Klokken 12 startede Viggo Steffensen sin
bus med ca. 30 forventningsfulde grønbjergboere ombord. Og det må tilføjes, at vejret
fuldstændig var som bestilt til en tur ud i den
smukke danske natur, for som bekendt er det
jo ikke noget, man kan bestille i forvejen. Så
heldig kan man ikke være hver gang.
Vi har da førhen været ude for at køre hjemmefra i silende regn og endda fået en udmærket tur ud af det. Men kaffen og kagerne
til eftermiddagskaffen. Her har bestyrelsen
altid tjek på det. Bollerne og den lækre lagkage, som er medbragt og bliver taget frem
ved første stop og nydt, det må ikke vare for
længe, for man trænger til den efter halvanden times kørsel sådan har grønbjergfolk
det! Den blev så nydt her, da vi havde været
ombord i en halvanden times tid, da var vi
nemlig nået til første destination.

(billede fra Sognet)

Visby kirke der ligger i Visby, hvor Bodil Toftdahl og familien tilbragte en tid, medens Bodil
var præst i Sydthy.

og deres børn i denne gamle idylliske præstegård. Børnene har sikkert nydt at tumle
sig i den store spændende præstegårdshave.
Her var det så, i den tilhørende konfirmandstue, at der blev fyldt kaffe og ny energi på
til det næste stykke af turen mod nord.
Bodil havde undervejs fortalt om natur og
kultur om folk og fæ i dette smukke stykke
Danmark, som Thy er, og fortsatte dermed,
kun afbrudt af, hvad der blev foreslået fra de
medbragte sangbøger.
Østerild, Rational Testcenter for store
Vindmøller.
Østerild plantage må have ofret mange af sine graner for at afgive plads til opstilling af
de 7 kæmpestore forsøgsvindmøller, som
pludselig dukkede op her foran os, da vi
med bussen stoppede op her langt ude i det

Visby kirke og konfirmandstuen.
Apropos Visby kirke, så har Bodil Toftdahl,
været præstekone her i 6 år. Boet med mand
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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Foto: Johannes Mikkelsen

Per Hessellund fortæller om Østerild-parken og de 250 m høje vindmøller. Per er ansat ved Siemens

vilde nordvesten! Og her stod sørme Per
Hessellund Lauritsen fra Grønbjerg, og ventede på busselskabet. Per havde tilbudt bestyrelsen sin bistand ved at fortælle os om
forsøgene med de 250 meter høje turbiner,
som var opstillet her, hvor man har ment, at
vejr og vindforholdene var mest gunstige for
afprøvning af kolosserne. Og hvor der er
mest ubeboet, for de suser jo lidt disse mægtige vinger. Her bliver disse højdespringere
af forskellige fabrikater bedømt. Hvilke er
det værd at "avle" videre på, og hvilke har
ingen chance for at blive forbilleder for flere
af slagsen!
Fælles for møllerne er højden 250 meter
(tænke sig en kvart kilometer). Til sammenligning kan nævnes Tvindmøllen i Madum,
som blev bygget i 1976 - 78, og som man
dengang, med sine 54 meter i højden, syntes
var kæmpemæssig.
Der blev lyttet til Pers beretning og også
svaret på mange spørgsmål fra publikum.
Og lagt hoveder på nakken da især efter at
Per fortalte, at der her i omegnen var observeret rugende havørne!
Så man er ret spændt på, om disse nu kan afholde sig fra at spille ud mod møllevingerne.
Efter denne oplysning blev opmærksomheden nu rettet mod fuglene, som mange mente, man havde fået øje på svævende højt
mod himlen.

Nu blev der takket af med Per, det var noget
af en gestus med sådan en køretur for ham
for at fornøje og forklare vi andre!
Hjemover.
Efter halvanden time i Østerild (hvor for øvrigt min bedste veninde fra efterskoletiden
kom fra) gik turen atter hjemad over Tømmerby og Vesløs. Som er Birgit Sinkjærs
barndomsland, så nu var det hende, der kom
i fortællehjørnet. Vi skulle over Feggesund,
ned over Mors og Salling og møde på Sevel
Kro til en solid middag klokken 19.00. For
det er af stor betydning, at en sådan dag bliver afsluttet med en god og hyggelig snak
over en lækker middag!
Stor tak til tilrettelæggere, fortællere og
sidst, men ikke mindst busmanden Viggo for
en begivenhedsrig dag i det jyske land. Egnen her leder jo tankerne hen på vore limfjordsdigteres beskrivelser af det liv, der fordum blev levet ved Limfjorden med blæsten,
som går over Limfjordens vande, og de kvier der vader i blankeste strand, mens sirligt
de løfter på halen!
Grønbjerg
De fleste synes nok stadig, at ude er godt,
men hjemme bedst, så aftensangen faldt i
god og kendt jord, mens vi nærmede os
Svinget 
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SOMMERFEST 2016
31. aug. - 4. sept.
Sommerfesten støtter også
Brugsen i Grønbjerg

Onsdag:
Kl. 17 Sommerfesten 2016 byder velkommen
- Kondi Bingo rundt i byen. Pitstop ved Brugsen
- Spagetti og kødsovs kan købes
- Scenen er åben. (Er du byens Mich Øgendal,
eller Linda P)
Kl. 22 Teltet lukker. Godnat, vi ses i morgen.
Torsdag:
Kl. 18 Teltet åbner
- Bøffer til grillen med tilbehør kan købes
19.30 Friskolens støtteforening holder banko
- Salg af kaffe og æblekage
Kl. 22 Teltet lukker. Godnat, vi ses i morgen
Fredag:
Kl. 17 Teltet åbner
- Hjemmelavet kartoffelsalat og pølser kan købes
Kl. 18 Venner-gade-firma-klasse - fodbold
Kl. 24 Baren lukker - Godnat, vi ses i morgen
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SOMMERFEST 2016
31. aug. - 4. sept.
Lørdag
9.30 Kaffe og rundstykker i teltet.
- Gospelkoret synger med i Teltet
Kl. 10 Bagagerumsmarked på P-Pladsen - Ingen tilmelding
- sjov og leg på grunden med ungdomsklubben
- Prusik-klatring, Klatrevæg / træ
- Bueskydning og øksekast med Team 98
Kl. 18 Høstfest i teltet
- Helstegt pattegris
- Dessertauktion
- Bonanza spiller op til dans
Kl. 2 Baren lukker - Godnat, vi ses i morgen
Søndag
Kl. 14 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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 Fra Nr. sOMMErskole

Færdiggørelse og udstilling
Så kan der komme stempler på, rammer
omkring og nogle foldes til kuverter med
de fineste gammeldags segl og stempel på.

Emnet i dette års Nr. sOMMErskole var
fremstilling af papir.

Jo, der var aktivitet og ihærdighed at spore.

Genbrugspapir
Først makulerer man en hel masse papir.
Det kan gøres med saks eller rives i stykker,
men da præstens makuleringsmaskine blev
stillet til rådighed var drengene fyr og lamme og så gik der sport i makuleringen indtil
maskinen sagde stop og skulle restituere i
nogle timer.
Så skal papiret ligge i blød hvorefter det skal
koges. Der skal tilsættes farve, og noget skal
være naturel. Det hele skal samles op i en
dertil fremstillet si og vandet - al vandet vel
og mærke skal løbe fra - her kommer tålmodigheden på prøve og instruktørerne måtte
fortælle hvornår vandet var siet fra.
Tørreprocessen skulle i gang med både avispapir, strygejern og hårtørrer og dekorationer i form af blomster og meget andet kan
påføres.

Endelig på andendagen kunne forældre og
bedsteforældre komme og beskue herlighederne.
Birthe Kamp og Marianne Thelle var instruktørerne til papirfremstillingen og
Mads Erik Meldgaard hjalp med trærammerne til alle sierne og Else Pedersen fra
Menighedsrådet gik til hånde og var ”altmulig-kvinde”.
Det hele blev afviklet i konfirmandstuen
de to første dage af børnenes sommerferie
og deltagertallet var ti (-mb)

Birthe Kamp (tv.) og Marianne Thelle har et øje på processen hos Lars Hansen. Asta Gammelvind og
Laura Kjerulff (th.) står hver med sin si.
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 Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Kommunalt
På kommunalt plan er formanden stadig
medlem af bestyrelsen for Arkivsammenvirket i Ringkøbing-Skjern kommune. De største udfordringer er naturligvis at søge om
midler til arkiverne, således at disse kan få
deres medlemmer med på kurser i at lægge
arkivmaterialer ind på Arkibas og dermed
videre til www.arkiv.dk. Herudover arbejder
vi også med at få synliggjort arkiverne i hele
kommunen. Bl.a. på en ny internetside.

Generalforsamling den 17. maj 2016
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv Beretning 2015
National
Hvis vi begynder på det nationale plan, så
har året været præget af registreringer i Arkibas, der så sender registreringerne videre
til arkiv.dk.
Arkibas er det program arkiverne benytter,
når der skal lægges arkivmateriale ind til almindelig søgning på hjemmesiden
www.arkiv.dk

Lokalt
På lokalt plan kan jeg i fortsættelse af tidligere nævnt sige, at vi er i færd med at registrere alle de mindeord, nekrologer og Im
Memoriams, der er bragt over afdøde grønbjergboere, og som er bragt i Runestenen. Vi
registrere navn fødselsdag, så vidt de er
kendt, og dødsdag. Hvem der er forfatter til
skriftet, og hvilket nummer sidetal og dato

Vi har dags dato 1894 registreringer på Arkiv.dk, heraf er der 1638 med billeder og ca.
180 mindeord, nekrologer og Im Memoriam
og andet arkivmaterialer.

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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for offentliggørelsen i Runestenen. Opgaverne er delt ligeligt mellem arkivets bestyrelse,
så hvert medlem har noteret de artikler der
er bragt i 28 eksemplarer af bladet. Runestenen er til dato udkommet med 140 eksemplarer.
Facebook
Året har også bragt arkivet ind i den nye
tidsalder, idet arkivet har oprettet en Facebookgruppe. Pt. har gruppen 21 medlemmer.
Der kommer af og til nye billeder på gruppen, ligesom der bliver orienteret om det arbejde, vi er i gang med. Det der bliver lagt
op, bliver set af stort set alle medlemmerne.

Fra venstre: Mogens Ballegaard, Lars Holm
Hansen og Klaus Jensen
Forrest fra venstre: Hans Erik Hansen og Johannes Kirk. - vi er kun blevet et par år ældre.

Grønbjerg By og Land - Før og nu
Opdatering af bogen Grønbjerg By og Land
- Før og nu.
Johannes Kirk har skannet bogen ind, og undertegnede er ved at systematisere værket.
Det er ligeledes tanken her, at Grønbjerg
skal deles op i gader, og vi deler så gaderne
imellem os, og får diverse fejl rettet og
ajourført huse og ejendomme med ejerne/
beboerne, fra da bogen udkom og til i dag.

Det er et stort og vanskeligt stykke arbejde,
da det kræver indsigt i tinglysningerne for at
få de nøjagtige data. Indtil videre klarer vi
os med Vejviseren, der dog først blev til virkelighed i 1997, men da bogen, Grønbjerg
By og Land - Før og nu, er fra 2002 og måske færdiggjort omkring 1999 (datoen i forordet), er der alligevel et rimeligt overlap.
Den helt store vanskelighed ligger naturligvis i de ejendomme, der er lejet ud og hvor
beboerne er relativt flygtige.
Søgning i Runestenen
I øjeblikket arbejder vi på at få oprettet en
nyere hjemmeside, hvorfra det så skal være
muligt at søge på hele Runestenen lokalt fra
selve hjemmesiden. I dag skal man søge på
Google og det er ret besværligt, da man får
mange andre resultater med, som ikke har
noget at gøre med Runestenens indhold.
Med den nye hjemmeside søger man kun på
Runestenen. Naturligvis skal man være specifik i sin søgning. Det nytter ikke at søge på
f.eks. Ingrid Kirk, hvis man vil se på mindeord, med mindre man vil søge på alle de
mindeord som Ingrid har skrevet. For søger
man f. eks Ingrid Kirk, kommer der også
mange numre frem, hvor hun figurerer som
formand for Kultur og Samvær. I øjeblikket
kan man afprøve søgningen på Runestenens
hjemmeside. På fanen øverst der hedder
”Runestenen”. Et lille hint kan være, at sætte
anførselstegn omkring det man søger for kun
at finde de specifikke matcher.
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Bevaringsværdige gravsten
Bevaringsværdige gravsten blev gjort færdig
og er beskrevet i Runestenen også. Vi har taget hul på fire støbejernskors, der også er
anbragt inden for diget på kirkegården. Vi er
i øjeblikket næsten færdig med dette kapitel.

og CD-en er pt. ikke kommet os i hænde.
Gennem en samtale med Brejning Lokalhistorisk Arkiv er det lykkedes for os at få en
kopi af deres CD, som de tidligere har modtaget af Holger B.D. Sørensen. De unikke
billeder der har tilknytning til Nr. Omme/
Grønbjerg Station, er nu lagt ind på Arkiv.dk hvor de kan ses.

Grønbjergvikinger og andre
På sigt vil vi foretage en optegnelse og indlæggelse af samtlige ”Grønbjergvikinger” på
Arkiv.dk. De er nu optegnet på Grønbjergs
hjemmeside og er relativt nemt at lægge ind
på Arkibas og dermed Arkiv.dk. Ligeledes
skal vi have alle artikler med 90-årige og
derover lagt ind, så man kan søge på disse.

Forespørgsel - Mortensen og Vestergaard
De forespørgsler vi har modtaget i årets løb
kommer mest en dels ind på mail – forespørgsler på bl.a. Musiker Mortensen fra private og også fra Spillemandsmuseet i Rebild, hvor vi er i færd med at skaffe noget
originalmusik, hvor Musiker Mortensens
søn, Aksel Mortensen, medvirker. Aksel
Mortensen er på tidspunktet for indspilningerne omkring 70 år. Spillemandsmuseet er
også interesseret i at se Musiker Mortensens
originale noder.
Vi har også fået forespørgsel på én af Lærer
Anders Chr. Vestergaards (1867 – 1949)
aner. Hans barnebarn, Astrid Madsen (f. Vestergaard), der i dag er en anderkendt kunstner. Hun har udstillet mange steder og hendes billeder bliver i stor stil handlet fra
Midtjyllands Kunstcenter i Bryrup og endda
til fornuftige priser (fra 3.000,- - 27.000,kr.).

Der ud over har vi planer om, at få systematiseret alle formænd og bestyrelser der har
optrådt i Grønbjerg, indtil videre de der er
optegnet i Runestenen. Det bliver også et
stort arbejde, men der er ikke sat en deadline
på det arbejde endnu. Det kunne være at betragte som et hyggeligt arbejde i efterårs- og
vinterperioderne, hvor udelivet mere eller
mindre er sat på stand-by. Man kan jo fortsætte med at registrere alle de navne der forekommer i Runestenen, men der skal måske
sættes nogle kriterier for denne form for registrering.
Langmosestenen
Langmosestenen er et projekt der arbejdes
med i Grønbjerg-2000 regi. De nærmere detaljer i det projekt er i støbeskeen og vil blive kundgjort, når det kommer i mere faste
rammer. Det skal dog nævnes, at Grønbjerg
lokalhistoriske Arkiv på forhånd har doneret
et beløb til projektet.

Tak til bestyrelsen
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt
samarbejde i årets løb, og tak for indsatsen
med hensyn til at optegne mindeordene fra
Runestenen samt at lægge dem ind på Arkiv.dk.
Efterfølgende møde resulterede i genvalg på
samtlige poster:

Ørnhøjbanen
Da vi ikke har speciel mange og slet ikke
gode billeder fra Grønbjerg Station og Ørnhøjbanen, er vi gået på udkig efter dette billedmateriale. Det er lykkedes for os at få
lovning på en CD med billeder fra banen i
1961, umiddelbart før den blev nedlagt. Billeder der er taget af Holger B. D. Sørensen
og lagt på en CD. Det har trukket længe ud,

Formand: Mogens Ballegaard
Næstformand: Lars Holm Hansen
Kasserer: Hans Erik Hansen
Sekretær: Klaus Jensen
Johannes Kirk 
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vedgevinsten, og så måtte hun i gang med at
tage sig et kørekort!
Tove fik ophold på Ørnhøj Friplejehjem i efteråret 2015.
Tove Marie Pedersen efterlader sig sine søskende, Niels i Holstebro og Aase i Videbæk
og deres ægtefæller samt mange søskendebørn. Tre af hendes søskende er allerede afdøde.
Æret være hendes minde!

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Tove Marie Pedersen, Grønbjergvej 4,
Abild, døde 27. apr il 2016 på Ør nhøj Fr iplejehjem, 91 år, og blev den 3. maj begravet fra Nørre Omme Kirke.
Tove Pedersen blev født på gården Kodalsig
i Abildå den 4. februar 1925. Det meste af
sit liv tilbragte hun på gården hos forældrene
Kirstine (Mouridsen fra Kiddal i Grønbjerg)
og Johannes Pedersen (fra Stadil), hvor hun
gjorde karls arbejde. Ja, Tove havde det allerbedst med at trække i et par arbejdsbukser
og komme ud at have med marken og dyrene at gøre. Elskede simpelthen dyrene!
Tove blev aldrig gift eller stiftede familie,
men var alle dage sine søskendebørns "Kære
Moster Tove".
Da forældrene på et tidspunkt solgte Kodalsig til et barnebarn og hans kone, flyttede
Tove med til Abildå by i det hus, som de
havde købt af Børge og Iris Kamp. Her blev
Tove i øvrigt boende efter forældrenes død.
Tove Marie havde i sin ungdomstid et ophold på Vallekilde Højskole på Sjælland, og
her blev hun sikkert inspireret til at tage
hjem og tage sig af noget folkeligt på sin
hjemegn, for hun var virkelig et aktivt menneske med hensyn til idrætslivet i Abildå.
Desuden var hun fast medhjælper og opvarterske i Abildå Forsamlingshus.
Mens hun var højskoleelev, var Tove så heldig, at hun i et velgørenhedslotteri vandt ho-

Lene Slæbo Sørensen, Grønbjerghjemmet, sov stille ind den 6. juni 2016, 65 år
gammel.
Lene Slæbo Sørensen blev født 28. februar
1951
Ved en højtidelighed senere på dagen blev
Lene sunget ud fra Grønbjerghjemmet, hvor
bedemanden, familie, beboere, personale og
frivillige var forsamlede omkring hendes båre. En smuk skik, som man fra Hjemmet tager vare på.
Et meget rørende indslag ved højtideligheden var Lenes 96-årige mors afsked med
datteren og hendes tak til hjemmets personale for god og kærlig pleje af Lene gennem
de år, hvor hun har haft sit hjem her.
Herefter blev kisten ført til Brande Kirke
(familiens hjemstavn), hvorfra bisættelsen
ville finde sted en af de nærmeste dage.
Stille står tilbage en stor flok, som hver især
mindes en kær og beskeden datter, søster eller bofælle.
Æret være Lene Slæbo Sørensen minde. 
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 Flygtningesituationen i Grønbjerg
Der var engang
Sådan begynder mange eventyr, men intet
er, som det var engang heller ikke flygtningesituationen i Grønbjerg.

kommunen og har også haft et møde med
Socialrådgiveren om opgavefordelingen.
Kommunen har tilknyttet socialrådgiver og
familiekonsulent til familien. Her tages hånd
om alt; økonomi, budget, boligstøtte, praktik, skole, osv.

Vi skrev dengang 1995. Det var Dansk Røde
Kors der stod for indkvartering og midlerne
til flygtningene kom fra Dansk Flygtningehjælp.

Overordnet set: Det er kommunens opgave
og ansvar at modtage og integrere flygtninge. De frivillige kan binde bro til det lokalsamfund, som flygtningene bliver bosat i.
Det at være frivillig handler meget om at
være medmenneske/ven.

Der er gået tyve år
Der er gået tyve år så godt og vel og situationen er, at det er kommunerne der står for
næsten hele flygtningesituationen.
I Grønbjerg skaffede vi kontaktfamilier, boliger, arbejde, haver, CPR-numre osv. osv.
til vore bosniske flygtninge i 1995.
Det er næsten alt sammen kommunens opgaver i dag hvor flygtningene også skal i
sprogskole. Det eneste Grønbjerg skal bidrage med er venlighed og imødekommenhed
og så kontaktfamilier, der skal yde en fornøden kontakt til flygtningefamilierne, lokalsamfundet og så videre til kommunen.

Familien er meget positiv og spørgende.
Manden, der hedder Mohammed, kan tale
syrisk, og konen, der hedder Samiz, taler syrisk og underviser i fransk, hvilket sprog
hun så også behersker. Familien har stor
glæde af en mobilapp, der kan oversætte
indtalt tale til dansk.
Indtil videre har Beyhan Dogan Nielsen med
sin kulturelle baggrund virket som konsulent
og har hjulpet familien i den første tid.

Den begyndende integration
Der er ankommet en syrisk familie, far, mor
og et nyfødt barn. De bor på Vinkelvej, og
den gruppe under Grønbjerg-2000 med Gravers Kjærgaard som tovholder der har påtaget sig opgaven, er trådt i karakter, og der er
afholdt møder med Integrationsafdelingen i
Ringkøbing-Skjern kommune om fordelingen af opgaverne. Lis Helles og Palle Eriksen er kontaktfamilie og har kontakten til

Der vil hen over sommeren og efteråret være sandsynlighed for, at der ankommer flere
flygtninge til Grønbjerg, som der så også
skal tages vare på. Til den ende har Gravers
Kjærgaard også påtaget sig opgaven med at
være lokal tovholder / koordinator.
(-mb) 

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

- Handel lokal det gør vi...
2 pk. for
25,-

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

Tilbuddet gælder fra
13. juli - 14. september

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

