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”Septembers himmel er så blå”
Sådan begynder Alex Garffs sensommersang, og den fortsætter med ”dens skyer lyser hvide”
- det var dog ikke tilfældet hin septembermorgen, da billedet blev taget mod syd. Kornet var
høstet og halmen kørt ind, og efterladt var en gul-brun stubmark omkranset af grønne nåletræer.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

P-pladsen, måtte i al hast finde alskens plastik frem for at beskytte de udstillede genstande mod den enorme regnmængde. Heldigvis klarede det op i løbet af dagen, så
træklatring, øksekast med mere og ungdomsklubbens aktiviteter kunne gennemføres, uden at man blev gennemblødt.
Til ”høstfesten” lørdag aften med helstegt
pattegris, dessertauktion og Bonanzamusik
var der ved middagstid tilmeldt omkring et
hundrede personer.
Søndag sluttede med Salonmusik i præstens
have. Arrangementet var dog allerede lørdag
formiddag annonceret flyttet til Multisalen
på grund af udsigterne til det meget omskiftelige vejr.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Status i Grønbjerg september 2016
Efteråret er over os. En begyndende september med ret så omskiftelig vejr, der gjorde
det til en opgave at gennemføre ”sommerfesten”. Onsdag, torsdag, fredag, lørdag,
søndag. Fem dage med arrangementer. Nogle røster var der fremme om, om det var for
mange dage. Kan en sommerfest i Grønbjerg
holde den gående i fem dage.
Den Gamle Redakteur var beskæftiget med
familietamtam i samme tidsrum, så noget af
beretningerne er fra anden hånd.
Onsdag aften kunne man nyde pasta med
kødsovs. Der var blevet fremstillet en del
kødsovs og pasta i det lønlige håb, at der
kom en tilsvarende del mennesker, der kunne aftage det fremstillede. Det gjorde der så
ikke, men den overskydende mængde gik
dog ikke til spilde, idet friskolebørnene torsdag fik pasta og kødsovs til frokost.
Flere børn nød onsdag aften at spille minigolf på en dertil opstillet bane på Friskolens
sportsplads.
Torsdag gik det så lidt bedre, idet der kom
en del mennesker, der kunne grille kød eller
grillspyd og nyde aftensmaden i de to opstillede telte. Samme aften var der også banko,
der tiltrak sig en del opmærksomhed. Bordene blev efterhånden fyldt op med børn og
”hardcore” bankospillere, der sikkert alle håbede på gevinst og måske en sidegevinst.
Fredag hopper vi over af førnævnte grund.
Lørdag morgen var der kaffe og rundstykker. Gæsterne i min egen have måtte passe
sig selv medens ”kormedlemmet” var til
sang i teltet. Gospelkoret sang for og hjalp
de fremmødte gennem et par kanons og naturligvis også ”Septembers himmel er så
blå”. Under denne seance fik teltet lov til at
stå sin prøve, idet der kom noget af en skylle
eller to. Tagrenden, der var etableret mellem
de to tag, kunne ikke klare hele skyllen på
én gang, og kloakken inden for i teltet måtte
også tage imod en del vand, der løb ind under teltdugen. Staklerne, der havde opstillet
boder og gjort klar til bagagerumsmarked på

Hvad så med Brugsen
Takket være sommerfesten gav uge 35 et
godt omsætningstal i Brugsen, men uddeler
Bo siger samtidig, at var det ikke for sommerfesten, var budgettet ikke nået. Så der
skal stadig tænkes i at handle lokalt.
Rigtig god efterår 
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 Nyt fra Byrådet

Børne- og familieområdet bliver tilført 10
mill. kr. i 2017, faldene til 7 mio. kr. i
2020 til løsning af budgetudfordringer
p.g.a. stigende antal anbringelser.
Der afsættes 1.6 mio. kr. til et toårigt forsøgsprojekt med gratis psykologhjælp til
unge.
Normeringen på børnepasningsområdet på
5.0 time pr. barn videreføres.
Klippekortordning til hjemmehjælpsmodtagere videreføres.
En foreslået besparelse på 1,1 mio. kr. på
ældrecentrene effektueres ikke.

Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.

te emne.

Da Byrådet nyligt har afholdt den årlige budgetkonference, og indgået forlig om kommunens budget
de kommende 4 år, vil mit
indlæg til denne udgave af
Runestenen omhandle det-

Ud over dette får folkeskoleområdet et historisk løft med 48 mio. kr. over de næste 4 år.
Beløbet fordeler sig således:
Videreførelse af det nuværende udgiftsniveau vedr. implementering af folkeskolereformen med 3,3 mio. kr. årligt.
Et generelt løft af folkeskoleområdet med
6 mio. kr. årligt.
Der investeres 1,2 mio. kr. årligt til IT, ud
over en eksisterende IT-pulje på 3 mio. kr.
årligt.

Jeg vil indlede med et vers af Alex Garffs
"Septembers himmel er så blå" musik af Otto Mortensen.
Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rigt er årets sidste flor:
oktobers offergave.

….fortsættes side 6

En rigtig flot efterårssang i både tekst og
melodi.

Indholdsfortegnelse

Budget 2017-2020
Byrådet har den 24. og 25. august været
samlet til budgetkonference i Laugesens Have, og det er med stor tilfredshed lykkes at
nå i mål med et forlig med deltagelse af hele
Byrådet.
Byrådet har været enige om at fokusere på
prioriteringen af de store kommunale velfærdsområder, herunder ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, børnepasningen,
børne- og familieområdet samt folkeskoleområdet.
Forliget indeholder bl.a. følgende elementer:

Baby initiativ
Begivenheder med ”Vennerne”
Danmarksmester
Familien fra Grækenland
Grønbjerg Aktiv - efterår
Grønbjerg erindringer
Konfirmander fra 1966
LokalBrugsens bestyrelse
Mindeord
Omkring tyve salmer
Siden sidst
Sommerfest
Spanien tur-retur
Sundhed
Svend Erik in memoriam
Svineri
Tredje oplag

Handicap- og psykiatriområdet bliver tilført godt 9 mio. kr. årligt til løsning af
budgetudfordringer begrundet i tilgang af
flere brugere.
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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:
Jens Sandal
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
61417154
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

SEPTEMBER
MA 12
TI

13

Side

Dagen aftaget med 5t 3m

Side

37

Orienterings/opstillingsmøde

LØ 15

Betaling til GB - Aktiv Sidste chance

37

SØ 16

Kirke ingen

19

MA 17

ON 14

Cirkus Mascot

TO 15

Gospelkoret - Ungdomsklub

47 44 TI

FR 16

Konfi-start / Sang og Fortælling

47 51 ON 19

LØ 17

Udflugt - Fru Pedersen MD

SØ 18
MA 19
TI

Høstgudstjeneste 10.30
Tilmelding vinter badm

38

18

33

TO 20

47

FR 21

30

LØ 22

20

SØ 23

ON 21

MA 24

TO 22

TI

FR 23

ON 26

25

LØ 24

Arbejdslørdag - Grønbjerg Friskole

TO 27

SØ 25

Kirke 9 (AH)

FR 28

MA 26

Badminton niveau 1

TI

Gymnastik og badminton

27

ON 28

...begynder…

TO 29

...denne uge.

39

31

SØ

2

Kirke ingen

Sommertid ender

43
Ud af Grønbjerg Skole KS

7

Sang og Fortælling

51

Kirke 10.30
44

34

NOVEMBER
TI

1

ON

Kirke 9
40

2 Musik for de små

47

Syng Dansk aften

47

TO

3

FR

4

LØ

5

SØ

6

Kirke 16

MA 7

45

TI

4

ON

5

TO

6

TI

8

FR

7

ON

9

LØ

8

TO 10

SØ

9

Kirke 10.30

FR 11

MA 10

41

LØ 12

Musik for de små

47

11

SØ 13

ON 12

MA 14

TO 13

TI

FR 14

Deadline Runestenen

MA 31 Tilmelding til julemarked

MA 3

TI

Års ferie

SØ 30

OKTOBER
1

42

LØ 29

FR 30

LØ

Efter

26

Skolernes motionsdag

15

Mortensaften
Husk Vejviser med tlf. m.m.
Hyttetur ungdomsklub
Kirke ingen
46
Fra Skagen til Kruså K&S

ON 16
5

44
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Dagen aftaget med 9t42m
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Jeg er stolt over, at et samlet byråd står sammen om en forbedring af folkeskoleområdet,
også til trods for at det foregår med en finansiering på 6 mio. kr. årligt fra vækstpuljen.
Et løft på folkeskoleområdet er et signal der
understøtter kommunens vækstvisioner. Jeg
er ligeledes rigtig godt tilfreds med at det
lykkes af fastholde fokus på de store velfærdsområder hvor der bl.a. er fundet midler
til både anbringelsesområdet og handicapog psykiatriområdet.

 Den erhvervsrettede indsats styrkes med

1,6 mio. kr. pr. år fra Erhvervsvækstforum
til et projekt med navnet Makerspace.
 Til delvis finansiering af ovenstående tiltag anvendes der i 2017 og 2018, 9 mio.
kr. fra vækstpuljen, og i 2019 og 2020 anvendes 7 mio. kr.
 Der er forsat 11-13 mio. kr. i vækstpuljen
til projektansøgninger fra eksterne projektmagere, og de allerede igangsatte væksttiltag kan forsætte.
 Budgetforliget indeholder gennemsnitligt
90 mio. kr. årligt til anlægsinvesteringer,
hvilket er 20 mio. kr. over en målsætning
om 70 mio. kr. årligt.

Med disse ord vil jeg ønske Runestenes læsere et godt efterår. 

Tænk allerede nu på den kommende vejviser
Fastnet - mobil - adresseændring - nyfødte tilflyttere - osv. - osv.
runestenen@runestenen.dk
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Kultur og Samvær - 2016 - 17
Tirsdag d. 25 oktober v/ Landinspektør Søren Aarup
Ud af Grønbjerg Skole og hvad så?
Søren Aarup (Pedersen) kommer fra Sønderkjærsvej 22 og bor nu i Hillerød.
Søren vil fortælle om hvad han har bedrevet siden sin skolegang i Grønbjerg. Pt.
arbejder Søren Aarup for Helsingør Kommune.
Tirsdag d. 15 november v/ Anna Helene Jensen
Emnet: Med barnevogn fra Skagen til Kruså.
Det vil Anna Helene komme og fortælle om og sin rehabilitering efter sin sygdom.
Anna Helene bor til daglig i Vildbjerg.
Mandag d. 19. december v/ Bodil Toftdahl
Den efterhånden traditionsrige jule-hygge-aften er et gratis arrangement, bare
man har en lille pakke med til raflespillet.
Bodil Toftdahl sørger for julefortællingen. Bestyrelsen har kager med m/m.
Tirsdag d. 10 januar v/ Arkæolog Lis Helles Olesen
Sidste nyt set fra oven med arkæologiske briller: Lis Helles Olesen er en af de førende kræfter af luftfotografering af nye fund i Danmark. Lis Helles vil fortælle og
evt. vise noget af det sidste nyt set fra luften. Der bliver jo fundet meget i disse år,
med vores udbygning af infrastrukturen.
Fællesspisningen er foreløbig sat til fredag d. 3. februar sammen med andre foreninger. Se senere.
Tirsdag d.21 februar v/Journalist Christian Baadsgaard
Emnet: Sund fornuft – eller- hvad?
Christian Baadsgaard er journalist ved Dagbladet Ringkøbing-Skjern og vil causere om, hvad der er oppe i tiden her og nu.
Tirsdag d. 14. marts v/ Jytte & Tom Thuesen Tim
Fra Liberia i Vestafrika til Namibia i Sydvestafrika og en snert af Zimbabwe
Det vil de fortælle os om gennem et billedforedrag.
Det er mest Tom Thuesen der har været dernede igennem flere år.
Hvor andet ikke er anført, foregår arrangementerne i konfirmandstuen på Frydendalsvej kl.
19.30.
Alle er meget velkomne, så tag bare naboen med.
Entre og kaffe, te, kage/ brød: 50 kr.
Vores generalforsamling bliver bekendt gjort senere.
Med venlig hilsen og ønsker om et super gensyn i den nye sæson, med et spændende program! - Kultur &Samvær.
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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. Ud ad den gamle bane, ”kirkestien”, ud forbi kirken og til højre.
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 nord

Lige øst for mejeriet lå vandværket (i dag
den del af vandværket der ligger på modsatte side af parkeringspladsen over mod Annebergs kontorbygning -red) og frysehuset.
Ved vandværket var der en meget dyb
brønd, men åbenbart ikke dyb nok, da den
var tør, og der blev lavet en boring i bunden
af den. Jeg har engang set en montør stå ne-

I sidste nummer blev Magnus Cedergreen
færdig med beboerne på sydsiden af Algade,
de ulige numre.
For at komme til nordsiden af Algade, de lige numre, fortæller Magnus Cedergreen at
vi ”lige skal en smut op til mejeriet igen”
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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den kolde, luft der kom fra kølerørene, kunne køle/fryse alle varerne ned. Frysehusene
havde deres glansperiode til 60-erne, hvorefter frysere blev hvermandseje i form af skab
- eller kummefryser eller integreret i et køleskab - red)
Algade nord.
20.
Her boede Gertrud og Anton Jensen, kaldet
Anton ja ja, da han stammede lidt. Anton foretog sig lidt af hvert. Han pressede formbrændsel for Anneberg, og når han havde
stået en hel dag og skovlet tørvesmuld i
presseren, var han kulsort. Her er jeg nødt til
at fortælle en lille sjov episode, han kom ud
for. En dag havde han tabt sit gebis, og frygtede at det var røget i presseren. Et par dage
senere fortalte han, at nu havde han fundet
gebisset. Det var faldet ned mellem skjorten
og undertrøjen. Den personlige hygiejne var
hos Anton forholdsvis lavt prioriteret. Han
var afløser for mælkekuskene, når de var

Sådan kunne Grønbjerg Andels frysehus have set
ud.
Billedet er fra Bindeballe frysehus
Foto: Randbøl Sogns Lokalarkiv.

Herunder rækken med frysebokse og for enden
armaturer mv. til frysekompressoren i Svanninge
Andelsfrysehus.
Foto: Lokalrådet for Faldsted-Millinge-Svanninge

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93

de i brønden og arbejdede med nogle ventiler, han så meget lille ud, når man stod og så
ned på ham.
Frysehuset var et andelsforetagende. Vi delte en boks med Ole og Kirstine. Boksen havde nr. 104, hvilket også var Oles leverandørnummer på mejeriet. Hele kølemaskineriet
stod inde ved boksene og lavede en infernalsk larm når det kørte.

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

(Mange andelsfrysehuse opstod i 1950-erne.
Huset var et beskedent hus med et rum, hvor
der var opbygget rækker med bokse. Boksene var for oven forsynet med et isoleret låg,
som var forsynet med hængelås. Hver andelshaver havde en boks, som ifølge Magnus Cedergreen kunne deles med en anden.
Mellem boksene var der trådnet, således at
9
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forhindret i at køre turen. Engang kørte han
Ole Kristensens tur over en længere periode,
og da han efterhånden var en ældre mand,
kneb det ham at holde ud at stå på vognen.
Han fandt en gammel lænestol, som han fik
gjort fast på vognen, så nu kunne han sidde
der og styre begivenhederne. Det er den eneste gummivogn med kuskesæde jeg har set.
Anton havde i øvrigt en sjette sans, idet han
kunne fornemme, hvornår folk skulle slagte.
Når hjemmeslagteren var i huset, varede det
som regel ikke længe før Anton dukkede op.
Han snakkede så indtil ørene var skåret af
grisen, det var dem han stod og ventede på.
Han fik så svineørerne pakket ind i en gammel avis, og så dampede han af igen.
Engang fejrede mejeriet jubilæum. Anton
var naturligvis med til festen. Han holdt en
tale. Det gjorde han altid når lejligheden bød
sig. Far fortalte at han i talen sagde: ”jeg har
kørt samtlige mælketure til Grønbjerg Andelsmejeri, med undtagelse af Marius Steffensens, da var jeg forhindret, og det skal I
have tak for”. Det var også en lang tur Marius havde.

I den vestlige ende af huset havde Aksel
Mortensen barbersalon. Han var søn af musiker Mortensen, og selv en ganske habil violinist. En overgang havde han et orkester,
så uden for åbningstiden blev salonen brugt
som øvelokale. Der stod så undertiden en
masse instrumenter i lokalet. Jeg husker en
lørdag eftermiddag, hvor Aksel stod udenfor
skænkestuen og strøg fiolen, mens gamle
Søren og Gunnar Nu dansede til. Det har
sikkert været optakten til en festlig weekend
22.
Her boede Alma og Georg Anneberg. Alma
ved jeg ikke så meget om, udover at hun var
søster til Halfdan, og røg cigarer. Georg
kendte jeg bedre, dels fordi han havde vognmandsforretningen og også kørte lillebil.
Grundet denne beskæftigelse faldt det i hans
lod at fragte bedstemor op til stationen, når
hun skulle med rutebilen. Det glemte han
som regel og kom så farende et stykke tid
efter, at rutebilen var kørt. Det var lidt forskelligt, hvor langt de kom hen, før de nåede
rutebilen, men jeg mener, at han en enkelt
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gang har kørt hende helt til Vildbjerg. Man
skulle veje sine ord på en guldvægt, hvis
man tiltalte ham, når han kom for sent, så
var han alt andet end snaksalig. Derudover
kendte jeg ham også fra tørvemosen. Af og
til kom han og lånte vores hest, når han skulle harve tørvesmuld op. Jeg travede troligt
ved siden af ham, mens han harvede, og når
han var færdig og afleverede hesten, fik jeg
som regel en krone af ham. Ind imellem var
det Anton ja ja, der harvede smuld op, og
han havde altid et daggammelt rugbrød med,
som han gav hesten. Det var måske nok det
mest retfærdige, men jeg følte mig nu alligevel snydt.

Bertel Christensens købmands-med-mere- handel
fra omkring 1955 med de ”gamle” bondevinduer
og benzinstanderen ved siden af elmasten.

24.
Var Bertel Christensens Købmandsgård,
Bertel døde i 1938, men navnet hang stadigvæk ved butikken. Halfdan overtog den efter
faderens død. Indtil omkring 1957, sad de
gamle bondehusvinduer stadig i butikken, og
den gamle købmandsdisk var på bagsiden
forsynet med skuffer, hvori der blev opbevaret kaffebønner, mel og gryn af enhver art.
Alt blev vejet af, efterhånden som det blev
solgt. Nu blev butikken moderniseret, det
meste af det gamle inventar blev fjernet og
erstattet af nyt, og der blev sat to store butiksvinduer i facaden. Det har sikkert været
skønt, for dem som skulle arbejde der, men
det tog nu lidt af charmen. Udover kolonialvarer handlede Halfdan med benzin, flaskegas, brændsel og foderstoffer, og i den vestlige ende af gården var der kornrenseri, hvor
landmændene kunne få renset og bejdset deres såsæd. Da mejetærskeren blev almindelig, blev der installeret et korntørreri. Der
var næsten ikke den ting, man ikke kunne få
gjort hos Halfdan. Da mange af byens borgere efterhånden begyndte at arbejde udenbys og skulle tidligt afsted om morgenen,
var benzintanken aldrig slået fra. Folk kunne
bare tanke, og så betale regningen om eftermiddagen, når de kom hjem. Det var dengang. Stedet var lidt af et samlingspunkt,
hvor der, især fredag aften, altid var mange
mennesker i butikken, og mindst lige så
mange på pladsen udenfor. Købmandsgården er nu revet ned, og det kan godt gøre lidt
ondt, når man kommer gennem byen og må

indse at Bertels butik er væk for stedse. Man
må så glæde sig over, at have oplevet det
som det var en gang.
26.
Bygningen var lidt speciel, idet indgangsdøren sad i hjørnet, hvad den i øvrigt stadig
gør, men dengang var det butiksdøren, privatindgangen var på bagsiden af huset. Her
boede Maren og Ejnar Majgaard Christensen. Majgaard handlede med cykler og knallerter med tilbehør, gummistøvler, jagtvåben
og ammunition. Bag ved butikken havde han
et lille værksted, hvor han foruden at reparere cykler og knallerter bl.a. vulkaniserede
dæk, reparerede seletøj og selvbindersejl.
Han var lidt af en tusindkunstner. Maren og
Majgaard blev ikke forskånet for en tragedie. Én af deres sønner, Jørgen Henrik, lå en
morgen død i sin seng, kun 14 år gammel.
28.
Her boede Elna og Jens Agerlund Jensen,
Jens var chauffør hos Anneberg.
I daglig tale blev han kaldt ”Jens Gas”. Så
vidt jeg har hørt, fik han navnet, fordi han
under krigen var lidt af et geni til at håndtere
en lastbil med trægasgenerator.
I den vestlige ende af huset var der elektrikerværksted og butik. Over butiksvinduet
var der en hvid frise, som stadig kan ses på
muren, på den stod der: LYS KRAFT &
RADIO. Den første elektriker jeg husker,
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tre med terrazzogulv. Gik man så ind ad en
dør til højre, kom man ind i den offentlige
samtalestation. Her hang der en flot vægtelefon på ydervæggen, og til venstre herfor var
en låge, som man bankede på. Lågen blev
åbnet, og bag lågen sad Peter Falkesgaard.
Man bad så om det nummer, man ønskede at
frekventere. Der blev flyttet med nogle bananstik, der blev sagt værsgo, og lågen blev
lukket. Kort efter blev lågen åbnet, og der
blev sagt tre minutter. Bad man så om tre
minutter mere, stirrede han intens på én, og
lågen blev smækket i. Nu var det med at blive færdig, før man havde set sig om, havde
man snakket for 30 øre.
Gik man derimod ind ad en dør ligefrem,
kom man ind i Landbobankens Grønbjergafdeling. Her sad Peter Falkesgaard også, nu
var han filialbestyrer og havde assistent på.
Den første assistent, jeg husker, var Jens
Kristensen, kaldet Jens Grønbjerg, han døde
i 1952. Mads Sinkjær overtog jobbet.
Uanset hvilken ”kasket” Peter Falkesgaard
havde på, udstrålede han en vis autoritet, og
så havde han altid en halv cigar i munden.
Huset bestod egentlig af to huse - se Algade
32. Maren og Peter Falkesgaard boede her
den tid jeg var på egnen.

Algade 28 med den hvide frise over dengang butiksvinduet.

hed Poul Damsgaard. Han var som regel
med til at spille dilettant om vinteren. Min
far skældte tit ud over, at han aldrig kunne
sine replikker Poul Damsgaard flyttede til
Odense i 1955.
Derefter overtog Konrad Larsen forretningen. På det tidspunkt begyndte fjernsynet så
småt at komme frem, og Konrad bestilte et
apparat hjem, som blev sat i udstillingsvinduet. Når sendetiden begyndte, blev apparatet tændt, og der stod som regel en flok
udenfor og så fjernsyn.
Jeg husker tydeligt en kold vinteraften, hvor
far og jeg stod sammen med en temmelig
stor flok og så en naturudsendelse fra Afrika. Vi frøs med anstand, men hvad betød
det, når man kunne se fjernsyn.
Konrad Larsen var den sidste elektriker på
stedet, han flyttede fra byen først i tresserne.
Senere flyttede Harry Olesen sin frisørsalon
ind i butikken.

32.
Var bygget sammen med nr. 30, adskilt af en
brandmur. Her boede Helene og Emil Nielsen. Emil havde engang været hjemmeslagter, men den tid jeg husker ham, var han grisehandler. Emil stammede fra Brejning og
var bror til Emma Bager. 

30.
Huset var efter datidens forhold lidt af en
metropol. Her boede Peter Falkesgaard, han
var centralbestyrer, og i huset var der offentlig ”samtalestation”.
Ad gadedøren kom man ind i en ret stor en-

Fortsættes i næste nummer
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 Sundhed

sover, og det er måske en af grundene til, at
man har behov for at sove.
Alzheimer og andre former for demens giver
ophobning af proteinaffald i hjernen, så når
man får for lidt søvn, øges risikoen for demens. Det er dog endnu ikke klarlagt, hvor
meget andre ting betyder, og alderen spiller
en stor rolle i sig selv. Det bliver nu undersøgt, om skylningen af hjernen kan forbedres ved hjælp af medicin, og om man derved
kan forhindre demens, men det kan man nok
ikke helt. Noget kan man selv gøre. Når man
dyrker motion og idet hele taget holder krop
og hjerne i gang, kan man lettere få et rimeligt søvnmønster og dermed forsinke udviklingen af demens. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Hjernerens.
Når vi løber eller dyrker anden motion, udvider blodårerne til musklerne sig, men
blodårerne i hjernen har ikke helt den samme mulighed. Nu har hjerneforskere fundet
ud af, at de røde blodlegemer, som leverer ilt
til hjernecellerne, kan ændre form og elasticitet, når der er behov for mere ilt, så de kan
komme hurtigere frem. Samtidigt har de
fundet ud af, at der flyder væske mellem
hjernecellerne, der virker lige som lymfe i
andre dele af kroppen, og altså fører affaldsstofferne væk. Dette fungerer bedst, når man

Man kan nu søge efter
artikler, navne osv. i alle numre - direkte på
www.runestenen.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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 Spanienstur 2016
Spanienstur 2016 for Ringkøbing-Skjerns
Juniorhold i gymnastik

På turen deltog ikke mindre end 7 Grønbjerg
gymnaster:
Mathilde Sønderby, Freja Sandal, Clara Mc
Evoy, Mia Tang, Anne Juelsgaard, Cecilie
Thomsen og Christian Sønderby

Endelig!!! Fredag den første juli sidst på eftermiddagen blev starten på måneders venten og forberedelser.
Dagen var endelig kommet, hvor 135 håbefulde unge gymnaster fra 6. - 9. klasse kunne
samles på Dejbjerglund Efterskole for at
sætte kursen mod Calella på Costa Brava
kysten i det nordlige Spanien, ca. 50 – 60
km nordøst for Barcelona, mod en uge fuld
af oplevelser og fællesskab.
Sammen med de unge mennesker samledes
også deres 12 instruktører og 4 forældre,
hvor jeg havde været så heldig at få lov at
være den ene.

Parkeringspladsen på Dejbjerglund summede af liv og spænding, mens de tre busser
blev pakket med mad, bagage og gymnastikredskaber, alt imens der skulle siges farvel
til mor og far. For mange den første gang de
skulle være så længe væk hjemmefra og finde en plads blandt kammeraterne. - Så var vi
klar!!!
Efter en aften med højt humør i bussen og
en nat med diverse akrobatiske stillinger for
at finde en nogenlunde komfortabel stilling
at sove i (her kunne det godt mærkes, at vi
var nogle, der ikke var teenagere længere J)
ankom vi lørdag morgen til EuropaPark ved

Ved: Per Thomsen, tour-forælder

Foto: Per Thomsen

Deltagerne fra Grønbjerg fotograferet ved udsigtspunktet på bjerget Montjuic i Barcelona
Fra venstre er det Christian Sønderby, Mathilde Sønderby, Freja Sandal, Clara Mc Evoy, Mia Tang,
Cecilie Thomsen og Anne Juelsgaard.
14
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Foto: Per Thomsen

Efter opvisningen i Calella klappede gymnasterne tak-salver til de fremmødte publikummer

Frankfurt Am Main i det sydvestlige hjørne
af Tyskland. En kæmpe forlystelsespark a la
Djurs Sommerland hvor vi skulle muntre os,
mens chaufførerne fik sovet og gjort klar til
de sidste kilometer.
Sikke en park! Et fantastisk sted med noget
for alle aldre! Gymnasterne hyggede sig dagen igennem med mere eller mindre vilde

forlystelser, diverse shows, hinanden og de
utroligt flotte rammer.
Efter 10 timers hygge i parken sluttede vi af
med den medbragte aftensmad, inden pladserne i busserne igen blev indtaget til endnu
en aften og nat.
Det var blevet søndag, varmen, solen og
stemningen af syden havde indfundet sig. Vi
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var fremme og blev indlogeret på hotellet
med efterfølgende fællessamling, hvor de
unge mennesker kunne vælge mellem forskellige aktiviteter, shopping i byen, poolbadning på hotellet eller strandtur. Sidstnævnte blev et tilløbsstykke, og omkring 80
tog en dukkert i det lune middelhav efterfulgt af solbadning og spil på stranden. Alle
var trætte efter et par døgns rejse, så det blev
nydt at kunne strække kroppen og bare være.
Så ventede den første hele dag i Spanien.
Der blev lagt blødt ud med samme program
som søndag eftermiddag. Der blev igen delt
op i hold og med orden og præcision, som
ville gøre en myredronning misundelig
spredtes de unge i forskellige retninger, nogle med Visakortet og andre med håndklædet
i hånden, alle med en vis uro i kroppen inden aftenens opvisning på torvet i Calella.
Og hvilken opvisning!!!! På trods af bagende sol og temperatur omkring de 30 grader
leverede de 135 gymnaster en formidabel
opvisning til stor begejstring for de omkring
300 tilskuere, der havde taget opstilling på
torvet. De ældre på bænkene under træerne
og børnene, der ikke kunne lade være med at
rocke med til rytmerne, unge som ældre med
smil på læben og med liv i øjnene. Den danske måde at lave gymnastik på ramte det internationale publikum, der denne skønne
sommeraften havde fundet vej til torvet i
Calella – så fedt!
Tirsdag stod på Markedsdag i Lloret de Mar,
som ligger omkring 20 km nordpå op ad
stranden, et traditionelt marked med alt godt
og ”speciel price for you my friend”. Et par

timer til at få købt gaver til søskende, til mor
og far, eller blot til at finde lige præcis det
man bare ikke kunne leve uden. Fornemmede at alle kategorier var repræsenteret i bussen på vej hjem J
Efter markedet var det hjem og få klargjort
til opvisning i Santa Susanna som ligger 6-8
km nordpå op ad stranden. Desværre var der
sket en fejl i bookningen, så opvisningen
blev flyttet til en plads bag det lokale kommunekontor. Dette var dog ikke det eneste
øv, vi var vist de eneste der vidste at vi kom,
byen var helt død, men vi fik heldigvis fat i
nogle unge mennesker til at være publikum.
Det var dog ikke så skidt at det ikke var godt
for noget. Da først Dannebrog blev hævet og
ført ind på pladsen, så var alle gymnasterne
total klar, dog blev det en opvisning med
knap så meget disciplin og med plads til lidt
mere spas og improvisation end vanligt, så
alt i alt endnu en fantastisk opvisning. Og
den sidste hvilket mange syntes var lidt vemodigt.
Heldigvis er der opstart på sæsonen 2016/17
den 8. september fra klokken 18-20 på Brejninggaard, hvor alle piger fra 7.-9. kl. og
drenge fra 6.-9. kl. er velkomne.
Nu var det blevet tid til at være turister, så
onsdag morgen drog følget afsted mod Barcelona, en køretur på ca. én time sydvest på
fra Calella, hvor vi skulle opleve Cataloniens hovedstad, en ikke mindre end en fantastisk by, der tilbyder alt hvad hjertet begærer. Vi skulle opleve La Sagrada Familia,
også kaldet den ufuldendte kirke, et helt

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

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

Tlf. 97 38 43 20
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Foto: Per Thomsen

Der er langt ned til spillerne fra de øverste rækker

unikt bygningsværk. Byggeriet startede i
1882 og kirken forventes færdig tidligst i
2052, mere realistisk bud er 2072. Efter at
have set og fået fortalt historien om alle
symbolikkerne på kirken, fortsatte vi turen
gennem byen, gennem den olympiske by fra
legene i 1992 og videre op på bjerget
Montjuic med botanisk have og med udsigt
over Barcelona. Efter en fritime og frokost
på La Rambla, Barcelonas strøg, gik det videre mod verdens mest kendte og besøgte
station Camp Nou. FC Barcelonas hjemmebane og hjemsted for alle klubberne omkring
Barcelona der udover fodbold blandt andet

også rummer håndbold og basketball.
Udover selve station rummer Camp Nou også et stort museum, der fortæller historien
om Station og alle klubberne omkring det,
hvor FC Barcelona selvfølgelig fylder rigtig
meget, en spændende og kanon oplevelse
uanset om man er fodboldinteresseret eller
ej.
Efter hjemkomst fra Barcelona stod den på
egen tid, hvor der blev hygget på kryds og
tværs, inden det var sengetid og klargøring
til endnu en dags oplevelser.
Vandland – jubiiii!!! Torsdag var varm, omkring 34 grader, så det passede perfekt med
Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Foto: Per Thomsen

En sort plasticpose på en gang asfalt på en parkeringsplads - vupti så er der frokost.

en hel dag i vandlandet Waterworld i det tidligere nævnte Lloret de Mar. Der blev rutsjet, badet og slikket sol til den helt store
guldmedalje, så det var en flok trætte unge
mennesker, der fik en slapper i bussen på vej
tilbage til Calella, hvor der ventede en tur på
restaurant som afslutning på en uforglemmelig uge i Calella.
Fredag morgen var der afgang klokken 10,
og det gik mod Danmark. Denne gang i et
stræk, så det var nogle lettere brugte gymnaster, vi kunne aflevere til deres ventende forældre, da vi nåede Dejbjerglund midt på eftermiddagen lørdag.
Her i skrivende stund har alle indtrykkene
og oplevelserne fået lov at finde deres plads,
men et står mig helt klart efter at have fået
det store privilegium at opleve disse skønne

unge mennesker på tætteste hold og uden
filter. Når disse 147 unge mennesker, instruktørerne inklusiv, er dem, der skal bære
Danmark og ikke mindst vores skønne
landsdel ind i fremtiden, så er jeg slet ikke
bekymret.
Hold nu op hvor er de fantastiske til at være
hele mennesker, masser af empati, opmærksomhed og omsorg for hinanden og deres
omgivelser, viljen til at ville og ikke kun sig
selv, men i høj grad også fællesskabet! Det
kan ikke måles og vejes, det skal mærkes,
og det fik jeg lov til!
Tusind tak for en fantastisk tur Christian,
Mathilde, Clara, Mia, Freja, Anne og Cecilie
Sensommerhilsner Per. 
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Grønbjerg Hjemmet CV og Grønbjerg Friskole
Præsenterer

Onsdag d. 14. september
1. forestilling kl. 16.00 - 2. forestilling kl. 19.00
Billetter købes/afhentes i Grønbjerg Brugs
børn u/16 gratis – voksne 50.-kr.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Grethe Lauridsen

Til Sct. Hans var et par af vennerne på
Grønbjerghjemmet for at give en hånd med.
Der blev grillet og hygget, og sørget for at
heksen blev sendt af sted til Bloksbjerg som
det nu er for skik, på et lille bål i haven på
hjemmet.

Hilda, og det var noget, som faldt i god
smag.
Det blev en rigtig dejlig tur, og der var først
hjemkomst ved 19.00 tiden. 

Torsdag den 18. august var afsat til fisketur.
I herlig sommervejr kørte frivillige, personale og fem beboere af sted til en fiskesø ved
Nørre Felding.
Der blev fisket livlig, og med god fangst af
fem stk. ørreder, så humøret var højt.
Fra Grønbjerghjemmet var der sendt mad og
drikkevarer med, så der var noget at styrke
sig på.
Det blev en skøn tur, som der blev talt meget
om på Grønbjerghjemmet.
I august var der også Ribelund Festival. I
området ved udviklingscenteret Ribelund lige midt i Ribe.
Beboerne havde længe glædet sig.
Der var afgang kl. 10.00 og alle var forventningsfulde.
Alt foregik udenfor, da vejret var rigtig godt,
så kunne alle nyde den fælles spisning. Herefter var man rundt i parken i det store område midt inde i Ribe by.
Der var underholdning af Kandis og Keld og

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

 Brugsens fremtid - ny beslutning
Bestyrelsen for Grønbjerg Brugs har besluttet at rykke afgørelsen for Brugsens overlevelse til den 31. december 2016.

1. Omsætning skal fastholdes på budget niveau.
2. Indtjeningen skal fastholdes.
3. Udgifterne skal styres stramt.
4. Vi skal passe på pengene, men ikke spare os ihjel. (en manglende reparation kan
blive dyr i længden).

De sidste 3 måneders positive udvikling har
medført, at vi har fået stoppet den negative
tendens. Vi er derfor fast besluttet på at give
det endnu en chance. Så vi kan bevise, at vi i
Grønbjerg vil forsætte den positive trend.
Det er forsat vigtig at vi er fokuseret, og her
er 4 nøgleområder der skal styres for at sikre
fremtiden.

De bedste Brugs-hilsner.
Personalet og bestyrelsen 

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
Zoneterapi Øreakupunktur
Bach blomsterremedier Massage

Tina Hammelsvang Kirk

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

Ant i kvi t e t e r o g n ost algi
Algade 2F, Grønbjerg
Åbningstider: Når flaget og skiltet er ude ved vejen
Tlf. 60 78 91 10
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 Konfirmanderne fra 1966
Ved: Guldkonfirmandholdet 2016

Lørdag den 20. august mødtes det hold konfirmander der blev konfirmeret i 1966. I
hvert fald de fleste af dem. Der var naturligvis sat mødested ved Nr. Omme kirke hvor
konfirmationen løb af stablen der for halvtreds år siden. Man havde bestilt fotografering ved kirken, og da Deres udsendte var på
plads på det berammede tidspunkt, var der
ikke en sjæl at se. Kirkerummet blev gennemsøgt uden resultat. Så en runde på kirkegården hvor hele flokken befandt sig i det
sydvestlige hjørne. Man var naturligvis ude
for at hilse på afdøde slægtninge og skolekammerater.

Cedergreen der skriver Grønbjerg-erindringer her i bladet) har samlet en del beretninger fra sine klassekammerater om skoletiden samt nogle få fra konfirmandforberedelserne.
Disse erindringer bliver bragt her i uddrag.
Alle bidrag til disse historier eller oplevelser
slutter med citater fra Gravers Kjærgaards
poesibog. Årsagen hertil er, at Gravers
Kjærgaard er den eneste, der har gemt sin
poesibog. (til de der ikke lige kan huske
hvad en poesibog er, kan oplyses at det er en
lille bog hvor lærer og elever skrev sentenser, hilsner eller ”kloge ord” til vedkommende.)
Børnene fra Abildå gik dengang i skole i
Grønbjerg. Efter navnene er anført hvor eleverne boede på det tidspunkt.

Fotograferingen blev overstået og der blev
snakket og sludret. Det kom bl.a. frem at
Berit Cedergreen Bech (søster til Magnus

Pigerne er nævnt med deres døbenavne. Øverste række fra venstre: Anne-Mona Sørensen, Berit Cedergreen Bech,
Bodil Christensen (Abildå), Brita Sørensen, Edith Vestergaard (Abildå), Gravers Kjærgaard,
2. Række fra venstre: Hakon Pøhl, Hanne Gade (Abildå), Jens Simonsen, Jens Chr. Armose Pedersen, Jytte Cedergreen Bech, Knud Skytte, Kurt Halkjær
3. Række fra venstre: Kurt Kjær, Lene Nielsen, Preben Kokholm (Abildå), Svend Nielsen, Theodor Søgaard, Viggo
Mosekjær, Aase Jørgensen (Abildå)
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Bodil Holm Christensen (Sønderkjærsvej 15
- Brunsgård) :

Kurt Halkjær (Sønderkjærsvej 26)
Jeg husker, at nu afdøde Egon og Aksel ikke
altid var på bølgelængde, selv om de var
fætre. Det var også anledningen til, at de to
kamphaner skulle udkæmpe en dyst på vej
hjem fra skole. Der var jo altid nysgerrige
sjæle med som medløbere. Deriblandt Gravers, Svend, jeg selv og yderligere et par
stykker. Dysten skulle udkæmpes på Thorstedvej, når Aksel svingede hjemad forbi Johannes Kirks ejendom.
Aksel og Egon fløj voldsomt i totterne på
hinanden, Aksel fik hovedet dunket ned i asfalten. Jeg mindes, at begge fik asfalteksem
flere steder på kroppen. Fighten varede ganske kort og alle kørte hjemad.
Næste morgen i skolen. Eleverne var samlet
til fælles morgensang med førstelærer, Bonde Nielsen.
Der var meget stille. Bonde Nielsen kom
rask ind i klasseværelset medbringende
”Mester Erik” (et stykke ferniseret tov),
Bonde Nielsen var jo en humoristisk lærer,
og jeg troede bestemt, at nu skulle han lave
lidt skæg og ballade med ”Mester Erik”. Jeg
glædede mig, for så kunne vi måske blive fri
for morgensangen.
Jeg sad bagest i klassen og bemærkede, at
Bonde Nielsen så arrig ud i ansigtet. Han
gik med raske skridt direkte hen til min skrivepult og bankede ”Mester Erik” hårdt ned
i bordpladen foran mine hænder.
Jeg var lige ved at skide i mine bukser, for
hvad havde jeg gjort, der berettigede til det
skete. Jeg havde ingen anelse på dette tidspunkt. Bonde Nielsen var stiktosset over episoden med Egon og Aksel.
Aksel havde tydeligvis sladret til Bonde Nielsen.
Derefter blev Egon, Gravers, Svend og jeg
sendt ud i gangen. Gad vide, hvad de tilstedeværende elever tænkte den gang?
Bonde Nielsen stod og rystede af arrigskab,
og jeg fandt ud af, at han havde i hvert tilfælde ikke til hensigt at fortælle en morsom
historie, som kunne få os til at grine.
Tværtimod fik vi valget mellem et par på hovedet eller et slag i røven med ”Mester
Erik”. Alle var absolut enige i, at det nok
var bedst med et par på hovedet. Bonde

….. jeg husker, at mens vi boede i Brunsgård (Sønderkjærsvej 13 -red), cyklede jeg i
skole hver dag, men om vinteren kravlede
vi gennem snedriverne.
I 3. klasse havde vi frk. Agger til håndgerning. Jeg blev tidligt færdigt med det, vi nu
skulle sy, og næste gang skulle jeg så tage
noget sytøj med hjemmefra, men det glemte
jeg, og så blev jeg sendt uden for døren!
Der stod jeg, da Fusse (lærer Kristensen)
kom forbi. Da han spurgte, hvad jeg lavede
der, svarede jeg, at det er hende derinde,
der er tosset! Det svarede han mig ikke på.
Har muligvis været enig med mig. Frk. Agger var vist ikke mere end 17 år og ude i
sin første praktik.
Engang lukkede vi en lille hund op i frk.
Aggers lejlighed, og der blev en farlig ballade!
I 7. klasse havde vi fru Møller, og hende
kunne jeg godt lide. Min storesøster Maren
var i huset hos hende og hendes mand. Da
Birthe og Kurt, som de hed, senere flyttede
til Sdr. Felding, besøgte Hanne Gade og
jeg, Maren hos dem, og det var hyggeligt.
Bodil kunne også skrive vers - her er et fra
klassen:
Berit sidder først på rad
hun er altid mægtig glad.
Nummer to i pigers flok
det er Bodil tror jeg nok.
Tre hedder Kurt i klassen her
men kun én af dem er Kjær,
Halkjær er den andens navn
tredie Kurt ej finder ro.
Peter Møller Andersen
kører rask på traktoren,
men pas nu godt på politi
ellers er det snart forbi.
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kommanderede: ”Stå helt stille eller du får
en om´er! Jeg skal hilse at sige – at Bonde
Nielsen slog så hårdt, at det var umuligt at
stå stille.
”Mester Erik” fik heldigvis ikke lov at torturere min bagdel den dag, som jeg aldrig
glemmer.
Var det retfærdig gjort af Bonde Nielsen?
Tjaaa – jeg lærte vel lidt, og han fik afreageret, så det ikke gik ud over hans hustru.
Dagen sluttede med eftersidning.

I skolen blev jeg mobbet med, at jeg var så
høj, et langt spektakel. Det var især nogle af
drengene, der var efter mig, men dem klarede jeg som regel med en gang bank. Jeg var
stærk og forstod at slå fra mig. Siden har
mit motto været: Slå aldrig først, men slå
igen!!
Engang havde jeg fået nyt tøj og var meget
stolt. Min mor havde syet hele natten for at
få det færdigt. Men én af drengene fik ondt
af det og skubbede mig, så jeg faldt og slog
hul på det ene knæ i de nye bukser. Da blev
jeg ked af det og græd, for det var ikke sjovt
at skulle hjem og fortælle det.
Jeg var den stille pige i skolen, og meget genert. Mine klassekammerater troede vist ikke, jeg var ret dygtig, men jeg kunne mange
ting, men turde ikke komme frem med dem.
Jeg var især bange for Bonde Nielsen, jeg
ved ikke rigtigt hvorfor, men han var så stor
og stovt og truende, syntes jeg.
Engang skulle jeg op til tavlen sammen med
nogle af de andre. Vi skulle stave til
”chance” og skrive det på tavlen. Jeg vidste,
hvordan det skulle staves, for vi havde næsten lige fået fjernsyn derhjemme, og der
havde jeg set ordet stavet. Jeg var sikker i
min sag, men skrev det med så små, bitte,
bitte bogstaver, at det knap nok kunne læses.
Jeg var den eneste, der havde stavet ordet
rigtigt!!
Jeg elskede diktat, men hadede stil, hvor vi
fik udstukket et emne. Hvis jeg selv fik lov til
at finde på, gled det lettere.
Jeg husker, vi skulle have skiftesko, tøfler,
med i tasken om vinteren.
Da vi gik i Østre Skolen, gik vi på æblerov i
Mines have. Mine (Rasmine) boede i et lille
hus, hvis have grænsede op til skolens legeplads, så det var jo fristende. Vi kaldte hende for ”Heksen”, selv om hun nok var en
ganske almindelig og rar gammel kone.”

Brita Sørensen, (Sønderkjærsvej 14)
”….jeg lærte ingenting de to første år, jeg
gik i skole, for jeg kunne det hele i forvejen!
Bogstaver og tal, lægge sammen og trække
fra, gange og dividere, det havde jeg lært
derhjemme i stalden. Senere, da jeg skulle til
at lære noget, blev jeg aldrig vild med at gå
i skole, mest pga. alle de pligter, jeg havde
derhjemme. Historie var det værste, jeg husker en aften, jeg læste mine historielektier
igen og igen, mindst 10 gange, men det ville
ikke hænge ved, jeg var så træt og faldt i
søvn hele tiden.
Om sommeren skulle jeg op og sørge for, at
kørerne kom ind, gøre malkemaskinen klar,
tage køerne ud igen og flere andre ting, inden jeg skulle i skole. Vi havde ikke råd til
cykler derhjemme, så jeg gik i skole. En enkelt gang kom jeg op at sidde bagpå Niels
Erik Clemmensens cykel, noget, jeg var meget benovet over, da han jo var en hel del år
ældre end mig - at han gad tage mig op!
I 3., 4. og 5. klasse, da vi gik i Østre Skolen
(Abildåvej 45 -red) blev vi samlet op ude
ved vejen (vejen til Tim -red) af Frede Kristiansen, selv om vores skolevej egentlig ikke var lang nok til, at vi måtte køre med.
Men Frede var flink, og som tak købte vi
hvert år til jul en gave til ham.
Efter skoletid havde jeg også mange pligter
derhjemme i stald og mark. Sådan er det at
være den ældste. Jeg ville gerne have været
jordemoder, men jeg fik ikke lov til at gå i
skole. Efter 7. klasse måtte jeg ud at tjene
penge.

Fortsættelse følger i næste nummer
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Grønbjerg Ak v
Vi glæder os l byde VELKOMMEN l en ny gymnas k– og badmintonsæson.

Vi starter i uge 39

Kom og vær med fra sæsonstart, og e er de første 2 gange betales
kon ngent.

Har du spørgsmål, så kontakt en fra udvalgene.

På forenings hjemmeside www.groenbjerg-ak v.dk har gymnas k og badminton
hver en blok, hvor invita oner, meddelelser og andet ny gt info vil være at ﬁnde
i løbet af sæsonen.
Betaling af kon ngent – www.groenbjerg-ak v.dk
Informa on, lmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest e er 2 træninger
Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-ak v.dk
1. Klik på knappen TILMELD øverst på siden.
2. Klik på det hold du ønsker at lmelde dig - (det hold du eller dit barn går på) .
3. Hvis du allerede er medlem (har betalt kon ngent ved gymnas k, badminton,
fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og here er adgangskoden. Hvis
du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt adgangskode
og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får lsendt en ny kode.
4. Hvis du er nyt medlem, skal du indtaste deltagerens oplysninger. Det er meget
vig gt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse. Melder du dit barn l er
det meget vig g, at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail
adresse.
5. Klik "Tilmeld" og følg vejledningen med hensyn l betaling.
6. Du modtager nu en mail som bekræ else, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved lmeldinger.
Kan du ikke få det l at fungere, er det vig gt at du kontakter en i bestyrelsen.
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Vig ge datoer:
Sidste dato for betaling
Opvisning i Grønbjerg
Badminton turnering
Forårsopvisning Ringkøbing

lørdag d. 15. oktober
fredag d. 17. marts 2017
lørdag d. 18. marts 2017
d. 11 - 12. marts 2017

Glæd jer l en ak v sæson
Med venlige hilsner
Badminton og Gymnas k-udvalgene

Gymnas kudvalget

Elsebeth Kirk

Ejnar Vendelbo

Heidi Brinch

Erik Øster

Mikkel Hessellund

Badmintonudvalget

Henrik Mortensen
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MIG og min mor og far
Mandag kl. 16.15 - 17.00 i gymnas ksalen
Trænere:

Helle Harhorn Vendelbo

40 93 34 68

Det her er holdet for de mindste gymnaster (0-3 år), som har brug for at have en
forælder med l gymnas k.
Vi skal synge, lege, hoppe, danse, løbe, klappe, kravle op og hoppe ned og tumle
med mor eller far.
Det er et hold kun for ”MIG” og derfor er det vig gt, at der ikke kommer søskende, telefoner og andet med, der kan forstyrre os, i de 45 min. som det varer om
mandagen. Der skal være fuld fokus KUN på ”MIG”, så barnet rig g kan nyde, at
have d med sin mor eller far.
Man kan være på holdet ind l man er klar l en hel sæson på puslingeholdet, så
er barnet tre år, kan det stadig have brug for at have mor og far med og så er man
velkommen. Man kan godt være med på holdet selvom man ikke bor i Grønbjerg.
Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 350,-

Puslinge 3-5 år
Onsdag kl. 16.00 - 17.00 i Mul salen
Trænere: Camilla og Majken

28 93 28 92

Hjælpetrænere:
Lærke Kjerulﬀ, Gry Nielsen, Julie Bilgrav, Mathilde
Vestergaard og Jacob Vendelbo

Vi skal rulle, trille, kravle og lege motoriske lege.
Vi skal blive fortrolige med redskaber og hvad de
kan bruges l.
Vi glæder os l at se Jer.
Kontaktperson: Ejnar Vendelbo

Sæson pris 400,27
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0. - 3. kl.
Onsdag kl. 16.30 - 17.30 i Mul salen
Trænere: Cecilie Bagge
og Leif
Hjælpetrænere:
Cecilie Trabjerg, Mathilde Uhd og Anne Cadovius

Det er et hold med masser af gang i!
Træningen består af spring på bane og trampolin.
Der vil også være d l lege, der både skal være sjove, men også træne kroppens motorik.
Vi glæder os l at se en masse glade gymnas kpiger
og -drenge. - (Opvarmning i gymnas ksalen)
Kontaktperson: Elsebeth Kirk

Sæson pris 400,-

4. - 7. kl.
Tirsdag kl. 18.00 - 19.30 i mul salen
Trænere:

Mikkel
Rikke Tang
Kent Storgaard
Peder Juelsgaard

30 71 66 27

De e hold er for drenge og piger i alderen 4.-7.kl..
Vi vil udfordre jer indenfor både spring og rytme.
Indenfor spring vil vi fokusere på grundspring og teknik samt videreudvikling. På rytmesiden vil vi fokusere på grundøvelser og teknik, samt komme ind på
forskellige s larter. Derudover vil der selvfølgelig
være plads l spas og løjer.
Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 450,28
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Mul spring
Onsdag kl. 19.30 - 21.00 i Mul salen
Trænere:

Dan Jensen
Louise Kristensen
Rikke Tang
Kent Storgaard

25 33 95 29
29 27 79 16

Et hold for 8. klasse og ope er med opvarmning af
forskellige karakterer, spring, rytme og masser af leg.
Vi vil lægge meget vægt på det sociale, men stadig
stræbe e er en god opvisning.
Så er du frisk på nogle hyggelige, sjove og fantas ske
mer med os, så mød op med godt humør!
Kontaktperson: Elsebeth Kirk

Sæson pris 500,-

Herre
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i Mul salen
Træner:

Ejnar Vendelbo

28 10 31 16

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen
op, lege, spille forskellige spil og styrke musklerne i arme
og ben, og vig gst af alt la ermusklerne.
På de e hold dukker man op når man har d og overskud, og ingen er tvunget l opvisningen (men det er
sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej,
så mød op mandag a en og se om det er noget for dig.
Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 450,29
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PDK-holdet! (piger, damer, kvinder!)
Onsdag kl. 19.00 - 20.00 gymnas ksalen
Træner:

Else Marie Kokholm

50 98 15 08

Vi vil lave en blanding af zumba-inspireret dans og step. Vi får
rørt alle muskler bl.a. ved brug af Ke le Bells ( og uden en masse
hop!!). Alle kan være med – vi skal røre os l noget godt musik
og bare blive i godt humør. Garan for sved på panden.

Kontaktperson: Mikkel Hessellund

Pris 200,- for en halv sæson (uge 39 - jul)

BADMINTON
Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren:
fra uge 39 - 2016 l uge 12 i år 2017.
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 19/9 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 14 l uge 38
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 20/3 – 2017 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,30
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Badminton niveau 1 Børn fra ca. 7 år møder op mandag d. 26/9 kl. 18.00 - 19.00.
Trænerne på niveau 1 og 2 vil være l stede og inddele børnene e er niveau.
Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står,
hvilket niveau de er kommet på samt trænings dspunkt.

Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 i Mul salen Grønbjerg Friskole
Trænere:

Jørgen Demant

97 38 41 87

Sæson pris 450,-

Badminton niveau 2 -(øvede)
Mandag kl. 18.00 - 19.00 - 20.00
i Mul salen Grønbjerg Friskole
Træner:

Per Lauritsen

97 38 44 86
Sæson pris 450,-

Turnerings badminton
Torsdag kl. 19.00 - 21.00 i Mul salen Grønbjerg Friskole
De e er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden.

Kontaktperson for holdet er Henrik Mortensen

24 46 47 30
Sæson pris 650,-
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Sponsorer 2016-2017

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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Kalender - Margrethes Døtre
Udflugt til fru Pedersens have lørdag den 17. september
Vi starter kl. 12.30 fra Skolens p-plads og kører samlet i private biler til
Vemb.
Fru Pedersens have er en 2 tdr. land stor landbohave i engelsk stil. Haven emmer af romantiske stemninger, spændende skure, lysthuse og en
skurvogn. En have hvor livet leves i, med alt hvad havehjertet begærer af
vand, højbede, frodighed, overdækkende terrasser og legeplads.
Der serveres kaffe og kage. Arrangementet varer ca. 4 timer.
Pris for arrangementet er gratis for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer, børn 25 kr. Alle er velkomne.
Tilmelding til birthekamp@gmail.com eller i Brugsen. Tilmeldingsfrist
den 10. september 2016.
Julemarked lørdag den 19. november 2016
I samarbejde med kultur og samvær afholder vi julemarked i Grønbjerg
forsamlingshus kl. 10 – 15.
Kom og gør en god handel i de mange stande.
Der er mulighed for at komme og lave sin juledekoration. Tag skål, lys og
evt. pynt med. Vi sørger for pyntegrønt og mos.
Fællesspisning fredag den 3. februar 2017
I samarbejde med menighedsrådet og Kultur og Samvær laver vi dejlig
mad. Tag naboen med i Grønbjerg forsamlingshus.
Nærmere information senere.
Behandler/wellness aften den 23. marts 2017
Wellness aften. Tina Kirk kommer og giver en forsmag på zoneterapi, Susanne Svendsen vil lave akupunktur, Anita Busch vi lave flotte negle og
Heidi Schildt vil udføre hånd-og fodbehandling, evt. ansigtsbehandling.
Medbring evt. balje til fødder. Der kan købes produkter.
Pris 75 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.
Nærmere information senere.
Birthe
Karen Marie
Majbrit
Lissi
Marianne

birthekamp@gmail.com
hakon.pohl@mvb.net
majbrit@lordal.dk
ldyrberg@gmail.com
marianne.thelle.nielsen@gmail.com

40
25
61
21
22

13
33
72
49
56

60
31
52
74
19

22
82
34
92
82

Medlems kontingent 100 kr. Du kan indsætte beløbet direkte på kontonummer: 7670 19 48 889
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 Babyinitiativ fra Menighedsrådet
Babyboom - Babysalmesang!

Det vil være onsdag formiddag og foregå i
kirken.
Alle babyer og forældre vil modtage en invitation direkte, her vil datoer, tider og alt andet praktisk fremgå.

Med baggrund i alle de lykkelige begivenheder i Grønbjerg anno 2016,
vil menighedsrådet sammen med Helle
Majlund (organisten) tilbyde babysalmesang
til børn under 1 år hen over efteråret.

Håber I vil synes det er en god ide. 

Julemarked i Grønbjerg

Papcontaineren

På trods af aflysning sidste år
afholdes der Julemarked

kan ”løbe rundt”
hvis du folder papkasserne
sammen

den 19. november
kl. 10 - 15

Derved støtter du
Friskolens børn

Deltagere, der ønsker en stand på julemarkedet, kan booke en stand ved
at sende mail til:

Flagallé

marianne.thelle.nielsen@gmail.dk
eller ringe på
tlf. 22 56 19 82
senest den 31. oktober.

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Julemarkedet afholdes i
Grønbjerg Forsamlingshus

Jens Sandal
61 41 71 54

Arrangør: Margrethes Døtre

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Spyroyla Sfictou og Alexandros Evangelatos
Ved: Grete Tange

Bag disse navne skjuler sig de mennesker,
som jeg denne gang har talt med, efter at de
i snart tre år har boet i Grønbjerg. De kommer fra Grækenland, og de er i gang med at
lære dansk, men selve samtalen foregår på
engelsk, da de begge mener, at de bedre kan
udtrykke sig på det sprog.
Jeg blev beværtet med kaffe og græske
”søde sager”, som smagte vældig godt. Det
var noget, som de havde haft med hjemmefra, da de havde været på ferie dernede her i
sommer. Det var ting, som man købte, og
som man ikke selv kunne lave, men Spyroyla fortæller, at hun selv laver en slags kager, som smager næsten ligesådan som den
ene slags.

vokset i Athen, hvor min mor og min bror
stadig bor. Min far og min ældre bror er
begge døde. Min mor har været på besøg
heroppe, og hun synes også, at det er dejligt
her, men hun og min anden bror bliver i
Grækenland, for han har job, og han har
købt et hus, som han er ved at gøre i stand.
Skolegang og –system:
”Jeg har gået i skole, som man gør i Grækenland: Man går først i børnehave fra man
er tre til seks år. Fra seks år til 12 går man i
”folkeskole”, og derefter tre år i gymnasium.
Derpå kan man gå på teknisk skole eller
high school, hvorefter man kan gå på universitet. Der er gratis undervisning på de
ovennævnte skoler, men går man på privat
universitet, som man også kan, må man betale. Jeg havde lyst til at gå på det offentlige
universitet, efter at jeg var færdig med high

Spyroyla fortæller først om sig selv:
Baggrund:
Jeg er 37 år gammel, og jeg er født og op-

Foto: -mb

Christos Angelos (10 mdr.) sidder ved sin far, Alex, medens George Solon (3 år) sidder
sammen med sin mor Spyroyla.
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school, fordi jeg gerne havde uddannet mig
indenfor gymnastik. Jeg kom imidlertid ikke
ind, hvorfor jeg blot begyndte at arbejde, og
det har jeg gjort siden. Jeg arbejdede i en butik, hvor vi solgte børnetøj, men da jeg blev
gravid, kunne de ikke afskedige mig, og så
blev de umulige at være ved, og derfor besluttede vi at starte på noget helt nyt. Man
behøver ikke nogen uddannelse for at komme i forretning, men det er en god ide at
kunne lidt engelsk, for der kommer mange
turister.

Verden, og nu står det selv tilbage i mørket,
og vi har en historie, men ingen fremtid. (det
er en vittighed).
Jeg har gået i skole ligesom min kone, men
de tre sidste år gik jeg om aftenen og arbejdede om dagen. Efter endt skolegang begyndte jeg straks at arbejde, for mine forældre have ingen mulighed for at hjælpe mig
til en videre uddannelse, så allerede nu har
jeg arbejdet i 12 år. Lige før vi rejste, var jeg
heldig at få ansættelse ved et EU finansieret
selskab, hvor man de første to måneder skulle på kursus, hvorefter man ville få job. Jeg
kom i gang og skulle oppebære 800 euro de
to første måneder og 1400 i de sidste fire,
men lønnen blev udbetalt med tre måneders
forsinkelse, så det kunne jeg ikke nøjes med.

Hvorfor Grønbjerg:
Vi kom til Grønbjerg, fordi Grækenland er i
krise, og lønningerne er så små, at man ikke
kan leve af dem, hvis det i det hele taget er
muligt at få et job. Da vi rejste fra Grækenland var mulighederne små, og i de seneste
tre år er det ikke blevet bedre. Jeg var gravid, og det var ikke muligt at få et andet job,
og det kan være vanskeligt at få råd til at opdrage et barn i mit hjemland, derfor rejste vi.
For os blev det en ny begyndelse.
Her fik vi fik vort første barn, en dreng, som
nu er tre år gammel. Han hedder George Solon, (opkaldt efter min far og bror) og han
har fået en lillebror: Christos Angelos,
(opkaldt efter Alex´ forældre) som er 10 måneder. Hvis vi havde været hjemme i Grækenland, havde vi slet ikke været i stand til
at klare at have 2 børn.
De går i dagpleje hos Erna, og det er de og
vi meget, meget glade for, for hun er som en
bedstemor for dem.”

Starten i Danmark:
Derfor var jeg parat, da en fyr, som vi kendte foreslog mig, at jeg skulle komme til Danmark. Han havde været her i to år. Han havde et bosted, hvor jeg også kunne bo, mens
jeg søgte arbejde her. Det skete i februar
2014. Efter halvanden måneds søgning fandt
jeg et job hos Bjarne og Marianne Hansen,
Algade 73, hvor jeg skulle malke, og hvor
jeg kunne bo. Vi underskrev en kontrakt for
ni måneder. Det var et godt job, og i juni
kom Spyroyla hertil, og hun boede hos min
kontakt, men efter to måneder forsvandt
kontakten fuldstændig og efterlod hende og
George uden tag over hovedet og uden at have betalt husleje. Så stod vi der, men heldigvis var Bjarne og Marianne meget hjælpsomme. De sørgede for, at vi ikke kom til at
betale den husleje, som han havde ”glemt”,
og derefter hjalp de os med at finde en campingvogn, som vi boede i ude på deres gård i
to måneder. Det er vi dem dybt taknemmelige for.

Nu tager Alexandros - Alex - over:
Baggrund:
”Jeg er 27 år gammel, og jeg er også født i
Athen. Jeg har en bror i Athen, og jeg har
også mine forældre. De er skilt, og så har jeg
også en bedstemor. Jeg har en stor familie,
for på min mors side er der mange søskende.
Dem savner jeg, og jeg savner også mine
venner, som jeg har haft fra barnsben.
Jeg har det samme navn, som den kendte
græske kong Alexander den store, som regerede over Persien, Ægypten, Iran, Syrien,
Tyrkiet og hele den græske halvø. I Grækenland var der store regenter og store tænkere,
og man siger nu, at Grækenland gav lyset til

Videre forløb:
Da de to måneder var gået, fik vi heldigvis
tilbudt den lejlighed, som vi nu bor i her i
den gamle kro, og vi har ca. 80 kvadratmeter. Vi har køkken-alrum, toilet, soveværelse
og en lille have. Den er vi meget glade for.
Da min kontrakt med Bjarne var udløbet,
havde jeg ikke job i en måned, og den benyttede jeg til at gå på skole, men så ringede
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Henrik Sundgaard fra Ørnhøj og spurgte, om
jeg ville have job hos ham. Det ville jeg gerne, og jeg er stadigvæk ansat hos ham. Jeg
malker køerne, og jeg møder hver morgen
kl. tre. Så har jeg fri kl. ni, og så vender jeg
tilbage om eftermiddagen for at malke igen.
Jeg arbejder mange timer, men jeg er meget
glad for at være der, og Henrik er utroligt
hjælpsom, hvis jeg har nogle problemer,
som jeg ikke selv kan klare. Det eneste minus er, at jeg ikke har tid til at gå i skole, så
jeg kan lære noget dansk. Men det gør Spyroyla i Skjern, så hun begynder at forstå en
hel del. Dansk er imidlertid vanskeligt, for I
udtaler ordene helt forskellig fra, hvordan I
skriver dem. Grammatikken er også svær,
men vi prøver. Vi tror, at drengene snart vil
lære det danske, og vi sendte dem i dagpleje,
for at det skulle være nemmere.
Der er mange problemer forbundet med at

komme til et andet land, men vi har kun
mødt venlighed og hjælpsomhed her, og det
kan vi ikke takke nok for.
Fritid:
Fritid har vi ikke meget af, men jeg kan godt
lide at spille guitar, så når der bliver mulighed for det, vil jeg gerne prøve. Jeg har
imidlertid ikke min guitar heroppe endnu.
Jeg kan også jonglere, men jeg har ikke mit
grej her, så jeg kan ikke vise det endnu.
Vi agter at blive i Grønbjerg, for folk i byen
er venlige. De hilser, og vi føler os hjemme.
Vi skylder meget stor tak til alle dem, som
på forskellig vis har hjulpet os. Den vil vi
gerne udtrykke her!”
Med denne hilsen til beboerne i Grønbjerg
takker jeg for meget venlig modtagelse og
god hyggesnak. 

Kære Grønbjergboere
Hjertelig tak til alle, som var med til at gøre vores bryllup til en mindeværdig festdag.
Tak for gaver, æresport, flag og gode ønsker.
Tak til jer, som fyldte og pyntede kirken og sang sammen med os, så det
var en fryd!
Hans Jørgen og Bodil i præstegården

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 tirsdag den 13. september
Nørre Omme Sogn
Konfirmandstuen på Frydendalsvej i
Grønbjerg, 6971 Spjald, kl. 19.00
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Grønbjerg Aktivs bestyrelse 2016

Bagerst fra venstre Claus Bak (Fodboldudvalg) Henriette Qvist (Formand) Heidi Brinch (Gymnastikudvalg) Henrik Mortensen (Badmintonudvalg) Forrest fra venstre: Ulla Birkebæk (Sekretær) Connie
Schmidt (Ungdomsklubben) og Minna Kjeldgaard (Kasserer).
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 Endnu en danmarksmester fra Grønbjerg
Danmarksmester i Flugtskydning for kvinder i disciplinen Jagtskydning.

Foto Henrik Skytte

Stort tillykke til Kristina Christensen
(Grønnegade, Grønbjerg)
I weekenden den 2.-3. juli deltog Christina i
Dansk Flugtskydning Forbunds Danmarksmesterskab i jagtskydning for kvinder i disciplinen Jagtskydning.
Den konkurrence vandt hun og er dermed
danmarksmester for anden gang. Første gang
var i 2013 (Runestenen 124).
Konkurrencen fandt sted i Assing og Kristina takker på Facebook alle der har støttet og
hjulpet hende gennem tiden.
”Nu er det så småt gået op for mig at jeg i
går blev Dansk mester i jagtskydning for
kvinder til DM i jagtskydning i Dansk Flugtskydning Forbund i Assing stort tak til alle
dem der har støttet og hjulpet mig gennem
tiden (ingen nævnt ingen glemt )”
(-mb) 
Foto Henrik Skytte

Alle fem finalister var med på podiet heraf var det naturligvis guld, sølv og bronze der fik medaljerne,
og naturligvis var sønnike Andreas med på skamlen sammen med danmarksmesteren.
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 Sådan noget svineri!

Foto: -mb

Torsdag morgen / formiddag den første dag i
efteråret var jeg ved Friskolens containere
for at aflevere pap og papir. Det gik fint,
samlede lidt plastbånd der anvendes til at
pakke om uge/dagblade/reklamer mm. og
smed det i plastposen udenfor. Jeg så, der lå
nogle plastsække inde bagved. De havde i
hvert fald ikke noget at gøre i papircontaineren. Jeg fik fat i trappestigen og entrede containeren. Fik fat i plastsækkene og fik dem
udenfor. Måtte samle diverse indhold op inde i containeren, da der var gået hul på én af
sækkene. Det gik lidt ud over temperamentet
”Hvem i h… kunne finde på at smide affald
i papircontaineren, der hvor overskuddet går
til vore børn i skolen”?
Hele containerens indhold bliver kasseret af
ESØ, hvis der kommer husholdningsaffald i
papircontaineren, og så mister vi en god indtægtskilde til børnene i Friskolen

Men vedkommende, der åbenbart ikke havde plads i sin egen skraldespand, er en person der ryger temmelig meget, drikker en
frygtelig masse energidrik - vedkommende
blander det selv - handler kyllingebrystfilet i
Bilka, griller det og smider resterne ned i
kassen igen. Spiser halal Yum -Yum, drikker Coca cola af plastflasker og Tuborg øl i
dåser.
Jeg blev så gal, harm og irriteret på vedkommende, at jeg ikke sansede at få sækkene
samlet sammen og smidt det i en affaldsbeholder et sted.
Der er nu taget hånd om sagen, og i skrivende stund undersøges sækkene for om muligt
at finde et navn og en adresse. - Der går nok
et par timer før galden, irritationen, harmen
mm er forduftet.
Synderen er fundet. Der var rudekuverter
med navn i én af sækkene.
Der er sket en henvendelse til personen med
forklaring på affaldssystemet i Grønbjerg.
(-mb) 

Det var simpelthen så ulækkert at få fingrene
ned i, at jeg ikke fik undersøgt, om der var
elementer med navn på.
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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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 ”Siden” sidst

Første skoledag efter ferien:
Traditionen tro samledes man til morgen briefing
i Gymnastiksalen hvor de nye elever blev præsenteret. Både de nye 0. klasses elever og de der
kom ”udefra”.

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)
Sogneforeningen:
Sogneforeningen har haft ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var tilstrækkelig opstillede ved den fælles generalforsamling.
Resultatet af denne generalforsamling blev, at
Majken Sørensen og Majbritt Mærsk opstillede,
så bestyrelsen nu er fuldtallig og efterfølgende
konstitueret sig således:

-mb foto

0. klasse var (naturligvis) sekunderet af deres forældre - herover - medens de der kom ”udefra” til
de ældre klassetrin selv kunne - herunder.

Lone Falkenberg Formand
Joan Nielsen : Kasserer
Rikke Eskildsen
Christina Lauth Kristensen
Preben Engedal
Majken Sørensen
Majbritt Mærsk
Supp: Olav Therkildsen og Jane Jensen
Der har ikke været fotosession endnu.
Grønbjerg Friskoles Støtteforening:

-mb foto

Fra venstre er det: Mikkel Husted, Lucas Erlandsen, Allan Madsen, Emma Wejse, Thea Sejbjerg,
Lasse Sejbjerg, Emil Troelsen, Emil Jørgensen,
Rasmus Damgaard og Thora Kragh medens Kristian Tang ikke var til stede. Alle fra Ørnhøj eller
Vind.

Her er der i forhold til sidste år i bestyrelsen status quo.

Så elevtallet på Grønbjerg Friskole er i øjeblikket
115 fra 0. til og med 9. klasse.
Børnehaven ”NaturMusen” har pt. 23 børn og
vuggestuen er fyldt op med 8 børn.
Så alt i alt er der i Institutionen Grønbjerg Friskole 146 børn og unge.
-mb foto

Fra venstre er det Hans Jørgen Pedersen, Minna
Kjeldgaard, Inga Kjær, Grete Tange og Skoleleder Niels Henrik Larsen.
Støttekredsen samler papir, pap, jern og metal til
fordel for Friskolens elever - ikke til driften.
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Første skoledag efter ferien:

Biblioteker i hele verden:

Efter præsentationen i gymnastiksalen var der
den obligatoriske hilsen-på-ceremoni på trappen
fra gymnastiksalen og op til skolegården.

Grønbjergs nye bibliotekshylde i LokalBrugsen i
Grønbjerg er blevet en succes.
Initiativet til bibliotekshylden blev taget af bl.a.
Lis Helles, der havde fanget ideen fra Tyskland,
hvor en bekendt havde set en telefonboks, der var
indrettet med hylder, hvorpå der var placeret bøger. Ideen er der som her i Grønbjerg, at man tager en bog og sætter en anden i stedet.
Ideen er åbenbart ret udbredt, idet Deres udsendte
var på en spadseretur i forstaden til Den Haag i
Holland, Rijswijk (rajs-vejk) - man opdager nærmest ikke, når man går fra den ene bydel til det
anden.
Inde i en forhave til et huskompleks var der placeret, nærmest hvad man kan kalde en fuglekasse
med to hylder og en glaslåge. Her var der, som
man kan se på billedet, anbragt bøger og princippet er her som i Tyskland og Danmark, at man
sætter en bog og låner en anden.

-mb foto

Alle elever gik til deres klasseværelser, ligeså 0.
og 1. klasse der går sammen og har Birgit Højris
som ”øverstbefalende”.
I klassen fandt Deres udsendte Pia Mølgaard og
Nikki Nielsen, der havde Rico Mølgaard Nielsen
(alle Holstebrovej, Grønbjerg) med som det første barn, der skulle i skole. ”Førstegangs skoleforældre” med navneskilt til barnet og med velkomstflag på bordet. Jo - jo, der var skam sørget
for det hele.

-mb foto

-mb foto

Grønbjergreolen blev døbt den
6. februar 2016 af fhv. biblioteksbestyrer lærer emeritus Torben Vestergård der klippede
snoren og erklærede GrønbjergReolen for åbnet.
Her er nogle receptionsgæster i
færd med at lykønske med
Grønbjergs nye bibliotek

-mb foto
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Grønbjerg Ungdomsklub 2016 - 2017
Starter torsdag den 15. september…
Ungdomsklubben byder velkommen til endnu en sæson, med gode klubaftener og sjove aktiviteter. Klubben er åben hver torsdag fra kl. 19 – 22.
Du skal gå i 5., 6., 7., 8. eller 9. klasse for at gå i Grønbjerg Ungdomsklub.
Er du frisk, så mød op på Frydendalsvej 4, til hyggeligt samvær med dine
kammerater.
 Vi planlægger en tur til skøjte diskotek i Herning. Datoen er ikke fastlagt

endnu
 Vi skal på hyttetur den 11. november til 13. november i Akela hytten i

Idom.
 Det plejer at være en super tur.
 Lørdag den 26. november har vi planlagt en juleindkøbstur til Herning

Centeret, så begynd allerede nu at spare op til gaverne.
 Torsdag den 15. december har vi juleafslutning.
 Efter juleferien starter vi igen den 5. januar. Hvad vi skal lave der, har vi ik-

ke besluttet helt endnu – måske du har en idé
Bliv medlem af klubben for 300 kr. Tilmeld og betal via vores hjemmeside
www.groenbjerg- aktiv.dk senest uge 43. Husk at skrive e-mail adresse, så vi
kan sende indbydelser og informationer til dig.
Følg os også på vores Facebook side - Grønbjerg ungdomsklub.
Vi har en lille kiosk, hvor du kan købe slik, chips og sodavand.
Der er altid voksne tilstede i klubben. I år er det Kathrine Therkildsen, Mads
Juelsgaard og Lotte Birkebæk der er klubleder.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLESAMMEN
Kontakt udvalgsformand Connie Schmidt 97 38 48 48, mobil 40 47 82
70, hvis I har spørgsmål.
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 Tredje oplag af bogen ”Ballegaard” på gaden
Herning Folkeblad skrev ved udgivelsen i 2011:
Krigshistorie fortalt med hjerteblodet.
Ind imellem bliver det svært for 66årige Mogens Ballegaard at tale om
sin debutbog, og han indrømmer
blankt, at det skræmmer ham at tænke
på, hvad hans far Herluf Ballegaard
har været udsat for under besættelsen.
Men historien skal fortælles og, og det
er den nu blevet efter en lille snes års
tilløb.
Dagbladet Ringkøbing - Skjern
skrev:
Vestjysk politimand bag kz-pigtråd.
Den 19. september 1944 blev der
vendt fuldstændig op og ned på den
vestjyske politimand Herluf Ballegaards liv. Denne dag stormede den
tyske besættelsesmagt politistationerne i Danmark og arresterede alle de
politifolk , de kunne få fat på.

Tredje oplag af bogen ”Ballegaard” er nu på gaden og kan købes ved henvendelse til: Mogens Ballegaard, Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg.
Bogen handler om en Vestjysk politimand, der blev taget til fange den 19.
september 1944 og anbragt i tyske koncentrations- og krigsfangelejre i Nazityskland i slutningen af Anden Verdenskrig.
Forfatter: Mogens Ballegaard. Bogen kan signeres hvis det ønskes.
Bogen kan erhverves for kr. 198,- + porto ved evt. forsendelse.
Der kan naturligvis betales kontant, men også Mobil pay og Swipp kan benyttes.
Henvendelse: 25 47 05 89
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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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E f t e r å r s ka l e n d e r M e n i g h e d s r å d e t
Nyt fra organisten

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

Minnikonfirmander i Nørre Omme:

Vi planlægger et forløb for 3. og 4. klasse i efteråret.
Minikonfirmanderne får direkte besked.

Konfirmander i Nørre Omme:

Undervisningen begynder fredag d. 16. september kl. 8.15 i konfirmandstuen i Grønbjerg. Der er en dobbelttime hver uge, og hele klassen undervises i
Grønbjerg, uanset hvilket sogn konfirmanden kommer fra.

Høstgudstjeneste
Fælles for begge sogne holder vi høstgudstjeneste også i år i den smukke have
hos Hanne og Andreas Nielsen, Spåbækvej 10, søndag d. 18. september kl.
10.30.

Fælles Syng Dansk aften

Torsdag d. 3. november kl. 19.00 i Nr. Omme Kirke.
På denne syng dansk aften vælger vi at bruge lokale musikalske talenter, og dem
har vi mange af både i Ørnhøj og Grønbjerg.
De to kirkers meget forskellige kor (Gospel, SKRÅL og voksenkor) vil være med,
der vil være pianist, solosangere m.fl. Hvis du sidder og tænker, at du gerne vil
være med og give et nummer, så kontakt organist Helle Majlund på 28 94 57 62 eller hellemajlund@hellemajlund.dk.
Alle musikalske bidrag modtages gerne.
Der serveres en forfriskning i løbet af aftenen.
Alle er meget velkomne, så tag naboen med, så vi kan lette taget på kirken.

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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Sommerfest i Grønbjerg

Ons- og torsdag spisning, minigolf og banko i teltet
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Hoppeborg til børnene - lørdagsmorgenkaffe inden kor- og fællessang klatring, rappelling ved Team 98, som
også stod for bueskydning og øksekast
på grunden over for Grønbjerg Friskole
- bagagerumsmarked hvor udstillerne
Herover spekuleres måske på, om der er penge til en investefik afskærmet for regnen.
ring.
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 Svend Erik In memoriam
Ved: Familien

stille hvor vi var til stede, og vi fik sagt ham
kærligt farvel. Han har været syg i lang tid,
og nu kunne han ikke mere. Men han sagde
selv, at hver dag han fik de seneste år var en
gave. Han vidste, det var på lånt tid. Han
blev 87 år, og han har - det sagde han også
selv - haft et langt og godt liv. Det er vemodigt at give slip, men en gave, at vi fik lov at
gøre det så godt.

Theis Thesbjerg Jensens ord ved sin bedstefars kiste
Kære bedstefar!
Tak for alle de mange gode stunder vi sammen har delt du og jeg.
Den første ting der falder mig ind er selvfølgelig alle fodboldstunderne. Ikke at fisketurene, familieturene eller en almindelig aften
i dit selskab skal glemmes.
Fodbold var dog bare noget helt særligt for
os to. Du har givet mig din opbakning og
støtte når jeg selv spillede, og vi har set utallige kampe sammen.
Du er en mand jeg altid har set op til og beundret. En mand med et stort og gavmildt
hjerte.
En stor omgangskreds og mange venner
gennem livet har du i særdeleshed også haft,
hvilket tydeligt kan ses i dag.
Du har igennem hele mit liv vist mig din
kærlighed ved knus, kram og varmende ord.
Du har været én jeg har kunne snakke med
når jeg manglede et pusterum fra eget hjem.
Dig og bedstemor har altid stået klar med
åbne arme når vi kom på besøg.
Du har villet mig alt det bedste i livet.
Det at jeg skal i livgarden til sommer er også
takket være dig.
I maj dette år var det 66 år siden du tog toget
mod København og livgarden, til august næste år er det min tur.
Jeg ville ønske at du havde oplevet det sammen med mig, men mon ikke at du på sin vis
vil opleve det gennem mig.
Du var ikke bange for at dø. Du vidste at du
havde haft et fantastisk liv, delt mange fantastiske minder og haft mange fantastiske
mennesker omkring dig.
Du er en mand der for altid vil have en helt
speciel plads i mit hjerte.
TAK.

Svend Erik var født i Agersbæk i Hee, han
var den ældste af fire søskende. Familien
flyttede til Ølstrup, da Svend Erik var 8 år,
så dér voksede han op. Han kunne fortælle
mange ting fra sin opvækst; han var teenager
under krigen, og han kunne huske den første
traktor, der kom til sognet. Han var bare ni
år, da han kom ud at tjene første gang, på en
nabogård, og han fortalte, at han var slemt
stolt over den første 5 kr. seddel han fik i
løn. Han vidste, hvad det var, ikke at have
alting, og livet igennem var han den, der
passede på det han havde, med omhu. Redskaber blev gjort rene og olieret, så de kunne
holde længe. Svend Erik ville have orden i
tingene.
I sin ungdom aftjente han sin værnepligt i
Livgarden, og det blev en tid, hvor han fik
gode venner og var med i et fællesskab, som
han satte pris på hele sit liv. Han har været
aktiv i Garderforeningen i mange år, medlem af bestyrelsen en lang årrække.
Efter tiden i København tjente han som karl
i Ølstrup, og han gik aktivt ind i idrætsforeningen. Det var fodbold, han gik op i, og
ikke kun på banen, men også i foreningens
øvrige aktiviteter.
I en del år arbejdede Svend Erik som kontrolassistent i Nørre Omme. Svend Erik var
kendt og respekteret for sin omhu, og han
havde føling med sit fag, med priser og produktion. Fodbold var stadig hans store interesse; han var fodboldtræner i alle årene, og
efterhånden som børnene kom til, var det
noget vi var fælles om. Han var vellidt og
humoristisk, og der er mange i Grønbjerg

Familiens minde over Svend Erik
Det blev en god og fin afsked vi fik med far,
bedstefar, oldefar og mand. Svend Erik døde
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som mindes hans engagement og begejstring
(og det modsatte) når der skete noget på banen. Der blev råbt en del fra sidelinjen!
I 70-erne blev han repræsentant for KFK i
Staby, og det var han til han gik på pension
som 63-årig. I kraft af sine mange år med
landmændene kendte Svend Erik egnen her
som ikke mange andre. Han kendte hver
gård og hvem der boede hvor; han kendte familierne, og man kunne være sikker på at
han ville vide hvor man stammede fra, når
han mødte nye mennesker. Svend Erik havde en rigtig god hukommelse; han kunne huske årstal og datoer og begivenheder, og han
var også den, der tog på besøg, når han vidste, der var brug for en snak.
I sit lange otium fortsatte han med at følge
med i sport, både i tv og på sidelinjen. Han
spillede præmiewhist og havde meget fornøjelse af det. Vi i familien betød alt for ham,
og han var god til at besøge både sine venner og familie, både i glæde og sorg. Svend
Erik fulgte levende med i os børnebørns liv
og færden; han overværede alle de sportskampe, han kunne, og tog med på fisketure.
Han var god at snakke med og altid medlevende uden at synes, han skulle sætte vores
dagsorden. Svend Erik gav os sin støtte uden
at tage tingene ud af vore hænder. Han havde rummelighed og han havde overskud til

at lade os finde ud af det og tillid til alles evne til at finde egne løsninger. Det har vi altid
respekteret han for.
Svend Erik sagde selv, at han syntes ikke
han havde meget til gode og at han var privilegeret med en god familie. 

Sang og fortælling
i præstegården
Efterårets sange og
en god historie over
kaffe og hjemmebag!
Velkommen i
Præstegårdens stuer
fredage kl 14.
Alle kan være med!
16. sept. - 28. okt. - 25. nov.

Tak for hjælpen
Tak til alle jer, som har tilbudt gode ting og sager til Nour og Huzan i højhuset.
Deres lejlighed er nu blevet til et hjem.
Nour, Huzan og lille Elias var inviteret til sommerfestens fodbold og de var også
forbi bagagerumsmarkedet om lørdagen.
De vil meget gerne hilse på folk her i byen, så tag godt imod dem og spørg blot!
PS: Familien Nour, Huzan og lille Elias kommer ikke fra en flygtningelejr, som flygtningefamilien på Vinkelvej, Samiz, Mohammed og lille Cavad gør og som er kvoteflygtning - der er forskel på hvordan en ”opstartsfase” / ”startpakke” er i de to tilfælde.
Conrad, Jonna, Finn og Dorthe.
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 Omkring tyve salmer er det blevet til
Pastor Bodil Toftdahl har skrevet en salme
til sit eget bryllup og til eventuelle andre der
tænker på at indgå i den hellige ægtestand i
en moden alder. ”Vi lever kun så kort” hedder den, den nye bryllupssalme.
Vi vidste det måske godt, at hun kunne det
der med vers, i og med at Bodil Toftdahl også skrev verset, der står som relief på sognets nye aflastningsklokke til automatisk
ringning mv. Derudover skrev Bodil Toftdahl også en bryllupssalme i 2007 som er
gengivet i hendes ”Grønbjergpiger” i Runestenen nr. 125.
Både den nye og den fra 2007 er i musik af
datteren og komponisten Elsebeth Toftdahl
Cohrt.
Her holder salmedigtning og kompositionerne imidlertid ikke, idet Bodil Toftdahl fortæller, at den sidste bryllupssalme er én ud
af omkring tyve salmer, som de to har frembragt i tidens løb.

”Ved høstgudstjenesten d. 18. september
skal vi synge en høstsalme, vi skrev for et
par år siden, og vores dåbssalme bliver brugt
både her i vores sogne og andre steder”, fortæller Bodil Toftdahl. Og siger videre:
”Vores sang til Ørnhøj FDFs jubilæum sidste år er blevet udgivet i FDFs sangbog
March og lejr i år. Den hedder Blåt er flot!
Som mange måske ved, var der stor bryllupsreception lørdag den 20. august efter vielsen i Nr. Omme kirke, hvor brudeparret
Bodil Toftdahl og Hans Jørgen Mikkelsen
havde inviteret hele menigheden til kaffe og
bryllupskage. Lørdag aften var der privat
fest, men dog ikke mere privat end hvis ikke
man kunne sove for musikken, der blev leveret af jazzorkesteret Ringkøbing Hofband,
var man velkommen i præstens have til en
svingom og en øl. Der foreligger dog ingen
konkrete tal for, hvor mange af byens indvånere der blev generet af musikken. (-mb)

v/ Mads Madsen
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Tekst: Bodil Toftdahl
Musik: Elsebeth Toftdahl
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idrætsforening og fodbold. Svend Erik tog
bl.a. del deri som fodboldtræner for drenge/
ungdomshold. På et tidspunkt var han formand for Sogneforeningen i Grønbjerg.
Svend Erik aftjente sin værnepligt ved Den
kongelige Livgarde, en periode, som blev et
væsentligt afsnit af hans liv, og som han
mindedes med megen fornøjelse og gerne
omtalte.
Som nabo på Bymarken, var han, mens han
havde kræfterne, festlig og aktiv. Tit med
ordene: ”Hwa hår vi da gjord, sind vi hår et
så godt”, mens han tændte grillen, lagde bøfferne på og bød til bords, efter at han og
Grethe havde samlet naboerne til grillfest.
I kirken, ved kisten havde hustruen Grethe
og barnebarnet Theis gode ord at bidrage
ved højtideligheden med. Sent vil nok Theis´ gribende tak til bedstefaren blive glemt:
”Tak for, hvad du har været for mig bedstefar, du var der altid, når jeg spillede fodboldkamp og fulgte med i alt, hvad der foregik
omkring os, dine børnebørn”
Oplevelsen af denne skønne ynglings tak
ved bedstefarens kiste mindede unægtelig
skribenten her om Grundtvigs om dette, at
være der med stærke familiebånd til afskedens stund. Verset, som lyder således:

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Svend Erik Lauridsen sov stille ind på sygehuset i Holstebro med sine kære omkring
sig den 12. juli 2016. Efter længere tids svagelighed, men fuldt afklaret om sin situation,
netop sådan, som han i forvejen havde ønsket sig den, blev den, afskedsstunden!
Svend Erik ville helt sikkert have nydt det
fine vejr, som tirsdag den nittende juli bød
på. Dagen, hvor hans bisættelse fandt sted
fra Nørre Omme Kirke.
Følget var stort, præstens ord var smukke og
salmerne, valgt af afdøde selv, var gode og
udvalgte til lejligheden.
Også mindefesten vil gå over i historien som
en gribende, men også festlig afslutning på
et langt og virksomt liv. Et par taler understregede dette, mens et par stykker brød ledsaget af en pilsner og en kop kaffe var lige
efter hovedpersonens eget ønske.
Svend Erik Lauridsen blev født i Hee sogn
den 25. april 1929, men hans opvækst blev i
Ølstrup, sammen med 4 søskende, hvor hans
forældre havde købt ”Det gamle Afholdshjem”. Også de fleste af hans ungdomsår
blev levet i Ølstrup, hvor han havde forskellige pladser ved landbruget.
Senere tog han uddannelsen som kontrolassistent, og brugte den i mange år, som den
person, der holdt hus med Nørre Omme
sogns køers fedtprocenter.
På et tidspunkt var Sv. Erik kommet til dansant i Vedersø, og her var han så heldig at
træffe på Grethe Thesbjerg fra Staby. Det
skulle vise sig at blive et heldigt træf, da de
to giftede sig i 1965. Så slog sygeplejersken
og kontrolassistenten sig ned i Grønbjerg.
Helt præcis på Algade 17, hvor de boede
indtil 2003. Da solgte de huset til datter og
svigersøn, Jonna og Conrad.
Her på Algade havde de mange gode år, var
aktive i Grønbjergs foreningsliv, hvoraf en
del gjaldt Svend Eriks store interesse,

Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal til mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!
Fra Grundtvigs salme: At sige verden ret
farvel.
Svend Erik Lauridsen efterlader sig sin hustru, Grethe, sine børn, Ragna i Norge, Jonna i Grønbjerg og Benny i Holstebro, 3 svigerbørn, 9 børnebørn plus et lille oldebarn,
som han netop nåede at hilse velkommen til
verden.
Æret være Svend Eriks minde! 
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Kaj Erik Sandal, Gr ønnegade 8, Gr ønbjerg sov den 18. august 2016 stille ind på
Herning Sygehus, 74 år gammel, efter at have været hjertesyg i lang tid.
Erik Sandal, som var hans kaldenavn, blev
født i Skjern den 23. april 1942; men flyttede som toårig til Grønbjerg, da hans mor,
Anna, blev gift med Adolf Sandal, så her
voksede han op og fik sin skolegang. Der
kom senere to søstre og en lillebror til i familien Sandal.
For ca. 48 år siden blev Erik gift med Käte.
Käte, som kom fra Nordtyskland, og de to
slog sig ned i Grønbjerg og fik senere deres
to børn, Torben og Heidi.
Erik arbejdede i mange år på Vestas og fortsatte dermed indtil han blev 70 år. Den sidste tid dog på nedsat arbejdstid!

hjemmet i Grønbjerg til Kiddal Plantage,
"jagtfolkets paradis", hvor det store følge
oplevede endnu en smuk højtidelighed:
Bedemanden sang "I skovens dybe stille ro"
og læste en tekst som Käte havde forfattet
omkring livets forløb, og Torben tog sin
IPhone frem og spillede: "Time to say goodbye"!
Endnu et indslag fulgte. To bekendte med
jagthorn var hidkaldt og gav dermed numrene "Jagt forbi" og "The last Post".
Smukt og anderledes.
Da Erik ikke var så begejstret for kaffeborde, havde familien besluttet, at afskedstraktementet måtte blive en sandwich og en øl.
Torben havde på Westergårds hotel, hvor
han er ansat som kok, fået smurt hele 150
styks, der "gik som varmt brød" til sidste
krumme, mens man nød naturens store kirkerum og herlighederne derude i Kiddal
Plantage!
Kaj Erik Sandal efterlader sig sin hustru, sine børn, Torben og Heidi, barnebarnet Emil
på seks år samt en søster og sin lillebror
Jens, som havde glædet sin storebror med
mange køreture i den sidste svære tid.
Æret være Erik Sandals minde!
Käte påpeger, at Eriks sidste tid på flere måder har været meget streng for hele familien,
så en afsked kan være både et savn og en lettelse. Nu vil hun forsøge at starte på en frisk.


Erik døde på sygehuset, hvor også Käte "var
indlagt" sammen med ham.
Erik Sandals store fritidsinteresser var jagt
og fiskeri, som også gav et fint bidrag til
spændende retter. Desuden gik han også meget op i sporten skydning i Ørnhøj.
For dagen for bisættelsen havde Erik det ønske, at der ikke skulle være et kirkeligt ceremoniel, så et Fadervor og salmen "Altid frejdig når du går" udgjorde dette afsnit, som
blev afviklet i sygehusets tilhørende kapel.
Derpå gik turen med kistevognen forbi
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GRØNBJERG

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

Rugbrød
3 varianter
20,- pr. stk
Tilbuddet gælder fra
14. september - 9. november

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

