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24. årgang

Foto: Mogens Ballegaard

Efterårspløjning
Ikke så snart kornet er høstet, er ploven i jorden, der efter de gyldne aks, atter bliver sort.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/
naturguider/hoverdal-plantage/

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

En anden sag er færdsel i private skove, som
Direktionen i Kiddal, Klink og Nørhede
Plantager ApS andet sted i dette nummer
henleder opmærksomheden på.
Naturligvis må ejerne af plantagen færdes
hvor de vil, medens andet publikum skal følge de retningslinjer, der gælder for færdsel i
privat skov.
Man kan have en fornemmelse af, at nogle
blæser højt og flot på de regler, der gælder
for færdsel i privat skov. Man regner måske
med, at når der er fri adkomst, må man skalte og valte med området, som man nu lyster.
Det må man ikke. Man bør have respekt for
den private sfære. Man må jo heller ikke bare gå eller cykle ind i en privat mands have,
selvom det ikke er helt sammenlignelig med
færdsel i en privat skov.
Hav respekt for naturen og dens indretning
og gå så ud og nyd resten af efteråret. Og
når den tid kommer - Glædelig jul og Godt
Nytår 

Nu falmer skoven
Når jeg i sin tid kørte min mor hjem til
Ringkøbing efter en efterårsweekend her i
Grønbjerg, og efter at hun havde været ude
på vores skråning og se, om der skulle være
flere tyttebær, sagde hun altid: ”Skal vi ikke
køre over Torsted og ned gennem Hoverdal
Plantage og se alle farvenuancerne i skoven?” Hvad vi naturligvis gjorde. Og så udbrød hun under turen:” Er det ikke flot? ”
Og så får man øjnene op for den farverigdom, der er i vores natur. De nuancer der
spænder fra det grønne over det brunlige og
rødlige og til det gullige i en palet, der nærmest ikke er til at beskrive, eller som en forfatter/poet kun kan beskrive det.
Vi behøver såmænd ikke at farte helt til Hoverdal. Her i Grønbjerg kan vi næsten bare
gå uden for døren for at se den farvepragt,
der hersker her i efteråret. Vi har selv fornøjelsen i et enkelt træ her på matriklen - et
Hjertetræ, der gennemgår hele farvepaletten.
På et tidspunkt kan man næsten se den hele
natten, hvor den står nærmest lysende i al
sin gullige farveglans.

Deadline for nr. 144 er
fredag d. 30. december 2016
Bladet udkommer
onsdag d. 18. januar 2017

Nyd naturen i nærheden
Og det er jo ikke forbudt at gå en tur i vore
skove. Lige uden for døren, her i Grønbjerg,
er vi beriget med skove i stor stil. Man kan
også gå en tur på den gamle banestrækning
mod syd eller mod nord for at nyde og indånde farverne i naturen.
Bevæger man sig længere væk, er der jo føromtalte Hoverdal Plantage, og man behøver
ikke at køre helt til Torsted. Kjærgårdsvej
ender også i Hoverdal Plantage, hvor vejen
så kommer til at hedde Hedevej. Knolden,
der ligger derved, hedder ”Hestehøje” og
ligger 62 m oh.

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 25 47 05 89 / 71 75 74 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
Mogens Ballegaard ©.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:
Swipp:

Statsskov og privat skov
Hoverdal er en statsskov, hvor man kan færdes efter de regler, der gælder for statsskovene. Man kan læse mere om Hoverdal og
alle dens herligheder på dette link:

25 47 05 89
71 75 74 89

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i ca. 400 eks. og vi respekterer
ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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2. behandling af budgettet skete på Byrådets
oktobermøde hvor hele Byrådet, som forventet, godkendte budgettet som indstillet
efter budgetseminaret i august.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.

Besøg af Landdistriktsudvalget
Folketingets udvalg for landdistrikter og øer
besøgte sidst i september måned Ringkøbing
-Skjern Kommune. Temaet for besøget var:
Rammevilkår for erhvervsudvikling i Landdistrikterne.

Det er blevet efterår, og
naturen står i de flotteste
farver. Dagene kortes, og
inden længe står vinteren
for døren. Jeg vil i anledning af efteråret indlede
med et vers af Claus Poul-

Besøg
Udvalget fik lejlighed til at besøge en lang
række af virksomheder og projekter i kommunen, herunder bl.a. Faster Andelsmejeri
(LAG projekt) Innovest i Skjern, Skjern Enge, Stauning Whisky, Nørhede/Hjortmose
energianlæg, Søndervig Feriepark.

sen
”Nu hælder året mod sit fald,
og morgenduggen isner
mens haven emmer af forfald,
og bedets blomster visner.”

Verdens højeste sociale kapital:
Danmark har verdens højeste generelle tillid, hvor 76% mener at man kan stole på
fremmede. I vores kommune er tallet endnu
højere, nemlig 91%. Et rigtigt flot resultat
som er målt i et speciale ved Aarhus Universitet. Et resultat vi godt kan være rigtigt stolte af.
Høj tillid er ikke noget man kommer sovende til. Det er rigtigt værdifuldt for et samfund, og gør det til et godt sted at være. Resultatet siger noget om hvor godt lokalsamfundene fungerer - og at borgerne fungerer
godt i et fællesskab. Meget kan lade sig gøre
når man grundlæggende stoler på hinanden.
Specialet fandt en stærk sammenhæng mellem frivilligt arbejde og den høje stærke kapital i kommunen. Der er et meget aktivt
foreningsliv i kommunen, og folk mødes på
kryds og tværs, også med mennesker de ikke
kender og har positive oplevelser sammen.
På landsplan udfører 38% frivilligt arbejde, i
vores kommune er tallet 57%.

Debat i Laugesens Have
I forbindelse med besøget inviterede udvalget til debat i Laugesens Have. Mange havde
taget imod tilbuddet, og der blev en god debat om hvad der er vigtigt for forsat erhvervsudvikling i vort område.
….fortsættes side 6
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Budget 2017-2020
Jeg redegjorde i sidste nummer for det budgetforlig som et samlet Byråd indgik ved
budgetseminaret sidst i august måned. Der
er ikke siden forliget fremkommet ændringsforslag, og jeg vil derfor ikke anvende meget spalteplads til dette i dette nummer.
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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
87332699
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MA 7
TI
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FR 11
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Kirke ingen

MA 14

Terminsprøver GB-fri

TI

Anne Helene Jensen KS
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36

TO 15

Festival of Carols and Lessons Me

43

FR 16

Julegudstjeneste GB-Hjemmet

Gospel - Ungdomsklub

TI

7 45

Kirke 10.30
Før-julehygge KS

51

ON 21

Juleafslutning GB-Fri - Kirke kl. 8.30

43

TO 22

9.15 børnehave kl. 10 - de mindste

43

42

Kirke 10.30

FR 23

MA 21

47

LØ 24

Mens vi venter -

SØ 25

Juledag

MA 26

2.Juled. -

TI

Julebal 3. juledag So

22

ON 23

Vinsmagning

TO 24

Gospel - Ungdomsklub

FR 25

Sang og Fortælling Me

43

ON 28

LØ 26

Juleindkøb-U.klu.

36

TO 29

SØ 27

Jule træ-børn.

27

TI
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Kirke 16 (15.30)
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Kirke ingen
Kirke 10.30 52
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Nytårsaften
JANUAR - 2017

Juleklippedag GB-Fri

SØ

DECEMBER
TO

Kirke 10 & 14.45

Deadline Runestenen

29

ON 30

1

Nytårsdag-Vandre 14

Kirke 15

MA 2

Gospel - Ungdomsklub

TI

3

ON

4

TO

5

Kirke ingen

FR
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49

LØ
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Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail

Skoledag - Babysalmesang Me

19
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ON

7

MA 9

2

8

FR

9

Gospel - Ungdomsklub

TI

10
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20

SØ 20

TI

6

Juleafslutn. U-klub
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Julemarked MD
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ON 14
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FR 18
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ON 16
TO 17

13

Kirke 9

Arkæolog Lis Helles K&S

38

Babysalmesang Me
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Dagen tiltaget med 0t 48m

de udfordringer der er i forhold til erhvervsudvikling, og udvikling generelt i landdistrikterne.
Jeg er sikker på at udvalget fik mange rigtigt
gode indtryk med hjem fra turen, og har fået
en større forståelse for de udfordringer der
bør løses for at give de allerbedste muligheder for erhvervsvækst og øget bosætning i
landdistrikterne. 

….fortsættelse fra side 3

Emnerne
Emner som 2+1 vej mellem Herning og
Ringkøbing, liberalisering af planloven og
rammevilkår generelt fyldte naturligvis meget på mødet.
Afsluttende bemærkning
Rigtigt godt at udvalget tager sig tid til at
komme rundt i landet for at se, og høre om

Vejviseren 2017
Flere og flere får sløjfet deres fastnetnummer
Vær venlig at opdatere dine oplysninger i vejviseren, så man kan finde den korteste vej til dig...
...både med hensyn til telefon og e-mail
Vær med til at gøre vejviseren til et brugbart instrument
Gør det med det samme - til:

runestenen@runestenen.dk

eller med SMS til:

71 75 74 89

På alle andres vegne - MANGE TAK

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
6
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84
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Juleballet 2016
Gå ikke glip af festen !!!
Tirsdag den 27. december 2016 kl. 18.30
(PS.: Vi sørger for, at der er varmet godt op i år!!!!)

Traditionen tro er der pyntet op med juletræ og lys i Forsamlingshuset.
v
v
v
v
v

John og Søren spiller op til dans ca. kl. 21.00.
Tilmelding og betaling foregår i Brugsen.
Entrépris 100 kr. pr. person.
Medlemmer af Sogneforeningen får en værdikupon til en genstand i
baren.
Bordbestilling kan ske til Christina på tlf. 52 38 61 20.
Medbring din egen julemad eller bestil evt. smørrebrød hos
Madstedet på tlf. 97 38 20 55 eller 20 43 04 63
Madstedet leverer det bestilte i forsamlingshuset
Glade julehilsener Sogneforeningen
(Alle drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset)

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
8
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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

handlede med respekt. Man kunne jo ikke
sidde ved siden af præsten og drikke øl, så
de nærmestsiddende fik listet en sodavand
til sig. Da pastor Sørensen havde sikret sig
at der var kommet godt i gang i sodavandsdrikkeriet, sagde han: ”nå, I drikker sodavand, jeg tror nu at jeg tar’ en øl”
Første gang jeg besøgte ham, var i september 1955, hvor jeg var med far oppe og fortælle at lillebror Poul var blevet optaget i søskendeflokken. Det tog temmelig lang tid,
da far var næsten lige så god til at snakke
som præsten. Næste gang jeg besøgte ham
var fire år senere, da jeg startede på konfirmationsforberedelserne. Her lærte jeg ham
at kende fra en lidt anden side. Nu skulle
han jo forberede os på at bekræfte dåbspagten, og det gik han meget op i. Han var ikke
nem at stille tilfreds. Jeg gik ikke helt så meget op i det som præsten gjorde. Man kan
vel sige at jeg deltog i forberedelserne på

34.
Var præsteboligen, der ligger tilbagetrukket
fra Algade med indkørsel mellem Algade 32
og 34, som en meget stor ”koteletgrund”.
Her residerede Pastor Viggo Kofoed Sørensen med familie.
Pastor Sørensen var en jovial person som
kendte alle høj som lav troende eller ikke og
han kunne tale med enhver. Han havde specielt et blødt punkt for teglværksarbejderne,
som han synes sled meget hårdt. I sommertiden skete det at han købte en kasse øl, som
han så cyklede over og delte med dem. Han
har selv fortalt det så det skal nok passe. Far
har engang fortalt at kort efter at pastor Sørensen var kommet til Grønbjerg, var han
budt med til en fest i forsamlingshuset. Der
stod øl og sodavand på bordene, men dengang var præsten jo en autoritet man be9
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Efter Nøhr kom C. A. Løndahl. Løndahl lagde ikke sådant skjul på sine meninger, bl.a.
havde han et godt øje til de af sine patienter
som var overvægtige. De blev simpelt hen
sat på diæt. Han mente at overvægt var
skyld i megen dårligdom. Løndahl var efter
min mening en dygtig læge. Han kom frem i
al slags vejr og på alle tider af døgnet når
der blev sendt bud efter ham. Specielt hvis
der var børn der var syge, skulle der mere
end en almindelig naturkatastrofe til for at
holde ham tilbage. Løndahl var læge i Grønbjerg til sin død i 1967.

Foto: Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

38.
Her boede Nanny og Erhard Pedersen samt
Erhards mor Cecilie, kaldet Cille. De havde
det med at forkorte navnene, deres yngste
søn hed Jens Ulrik, efter sin farfar, han blev
kaldt Sulle. Der var to lejligheder i huset, i
den vestlige boede Krista og Jens Jensen,
kaldet Jens på Loftet, hvorfor vides ikke.
Han var arbejdsmand, og en overgang reservepost.

Præstegården i 1959

tålt ophold. Det endte med at jeg blev konfirmeret, men jeg talte faktisk aldrig med pastor Sørensen sidenhen.
Så vidt jeg husker var han præst i Nr. Omme
sogn omkring 40 år, og dermed én af de
præster, som har bestridt embedet længst.
36.
Var lægeboligen. Den første Læge jeg husker var Ove Nøhr. Ikke at han har kureret
på mig, men jeg var engang med bedstefar
inde hos ham. Jeg ser det tydeligt for mig at
bedstefar smed jakken og satte sig på en
stol. Af én eller anden grund husker jeg at
han havde en blålig skjorte på med ærmeholdere på. Nøhr lagde en bred manchet om
armen på ham. Det var naturligvis blodtrykket han skulle have målt. Episoden fandt
sted i 1949 lige før Nøhr flyttede til København i 1950.

40.
Her boede Marie og Christian Christensen.
Han drev malerforretning, og hun havde en
stue indrettet til bibliotek. Bøgerne stod med
garanti i alfabetisk orden. Hun fulgte med,
da biblioteket blev flyttet ned på det nye alderdomshjem.
Her havde min søster Inga et sammenstød
med hende. Inga havde lånt et par bøger,
som hun havde glemt alt om. En dag fandt
hun dem og fór op på biblioteket. Hun kom
frisk og frejdig ind og sagde: ”Godaw Marie, mangler du en bog?” hvortil Marie hvast
replicerede: ”Nej, a mangler tow!” Inga kiggede direkte på hende og sagde: ”Det ser du
sgu også ue te”. - Det blev hun ikke mildere
stemt af.
42.
Her havde Laura Drøjdal Jensen Damefrisørsalon, hun sås sjældent i bybilledet og
deltog næsten aldrig i nogen form for arrangementer. Hun havde en lille Vespa scooter,
som hun af og til kørte en tur på.

Foto ukendt Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv.

Lægehuset opført i 1920 af et lokalt aktieselskab
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44.
Huset havde en ret ejendommelig arkitektur.
Her boede Helga og Harald Nielsen, kaldet
Harald Fynbo. Helga var nordmand og ret
vanskelig at forstå, især når hun skældte ud,
og det gjorde hun som regel. Harald var oprindelig møllebygger, men rodede med alt
mulig andet, mest gamle biler eller motorcykler. Harald havde selv bygget huset der
havde en ret speciel arkitektur, og var i to
etager. I facaden i underetagen var der to
store butiksvinduer. Lokalet blev brugt til
lidt af hvert, af og til stod der et eller andet
køretøj til salg, en overgang boede Ingvard
Christensen (Møllersvend) med familie der,
og jeg mener Vilfred Pedersen startede sit
elfirma her. I vestenden var der et udstillingslokale, her havde Bente Lauridsen sin

første frisørsalon. På bagsiden af huset havde fynboen sit værksted. På øverste etage
var der to lejligheder, hvoraf den ene var udlejet. Én af lejerne fik Harald et ret anstrengt
forhold til, for nu at sige det mildt. Fynboen
havde et ret hidsigt temperament, og en dag
havde han set sig gal på et eller andet, og gik
ind og overfusede lejerens kone. Hun blev
ganske forskrækket, og fik i al hast tilkaldt
sin mand, som arbejdede på teglværket. Han
ilede hjem, men fynboen var slet ikke kølet
af, og de gerådede i et mægtigt skænderi,
som endte med at fynboen greb en rive og
knaldede ham én på hovedet med, så hans
ene øre næsten blev flået af. Øret blev dog
syet fast igen, og fynboen fik 60 dage i
skyggen. Som en sidegevinst fik begge kombattanter et tilnavn ud af situationen, herefter blev fynboen kaldt Harald Hawryw,
mens offeret kom til at hedde Kristian
Rywøre. På hjørnet ved Vinkelvej lå der et
gammelt træskur, hvori der som regel stod
en gammel bil. På et tidspunkt blev skuret
fjernet, og noget tilbagetrukket på grunden
byggede Harald et værksted, som han lejede
ud til en mekaniker, som hed Robert Winther. Han drev værkstedet ca. 3 år, men
pludselig en dag var han væk, der var noget
med at jorden brændte under ham. Af samme Robert Winther købte jeg min første pianoharmonika til en pris af 15 kr., men så var
den også leveret. Jeg arbejdede hele foråret
hos Mechlenborg, (Sønderkjærsvej 3) for at
tjene penge til den. Værkstedet blev overtaget af to unge mekanikere, Per og Vagn,
som drev værkstedet et års tid eller halvandet. De flyttede til Skjern, hvor de overtog
Caltex på Holstebrovej. Samtlige bygninger
på Algade 44 er fjernet, og der er opført
rækkehuse på grunden.

Foto: ukendt Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv.

46.
Jeg mener at Harald Nielsen også ejede dette
hus, som gennem årene var lejet ud til forskellige mennesker Der var to lejligheder i
huset. Dorthe og Åge Mogensen boede her
indtil de flyttede fra byen, og i den anden
lejlighed boede Marianne og Chr. Brunsgaard. Han blev kaldt Kræ Post, og var en
overgang uddeler ved foder - stofforeningen.

Foto: Ariel, Det Kongelige Bibliotek

Øverst: Algade 44 set fra øst. Ca. 1970
Nederst set fra syd. 1988. Billedet er et udsnit af
et større billede.
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Han gjorde Holm kunsten med talatletikken
efter, men han var dog i stand til at betale
sig ud af miseren. Engang i tresserne overtog Niels Chr. Kjær Cedergreen Bech huset.

for så dagen efter at tage den tomme spand
med retur til Sønderkjær. Det var virkeligt
en tillidspost og ganske ulønnet.
50.
Her boede Dora og Svend Larsen, de fik
selv huset bygget og det var i tre etager. I
kælderen havde Svend tømrerværksted, hvor
han bl.a. fremstillede smørdritler til mejeriet.
Første og anden sal var beboelse. Huset var
lidt speciel, da det, så vidt jeg husker, var
det eneste hus i byen som havde altan.

48.
Højbo ejedes af Kirsten og Peder Søgaard,
jeg mener ikke at kunne huske Kirsten. Jeg
er i tvivl om, hvorvidt Peder boede i Højbo
til sin død, men jeg mener at han flyttede
over på alderdomshjemmet. Maren og Kristian Pedersen (Kræ Pejsen) overtog huset,
da de solgte ”Sønderkær” til Bøje Pedersen
(Sønderkjærsvej 22). I handelen var der indflettet den klausul, at de skulle have mælk
fra Sønderkjær resten af deres tid. Det blev
så min fars job at levere den, når han var på
mælketur. De havde en tre liters aluminiums
-spand som blev fylde med mælk. Min far
skulle så sætte spanden på Højbos trappe,

52.
Her boede Anna og Adolf Sandal. Adolf
drev lidt maskinstation, han havde en traktor, en selvbinder, en møgspreder og en
marksprøjte. En overgang kørte han mælk,
og i vintertiden hjalp han Anneberg når der
skulle køres med sneploven. Dengang var

Foto: Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

Algade 48, Højbo til venstre i billedet fra 1959. Bemærk el masterne (med klokkerne op og ned) og telefonmasterne (med klokkerne sideværts). Næsten øverst til venstre i billedet kan anes ”grisen” på Ørnhøjbanen der blev nedlagt to år senere.
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Foto: Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

Algade 62 i 1959. Vejen til venstre for huset er Ommegårdvej. Gården til højre i forgrunden må være
Sig. Længere ude er det Kyndesen og Voldbjerg, Ørnhøjvej 23 og 28 på hver sin side af Ørnhøjvej/
transformatortårnet. Man kan netop ane Ørnhøjvej 21 som blev bygget som aftægtsbolig.

der ikke hydraulisk højderegulering på maskineriet, så Adolf sad på et sæde på ploven,
og ved hjælp af et håndhjul skulle han styre
indstillingerne. Det må have været en kold

hyre at sidde der, med sneen hvirvlende om
ørerne. Det var som regel Gutte der var
chauffør, så det foregik med en vis hastighed, han elskede at køre med sneploven.
Skolens Parkeringsplads
Pladsen var tidligere grusgrav der tilhørte
Ejvind Søgaard. På vestsiden af grusgraven
blev der på et tidspunkt bygget en temmelig
stor træbygning hvor Peder Møller havde sine traktorer og en del maskineri. Han startede en maskinstation sidst i halvtredserne, og
havde vel egentlig en rimelig forretning indtil der gik promiller i foretagendet.
60
Lige ved siden af den store trægarage boede
Michael Hansen, han var ungkarl og hans
eneste selskab var en foxterrier som hed
Bob. Han ernærede sig som daglejer, bl.a.
arbejdede han en hel del for Johannes post.

Foto: Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

Algade 60 i 1959. Til højre for huset er det ”den
store træbygning” og bag denne, grusgraven.
Gårdene i baggrunden se foto herover.
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Foto: Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

Ommelund 1953med søen i baggrunden. Ommegård øverst til højre og lige foran til højre igen Algade
62 (Lillebo). I søen kan man lige ane et par halvøer, hvorimod skydehuset ikke kan ses.

62.
Derefter lå der et lille stænkpudset hus, som
hed ”Lillebo.”Her boede Birthe og Søren
Ebbesen, kaldet gamle Ebbesen. De havde
en nogenlunde stor have, tæt beplantet med
stauder og altid i pinlig orden, det var i øvrigt alt, hvad Ebbesen havde med at gøre.
Han var berømt for at han, selv i en ret høj
alder, hver vinter var ude og løbe på skøjter.
Huset eksisterer ikke mere. Huset blev revet
ned og grunden lagt til Algade 60
Foto: Cedergreen Bech

Søen ved Ommegårdvej 1
Søen, som ligger et par hundrede meter vest
for Ommegårdvej er oprindelig en gammel
tørvegrav. Først i halvtredserne lånte, eller
lejede jagtforeningen den og anlagde en andedam. Tørvegraven blev indhegnet med
hønsetråd, og der blev udsat ænder, ænderne
var stækkede, så de blev hvor de var. Det
blev nu gamle Ebbesens job at holde opsyn
med dammen, samt at fodre ænderne morgen og aften. Om foråret kom der naturligvis
en hel del ællinger, og nu opstod der et problem, kragerne havde et særdeles godt øje til
ællingerne. Ved foderpladsen i det sydvestlige hjørne af dammen, blev der lavet en lille
hytte med et par skydehuller ud mod dammen. Af og til sad der en jæger eller to derinde, og når kragerne blev for nærgående,

Inga og Ulla Cedergreen Bech ved andedammen
Algade. Ca. 1955. Bag pigerne kan man ane indhegningen og lågen ind til dammen.

fik de en bredside fra hytten. De nedskudte
fugle blev hængt op på hegnspælene til
skræk og advarsel. Da indhegningen efterhånden begyndte at forfalde, og Ebbesen ikke længere kunne klare jobbet, gik projektet
i sig selv, så det var nok kun en kort årrække
det virkelig blev passet. Dengang gik der to
smalle halvøer ud fra den østlige bred, og
næsten over til den vestlige, således at tørvegraven nærmest var opdelt i fire felter. I dag
er tørvegraven renset op, og ligner til forveksling - en sø. 
Fortsættes i næste nummer
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I Babyboom i Grønbjerg
16 stk. børn i Grønbjerg inden for et år. Fra
februar 2016 til februar 2017.
Det er da helt vild, også selvom den 16. pige
med barn er flyttet fra Grønbjerg i samme
periode, så nettoresultatet bliver 15 børn.
Det har vi ikke lige en statistik over, hvornår
det sidst er sket. På billedet af 6. klasse fra
1965 er der 25 (Konfirmanderne fra 1966)
på holdet, hvoraf fem er fra Abildå, så på det
tidspunkt var der også børn i Grønbjerg.
Deres udsendte havde godt hørt, at der var
mange fødsler under vejs i Grønbjerg. Gennem Lone Holdensen fik vi styr på hele
flokken, og ved Sankt Hans bålet kom der
endnu en og hviskede undertegnede i øret, at
der skulle føjes én mere til den daværende
liste.
Da det nu var ved at være realiteter, var det
nærliggende at få samlet flokken til et stort
”familiebillede”.
Som tænk så gjort, men først lige en smut
omkring Brugsen for at høre om der evt. var
blefirmaer, der havde en babystartpakke,
som de ville forære dette ”kuld unger fra
Grønbjerg”.
Denne snak kom Kristina Christensen fra
LokalBrugsens aktionsgruppe for øre og i en
snak med Malene Bondesgaard fra Brugsens
bestyrelse blev de enige om at der skulle gøres noget i den anledning. Kan der komme
sponsorer ind over? Der blev ringet i øst og i
vest. Blefirmaerne kunne ikke deltage. FCM
(fodboldklubben i Herning) deltog med 3
par små strømper til hvert barn efter at Kristina havde spillet ”Nikolaj Kirk-kortet” ud.
Og lige pludselig gik der hul på bylden. LokalBrugsen foreslog nogle Änglamark produkter, Primo tours nogle badebolde, Kristina forhørte redaktøren om han troede at
Grønbjerg-2000 ville deltage (Kristina vidste ikke, at det var kassereren, hun talte
med). Skal lige undersøges og straks var
Grønbjerg - 2000 med på ideen.
Derefter skulle Kristina have trykt et par flyere, der skulle fortælle alle de unge mødre,
hvad Brugsen egentlig havde af babyprodukter. Dem kopierede Ide-huse og i samta-

Foto: Mogens Ballegaard

Kristina Christensen var primusmotor i
forbindelse med sponsorstøtten.

len løb med Ivan Mortensen, kastede han lige en tudse efter projektet.
Gavekort fra Tryllespir blev lige pludselig
aktuel, og en buket fra Krog Blomster til
lodtrækningen kom i hus sammen med hagesmække og bamser fra Tryllespir.
Den velvillighed og positivitet fra lokalsamfundet var Kristina meget positiv overrasket
og særdeles glad for at erfare. Kristina var
meget imponeret over, hvad et lille lokalsamfund med et godt sammenhold kunne
præstere. Og som Kristina udtrykker det,
”Fra en tosset idé til reel fakta” det er da et
bevis på, at vi står sammen om gode ideer,
og at lokalsamfundet bakker op om selv tossede ideer, der egentlig bliver gode.
Vi er sikre på, at alle mødrene havde en dejlig times tid med besøg af verdenspressen i
form af Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Herning Folkeblad og naturligvis Runestenen,
ikke at forglemme (.
Efterfølgende inviterer Tryllespir til babykom-sammen i butikken. Og på Facebook
kan vi erfare, at mødregrupper er ved at blive etableret. Og det var også et af formålene
med seancen samtidig med, at vi ville byde
vore flygtninge velkommen i fællesskabet.
(-mb)
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Bagerste række fra venstre:
Camilla Hager Thor med Max - maj 2016, Christina Lauth Christensen med Johan - juli 2016, Jane Bartholin med Magnus - feb. 2016, Lone Holdensen med Malthe - september 2016, Malene Bondesgaard med Alfred - maj 2016, Mona Bendtsen med Elin Kristine - maj 2016, Michelle Kaltoft
Larsen med Oliver - juni 2016
Forreste række fra venstre:
Samiz med Jawa – februar 2016, Chris de la Cruz med dreng termin - dec. 2016 (og datteren Paz), Pia Mølgaard med ?? termin - februar 2017, Lenette Jensen med u/d dreng - september 2016, Christina Sinkbæk Jakobsen med Marie - marts 2016, Nour med Elias - juli 2016.
Indsat:
ø-th - Rikke Thesbjerg med pige - termin februar 2017, n th: - Stinne Fredensdal med Kenneth maj 2016

Foto: Mogens Ballegaard

 Konfirmanderne fra 1966
Ved: Guldkonfirmandholdet 2016

Fortsættelse fra sidste nummer af Guldkonfirmandernes fortællinger fra deres skoletid.

så kunne forberede os lidt i derhjemme, inden skolen for alvor startede til april 1959.
Det var jo skråskriften, vi først skulle lære
at læse og skrive – ja, jeg har aldrig lært at
skrive andet.

Berit Cedergreen Bech (Sønderkjærsvej 4)
”…..min første bevidsthed om, at skoletiden
nærmede sig, blev
vakt en morgen,
hvor mor spurgte
min
storebror
Magnus, om han
ikke kunne få en
Ole Bole med
hjem til Jytte min tvillingesøster
- og mig. Han må
have gået i 5.
klasse på det tidspunkt, og et stykke
tid efter fik vi Ole
Bole ABC, som vi

Den allerførste skoledag har jeg ingen erindring om, men jeg husker, at Jytte og jeg det
første stykke tid måtte dele skoletaske – en
fin ternet én, som Moster Inger (fars moster,
der boede på Teglværksvej i Grønbjerg)
havde givet os i 7 års fødselsdagsgave. Der
var ikke råd til to tasker. Og vi skiftedes
pænt til at bære den – i hvert fald i starten!
Senere fik én af os radiotasken. Det var en
simpel plastictaske med ét rum og skulderhank. Den gule transistorradio, som far en
dag kom hjem med fra Holstebro havde været deri. En radio, som sammen med skolen
udvidede vores begrænsede horisont en hel
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Foto: Ukendt (Grønbjerg
Lokalhistoriske Arkiv)

6. klasse i 1965. - Rækkerne nævnes fra oven og fra venstre.
1.: Lærer Bonde Nielsen, Gravers Kjærgaard, Kurt Kjær, Svend Nielsen, Kurt Sylvestersen (Abildå),
Egon Kristiansen, Hakon Pøhl og lærer Christensen.
2.: Hanne Gade, Bodil Christensen, Abildå, Jytte Cedergreen Bech, Magdalene Nielsen, Berit Cedergreen Bech, Edith Vestergaard (Abildå), Åse Jørgensen (Abildå), Per Møller.
3.: Preben Kokholm (Abildå), Aksel Lauridsen, Brita Sørensen, Ella Larsen, Anne-Mona Sørensen,
Jens Simonsen, Theodor Søgård.
4.: Erling Justesen, Knud Skytte, Jens Kristian Armose Pedersen, Kurt Halkjær
Viggo Mosekjær fra Abildå er fraværende.

del. Siden hen havde vi altid hver vores taske.

flertal, for at komme rendende hele tiden og
forstyrre hende i pausen!!

Der var kun et klasseværelse, så om sommeren gik vi hver anden dag, så der var plads
til både første og anden klasse. Om vinteren
gik de to klassetrin sammen og kunne derfor
møde hver dag!

I gangen uden for klasseværelset var der
knagerækker og en lang hvid vask med
k o l d t v a n d s h a n e r og et metalkrus til deling! Men så skulle vi også huske at skylle
kruset af, inden vi hængte det op på sin krog,
når vi havde drukket af det!

Jytte og jeg må have skilt os ud i den lidt kedelige retning, for jeg husker, at de andre
piger tit var inde i lejligheden ved fru Halkjær og sladre i frikvartererne. ”Nu driller
Berit og Jytte igen!” Men jeg mindes ikke, at
vi nogensinde fik skæld ud for det, og siden
har jeg haft fru Halkjær mistænkt for at have været mere træt af de andre, som jo var i

……jeg husker tiden op til jul. 1. december
fik vi alle sammen lov til at komme op til
tavlen og tegne hver vores lille grangren
med en lys på – med farvekridt, og der hele
vejen hen langs underkanten af tavlen stod
lysene så og lyste lige ind til jul. Ellers fik vi
ikke lov til at bruge farvekridt.
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En af de sidste dage inden jul, måtte vi pynte
op i klasseværelset med julepynt, som vi
havde med hjemmefra. Så mødte vi en times
tid før end normalt, så vi kunne ”overraske”
fru Halkjær med, at vi sådan havde pyntet
op! – Men hun må jo have vidst det, for døren var altid låst op, når vi mødte!! Men hun
spillede i hvert fald overrasket, når vi efter
endt pyntning hentede hende i lejligheden
ved siden af.

hjem gjorde holdt ved et ishus og en legeplads med en karrusel, som vi snurrede tosset i, så jeg fik kvalme. Og jeg husker, at Ella havde købt en pakke lakridssnører og
bundet dem sammen, hvorpå hun havde viklet de mange meter lakrids omkring benene
på nogle hvide haveborde og stole. Pludselig skulle vi køre, og hun nåede ikke at få sin
lakrids med!
… jeg har altid været glad for at gå i skole. I
modsætning til det visse andre var elskede
jeg salmevers og at lære ting udenad. Jeg
havde nemt ved det, og har haft stor glæde
af det senere i livet, hvor jeg har lavet underholdning og optrådt i forskellige roller.
Ved fru Halkjær i de små klasser husker jeg,
at havde man lavet et (eller flere) regnehæfte færdigt helt uden fejl, så fik man et ark
glansbilleder. Den situation stod jeg engang
i - og jeg skulle selv have lov til at hente
glansbillederne oppe i Grønbjerg. Tak
skæbne! - fru Halkjær syntes jo ikke, jeg
skulle gå derop, og Ella sprang straks til og
tilbød mig at låne hendes cykel! Hun vidste
vist udmærket, at jeg ikke kunne cykle på det
tidspunkt. Først som niårig fik jeg lært at
cykle - til sidst var det jo lidt flovt, men jeg
sagde stædigt, at jeg aldrig ville lære det.
Det gik dog anderledes. Jytte og jeg fik vores
første cykler, da vi købte dem for vores konfirmationspenge.

Et år blev hun nok mere forskrækket end
overrasket, for idet hun trådte ind ad døren,
stod katederet i lys lue, og Kurt Halkjær stod
resolut og baskede i flammerne med sin ene
tøffel for at slukke ilden – en egentlig ret fornuftig handling. Vi havde pyntet katederet
flot med nisser og vat som sne, og for ligesom at fuldende kunstværket fik Ella den
”geniale” idé at sætte en stjernekaster i og
tænde den, så den kunne stå og funkle flot,
når fru Halkjær kom ind. Uha, alt det funklende gik op i røg!”
... jeg husker, at vores første skoleudflugt gik
til Toftum Bjerge, at min mor var med, og at
det stormede helt forfærdeligt. Vi fik sand i
øjnene og kunne ikke stå oprejst. På et tidspunkt kom der et vindpust og blæste fru
Halkjærs mand (Æ stumphårler Dejn) ind i
mor, så de begge faldt og lå på jorden og
grinede. Det blev besluttet at køre i læ nede
i Lemvig, hvor vi spiste vores madpakker.

Selv samme Ella stjal senere min skolekæreste fra mig. Jeg tror slet ikke, Gravers var
klar over, at han var genstand for et mindre
trekantsdrama i 7. klasse! En aften fulgtes

… en anden gang var vi ved Munkebjerg.
Det eneste, jeg husker derfra, er nogle rulletrapper, som så farlige ud, og at vi på vejen

Babysalmesang
Alle de dejlige nyfødte i Grønbjerg
inviteres til babysalmesang i 2017.
Vi mødes i Nr. Omme kirke fra 9.30-10.15
Følgende onsdage i januar: d. 4., d. 11., d. 18. og d. 25. januar
for at synge salmer og lytte til musik og danse med mor eller far.
Den 22. februar fra 9.30-10.15 afslutter vi forløbet med en babysalmesangsgudstjeneste hvor præsten også er med.
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Ella og jeg ud til Gravers. Hun trak sin cykel, mens jeg gik. Vi hyggede os alle tre på
Gravers’ værelse, men på et tidspunkt stak
hans mor Else hovedet ind og spurgte, om vi
ville ind og have en portion rødgrød. naiv
som jeg var, sagde jeg straks ja-tak, mens
Ella og Gravers blev på værelset!!

… jeg husker, at Bonde Nielsen samlede os
om flagstangen i sin have på Befrielsesdagen den 5. maj 1945, og vi sang ”Det haver
så nyligen regnet” og ”En lærke letted”.
Jeg har ikke siden kunnet synge de sange
uden at mindes Bonde Nielsen.
Han fortalte også om, at da tyskerne kom og
tog skolen og hejste hagekorsflaget op i skolens flagstang, sendte han bud efter Johannes Post, der fluks kom og fældede stangen.
Han fortalte også om den unge 16-årige tyske dreng – jeg husker ikke længere hans
navn - som han inviterede ind på et æble og
lidt hygge en aften. Det var mod krigens
slutning, hvor Tyskland sendte både gamle
og store drenge i krig – stakkels dreng.

Else insisterede på, at Gravers skulle følge
os to piger lidt på vej, da vi skulle hjem, og
nu måtte jeg pludselig igen låne Ellas cykel.
Hele vejen ude fra Kjærgård og op til skolen sad Ella bag på Gravers’ cykel med armene slynget om ham, mens jeg hjulede bagefter på hendes!! Og hvem ved, hvad f….. de
to lavede, da jeg var sjosket hjemad ud mod
kirken?? - Jeg kan da godt forstå, at Ella besluttede at flytte helt til Frankrig!! - Nå, jeg
kan jo se på billederne ude fra Gravers´’
unggilde efter konfirmationen, at Egon nu
også var ret sød.

I 7. klasse havde vi fru Møller. Jeg husker en
varm sommerdag i sidste søvnige time, at
der kom en af landevejens farende svende
ind i klassen og spurgte om vej til Jerusalem, og fru Møller gav ham en sludder for en
sladder. Bagefter lå klassen flade af grin –
og mon ikke også manden derude også trak
lidt på smilebåndet.
Fru Møller var den første lærerinde, jeg så
på arbejde i lange bukser. Ellers var kjole
eller nederdel langt det almindeligste - i
hvert fald på landet i Vestjylland.

Jeg har prøvet at sidde efter én gang i skolen, og det var ved frk. Agger i 3. klasse,
hvor klassen fik en kollektiv eftersidning,
indtil vi kunne byerne i England udenad
(eller var det Europas hovedstæder?) Hvem mon husker dem i dag??
… jeg var glad for Bonde Nielsen. Han var
en god fortæller, men jeg kan godt huske, vi
skulle tage os i agt, hvis han en dag kom ind
og var rød i nakken. Så var han gal! Og jeg
husker også Mester Erik, men kun som en
del af en eksotisk fortælling! – Jeg er fuldt
bevidst om, at andre i klassen har helt andre
mindelser om den!

Vi fik karakterer, i hvert fald i de store klasser, og vi havde også eksamen - eller hvad
man skal kalde det. Skolekommissionen inkl.
præsten (var han mon født medlem?) mødte
op, og forældre var også velkommen.
Vi blev ikke overhørt enkeltvis, så det var
vist mere et spil for galleriet. Jeg mener og-

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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så, at pigernes håndarbejde lå til fremvisning nede i Lilleskolen hos fru Halkjær, og
drengenes sløjdarbejde må jo også have været et sted.

Vi gik i ”Æ Lilleskorl” i 1. og 2. klasse. I 2.
klasse kom der 4 elever fra ”Æ Østerskorl”
til at gå sammen med os, nemlig Jens Simonsen, Carl Bilgrav (nu afdød), Magdalene Nielsen og Betjent Petersens Lisbeth.
1.og 2. klasse gik vi i skole hver anden dag
om sommeren, og hver dag om vinteren,
hvor vi gik to klasser sammen. Der var jo
kun et klasseværelse.
I 3., 4. og 5. klasse gik vi i ”Æ Østerskorl”,
og havde 4 ugentlige skoledage, da vi var 3
klasser om at dele 2 klasseværelser. Vi blev
kørt hver dag fra ”Æ Væsterskorl” til ”Æ
Østerskorl” af Frede Christiansen fra Ørnhøj. Tit var det også hans kone Signe, der
kørte, og ofte var deres to små børn med i
bilen.
Her havde vi lærer Kristensen (kaldet Fusse
af en eller anden grund - vi drillede ham en
del med det), frk. Agger, Frida Sinkjær og
fru Dalsgaard og også fru Kristensen ind
imellem.
I 6. og 7. klasse gik vi hver dag i ”Æ Storskorl”. Her havde vi Bonde Nielsen, lærer
Christensen og fru Møller.
Pastor Sørensen konfirmerede os den 3.
april 1966 i Nr. Omme Kirke.

Vi skulle starte eksamenen med at rejse os
op og sige vores fars navn (moderens var på
det tidspunkt nok ligegyldigt!) Jyttes og min
far er døbt Hugo William Cedergreen Bech
og i 6. klasse havde vi aftalt, at den ene af os
skulle sige ”Hugo Bech” og den anden
”William Cedergreen”. Så vidt jeg husker,
blev der almindelig morskab over det.
I 3. klasse havde vi et halvt års tid frk. Agger. Hun var meget ung og var vist nok ude i
sin første praktik fra seminariet og havde
helt klart svært ved at styre os. Jeg kan huske, at hun konfiskerede min legetøjspistol i
et par måneder, fordi jeg var ”kommet til”
at fyre et par knaldhætter af i timen. Hun beholdte den så længe, at min far begyndte at
snakke om at tage affære. Det var jo ellers
ikke så almindeligt, at forældrene var på banen dengang.
”Æ lilleskorl” og ”Æ storskorl”
Vi var den sidste årgang, der startede i skolen til april, nemlig april 1959, hvor vi begyndte i 1. klasse i ”Æ Lilleskorl” ved fru
Halkjær. Vi har således gået 3. måneder
længere i skole end de efterfølgende årgange, så vi har altid pralet med, at vi så selvfølgelig måtte være noget klogere - de har så
på deres side påstået, at vi var så dumme, at
vi måtte gå længere tid i skole end dem for
at lære noget!??

Hanne Gade (Abildå)
… det jeg umiddelbart husker bedst fra min
skoletid, er Åses skræk for salmevers! Jeg
hørte hende tit i dem i frikvarteret, og der
kunne hun dem, men inde i timen ved Bonde
Nielsen stod hun og hakkede i det og kunne
intet huske.

21

9. november 2016

Bonde Nielsens begrundelse for, at vi skulle
kunne vores salmevers, var, at så kunne vi
altid gå rundt om en flagstang og synge
uden at kigge i en salmebog!

ny, lys, lille og tryg skole til den gamle Vester Skole i Grønbjerg. Hver dag blev vi kørt
fra Abildå til Grønbjerg med Frede Kristiansen, og det var godt nok, men Bonde Nielsens spanskrør Mester Erik, (ferniseret stykke tov) var svært at vænne sig til. Det var
trist og chokerende.
Jens Kristian Armose (Ørnhøjvej 15)

….jeg husker, vi havde håndarbejde ved fru
Halkjær, mens drengene havde sløjd i lokalet oven på toiletterne. Her havde vi også
formning, hvor jeg engang havde lavet en
platte og malet den i de flotteste farver, men
efter brændingen var den bare brun og sort!
– Min mor gemte den dog i mange år.

… jeg husker især den dag i 3. klasse, hvor
jeg blev skubbet over i en radiator af Knud,
så fik jeg et hul i baghovedet. Og fru Dalsgaard cyklede hjem med mig. Så kom lægen
og så til det, jeg tror nok jeg fik klemme i
hovedet.

… i 7. klasse havde vi tysk ved fru Møller.
Jeg mener ellers, jeg passede mine ting så
nogenlunde, men en dag sagde hun alligevel
til mig: ”Hanne, hvis du ikke gør noget ved
det, så ender du som kogekone!” – I dag laver jeg sjældent mad!

… som jeg husker det, var Jens Kristian sygemeldt temmelig længe efter den hændelse ..Berit

… i 6. klasse skulle Anne-Mona fremsige
Kaj Munks ”Den lille anemone”, men det
ville hun ikke, så jeg mener, at Berit kom op
til katederet og fremsagde digtet.

Jens Simonsen (Algade 59)
”...jeg kom til Vester Skolen i 2. klasse efter
et år hos fru Kristensen i Østerskolen. Da vi
kom tilbage dertil i 3. klasse, kan jeg huske,
at hun var forarget over, at så mange af os
ikke kunne læse endnu. Havde fru Halkjær
ikke kunnet lære os det?!
Vi gik i Øster Skolen i 3., 4. og 5. klasse, og
hos lærer Kristensen (Fusse) lærte vi at læse
krøllede bogstaver, og det har jeg faktisk
stor glæde af i dag.
Jeg hadede at skrive stil, men kunne godt lide referatstil, og de var hurtigt overståede,
for mine genfortællinger blev altid meget
korte!
Ved siden af Øster Skolen boede Mine, en
gammel kone, som vi yndede at drille. Engang lukkede vi drenge hende inde i hendes
egen kartoffelkælder. Den var gravet ind i
diget og blev lukket med en lem, der blev
holdt på plads af en pind. Her opbevarede
Mine grønsager og kartofler, og en dag, hun
var derinde, satte vi lemmen for og pinden
på plads - det var dog ikke værre, end hun
selv kunne skubbe lemmen fra igen indefra,
men vi morede os.”

… jeg husker, vi altid gik i strikkede trøjer.
…til Gravers’ ungdomsfest efter konfirmationen var jeg ude at gå en tur med Erling, og
da kaldte han mig for ”en lille kipkalv”.
Han må da have haft varme følelser for mig!
Ellers tænker jeg på det generelle i at flytte
fra én skole til en anden. Efter 5. klasse kom
vi 6 elever fra Abildå - fra en forholdsvis,

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

Fortsættelse følger i næste nummer
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 Sundhed

temmelig mange år uden at mærke noget, og
så kan der ske skade, inden behandlingen
sættes i gang.
Der er af og til kritik af, at screenings programmer gør folk syge, men de betyder altså
også, at mange kan leve et normalt liv på
den rigtige behandling i stedet for at blive
invalide og dø tidligt.
I de teknisk udviklede lande er levealderen
steget jævnt siden 1850 på grund af bedre
leveforhold og bedre og tidligere behandling, men der er forskel på, hvilken levealder, man er arveligt disponeret til, og den
forskel bliver større samtidig med, at vi alle
bliver ældre og ældre, så når man hæver
pensionsalderen, kan nogle komme i klemme. Heldigvis er der ikke endnu en test til at
tage på 50 års fødselsdagen, der kan fortælle, hvornår man dør, og hvornår det derfor er
rimeligt at gå på pension, så vi må lære at
leve med usikkerheden. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Aldring.
Faktisk er vi programmeret til at blive ca. 50
år gamle. Når vi nu bliver ældre, skyldes
det, at vi lever bedre end for 50.000 år siden.
Der findes ikke nogen ungdomseleksir, som
kan få os til at leve evigt. Når man er fyldt
50 år, hører man til kategorien ældre mennesker, og når man er over 70, er man gammel.
Ud fra en biologisk og evolutionær betragtning er der ingen grund til at holde liv i
mennesker over 50. Halvdelen af alle 45årige har en kronisk lidelse, og 65% af alle
65-årige har to eller flere.
Det, der især gør forskellen, er at sygdommene bliver opdaget tidligere, og at behandlingerne bliver bedre og bedre. Man kan f.
eks. have sukkersyge og forhøjet blodtryk i

Ændringerne til vejviseren kan du sende på
sms til 71 75 74 89
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 Samtale med Hans Jørgen Mikkelsen
Ved: Grete Tange

Bodil Toftdahl – vores præst – blev den 20.
august gift med Hans Jørgen, og han er nu
ved at flytte ind i præstegården. Han indvilgede i at fortælle lidt om sig selv og sin baggrund, som i uddrag nu følger.
Barndom og første ungdom
Han fortæller: ”Jeg er 65 år, født på landet
og har gået i en syvklasset skole. Det vil sige, at jeg de første år gik i en toklasset, som
i 1961 blev lagt sammen til en centralskole,
som jeg forlod efter 7. klasse. Jeg blev uddannet landmand, selvom lærerne faktisk
syntes, at jeg burde være fortsat i overbygningen; men det syntes min far ikke. Jeg er
tvilling, og i mit hjem var vi to tvillingpar og
et enkelt barn. Mit hjem lå i Ulbjerg i Vesthimmerland, og den gård, hvor jeg er opvokset, har min lillebror nu. Jeg kom ud at tjene
som 16 årig, og som 17 årig kom jeg på efterskole i Haubro. Efterfølgende passede jeg
køer i mange år. Jeg var på Gråsten Landbrugsskole i 1974 og havde faktisk regnet
med, at mit arbejde ville blive landmandens.
Foto: -mb

Rønde Højskole
Dette arbejdede jeg da også med, til jeg var
26 år, og da kom jeg på Rønde Højskole.
Det blev en øjenåbner for mig, for jeg havde
48 undervisningstimer om ugen på skolen,
og jeg sugede til mig af al den viden, som
jeg blev præsenteret for. Forstanderen sagde
godt nok, at han syntes, det var rigeligt med
så mange timer, men han fandt ud af, at jeg

gerne ville det hele, og så fik jeg lov. På
skolen oplevede jeg, at jeg faktisk godt kunne være med boglig, så jeg fik en selvtillid,
som jeg ikke havde haft før.
Vejlby Landbrugsskole
Bagefter søgte jeg optagelse på Vejlby
Landbrugsskole, selvom jeg ikke havde stuAut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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dentereksamen som mange af mine medstuderende. Her uddannede jeg mig til regnskabskonsulent - i øvrigt sammen med Anker Kyndesen her fra Grønbjerg - i løbet af
tre år. Uddannelsen var temmelig hård, fordi
vi var til eksamen næsten hele tiden, men
jeg kom igennem med et pænt resultat. Bagefter har jeg på handelsskolen læst til revisor, for det kan man som overbygning, når
man har været ude i det praktiske erhverv.

skellige som mennesker.
En ny begyndelse
Min drøm var nu at arbejde med mennesker,
og da vi ikke kunne få børn, kunne jeg måske begynde at arbejde med unge mennesker. Da jeg havde sagt min stilling på regnskabskontoret op, blev jeg ringet op af en
journalist, som undrede sig over det, og han
spurgte mig om, hvad jeg så skulle. Jeg svarede, at jeg ville til at læse. Hans næste
spørgsmål var; ”Skal du læse til cand. oecon.?”
”Nej, jeg skal læse til socialpædagog”, svarede jeg, hvortil han efter en pause sagde:
”Nogen, der gør noget så dumt, fortjener at
komme i avisen.” Og så skrev han en artikel
om det. Denne artikel læste en leder af et bosted i Skive, hvor man gerne ville have en
mand ansat. Det blev jeg så i de fire år jeg
læste.

Regnskabskonsulent
I 1980 startede jeg i Kjellerup landboforening, hvor jeg var i 3 år. Derefter kom jeg
videre til Skive i Salling Landboforening,
hvor jeg var i 13 år. På det tidspunkt syntes
jeg, at pengene fyldte for meget i mit liv, for
på arbejde var det jo det, som jeg skulle
hjælpe landmændene med at få mest muligt
ud af. Jeg syntes, at der var mange andre
ting i tilværelsen, som ikke handlede om
penge.
På det tidspunkt havde jeg være gift i 8 år,
og vores ægteskab gik nu i stykker, delvis
fordi vi ikke kunne få børn. Vi havde ikke
boet sammen inden giftermålet, og så vi var
nok vokset fra hinanden. Vi var meget for-

Pædagoguddannelsen
Jeg var 44 år, da jeg begyndte at læse til pædagog, og jeg gjorde det, fordi jeg troede, at
den uddannelse kunne give mulighed for at
arbejde steder, hvor der var brug for menne-

Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 125,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå
en tur i skoven og samle
mos og kogler samt købe
gran til adventskrans og
juledekorationer
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
Tlf: 40 29 10 73
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skelig kompetence. For at få råd til at tage
uddannelsen, solgte jeg hus og bil, købte en
cykel og levede af SU. Jeg boede i en lejlighed i Viborg, og i weekenderne cyklede jeg
til Skive og arbejdede. I 1999 var jeg færdig
med uddannelsen, og inden jeg var færdig på
seminariet, blev jeg ansat på retspsykiatrisk
afdeling i Viborg. Denne ansættelse kom
delvis i stand på baggrund af min erfaring
fra Skive.
Den største forandring for mig var næsten, at
når en telefon ringede, var jeg vant til, at det
var mig, man ville snakke med. Det var det
ikke mere, nu skulle jeg altid give telefonen
videre til en af de fastansatte.
Under uddannelsen skulle man i praktik, og
min første praktik var på en folkeskole i 0.
klasse, og det var en sjov oplevelse, for de
børn er jo meget impulsive. Derefter kom
jeg i en børnehave, og jeg kan huske, at min
leder sagde, at det var fantastisk så god, jeg
var til at tale med forældrene. Jeg måtte jo så
forklare hende, at i mit hidtige arbejde, havde jeg været vant til at kommunikere med
den aldersgruppe.

Den psykiatriske vej
På min tredje praktik kom jeg ud på en psykiatrisk afdeling, og så var jeg klar over, at
det var der, jeg skulle være. Jeg opdagede, at
jeg havde den ro, som var og er nødvendig,
hvis man skal arbejde med psykiatriske patienter. Man skal ville dem, og de opdager
hurtigt, hvis man ikke gider dem. De har en
fantastisk evne til at læse kropssprog. Nu er
de lidt overbærende overfor mig, fordi jeg jo
er gammel og langsom, men jeg tror, at de
synes, det er rart, at jeg er der. Jeg arbejder
nemlig stadig på afdelingen.
Jeg kunne også tie stille, og det er en vigtig
ting at kunne, når man sidder sammen med
dem. Hvis man spørger dem om noget, er
det ikke sikkert, at de svarer lige med det
samme, men man må under ingen omstændigheder gå, for så føler de et svigt, som de
har haft mange af i deres liv, og man skal
heller ikke trænge sig på, men vente, til de
vil svare, for så ved de, at man vil dem.
Jeg har meget gerne taget dem med ud at gå
en tur, men nogle af dem er lidt bange for
det, og så spørger jeg dem, hvad der kan ske
ved det. Og så finder de ud af, at det værste,
der kan ske, er, at vi går hjem igen, og så var
det ikke så slemt. Det er dog en god måde at
være sammen på, idet man snakker mere naturligt, når man går tur.
De patienter, der er på stedet, er mennesker,
der har begået en lovovertrædelse, og de kan
være der i 5 til 10 år, før de er klar til at vende tilbage til en tilværelse udenfor
”murene”. Et eksempel på at det er værd at
arbejde med, er en ung mand, som havde begået et mord, og som blev henvist til retspsyk. Han var på institutionen i 12 år, derefter kom han ud i et bofællesskab i to år og
derefter i egen lejlighed. Han hilser på mig,
når vi mødes på gågaden, og så siger han:
”Hvor er du henne nu, Hans Jørgen?”, og
når jeg så svarer, at jeg stadig er på retspsyk, svarer han: ”Er du virkelig ikke kommet videre?” Han har formået at få genopbygget sit forhold til sine søskende, så han
vil ikke begå mord mere.
Jeg tager også patienterne med i kirke, hvis
de har lyst til det. Det er der nogle af mine
kolleger, der synes er meget mærkeligt, men
jeg mener, at et menneske ikke tager skade
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af at komme hen i kirken og høre en prædiken og synge salmer.

som jeg har afsat til venner og kolleger, og
det sted har jeg stadig, men det er sat til salg,
og jeg håber, at det snart kan blive solgt. Der
boede jeg alene, indtil jeg mødte Bodil i
2015 til et seminar, hvor vi kom til at sidde
ved siden af hinanden, og hvor vi efter mange snakke fandt ud af, at vi havde mange ens
holdninger, så vi troede, at vi kunne finde ud
af det med hinanden.
Fritiden har jeg brugt på min ejendom, og
jeg håber, at jeg her i Grønbjerg også kan
finde et stykke jord, hvor jeg stadig kan dyrke grøntsager på forsøgsmarker, som jeg
kalder dem, for resultatet står ikke altid mål
med det, som frøposerne lover. Jeg er også
interesseret i at lære folk her at kende og håber, at vi kan få en snak, når vi mødes.”
Med den afslutning takker jeg for venlig
modtagelse og håber, at vi må mødes i mange sammenhænge i årene, der kommer. 

Kirkens betydning
Jeg kan også selv godt lide at komme i kirke, og det har jeg nydt fra barnsben af, selvom mine forældre ikke havde tid til det. For
mig giver det en ro og mulighed for eftertænksomhed, som man ikke kan få mange
andre steder. Især når jeg har været ked af
det, har jeg nydt kirkens budskab. Jeg har
også været aktiv i kirkelig henseende, idet
jeg har siddet i menighedsrådet i Sdr. Resen
i mange år.
Sdr. Resen
Der købte jeg nemlig i 2000 et nedlagt landbrug, hvor jeg har boet siden. Der har jeg
haft høns - som er flyttet hertil - og dyrket
kartofler, gulerødder og andre grøntsager,

Vinsmagning
Torsdag den 24. november kl. 19
I Grønbjerg Forsamlingshus
LokalBrugsen i Grønbjerg arrangerer i samarbejde med
John Bruce fra Vinskuret i Ejstrupholm.
Kom og bliv inspireret til den gode julevin.
Der skal smages på søde bobler, hvidvin, rødvin og portvin.
Der er lidt brød, ost og pølse som snacks, så man kan få renset
smagsløgene mellem de forskellige vine.
Tilmelding i Brugsen
senest 22. november
Pris pr. person 150,- kr.
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Lidt mailen frem og tilbage med oplysning
om baggrund, hvor tit, hvor, osv. osv kommer så følgende:

 Kortklubben af 1979
Ved: Årgang 63

Vi er en lille gruppe af Grønbjerg drenge,
der stort set har kendt hinanden hele livet.
Vi er årgang 63 med en enkelt undtagelse.
Det er Bent, han er fra årgangen før, men
han er kommet med på dispensation.

Fredag aften den 22. oktober tikkede der en
e-mail ind fra tidligere grønbjergbo Leif
Kjærgaard.
Den korte ordlyd var:
Hej Mogens! her er vi samlet 7 gamle Grønbjerg-gutter til kortklub. Vi har spillet kort
sammen i 37 år er det ikke noget der kunne
komme med i Runestenen. Og vedhæftet var
nedenstående hyggelige billede
Og selvfølgelig kan det det - Det er jo altid
morsomt at læse om hvad tidligere Grønbjergboere får tiden til at gå med, og specielt
hvad der bringer dem sammen i så mange år.

”Byboerne” har stor set kendt hinanden altid. Drengene fra gårdene mødte man ikke
lige på gadehjørnet. Afstandene var store
dengang, så gruppen blev som sådan først
tømmeret sammen som en enhed, da vi startede i første klasse i træbarakken på vestre
skole (Sønderkjærsvej 1). Grønbjerg Skole i
nuværende form var lige blevet bygget, men
der var kun 6 klasseværelser, så vi blev henvist til træbarakken.

Foto: Kortklubben af 1979

Karl Brian Nielsen, Holstebrovej 14, bor nu i Aalborg, Leif Kjærgaard Kristensen, Frydendalsvej 19,
bor nu i Odense, Bent Illum Hansen, Sønderkjærsvej 4, bor nu i Grønbjerg, Karsten Østergaard Hansen, Algade 74, bor nu i Grønbjerg, Kurt Jensen, Kodalsvej 12, bor nu i Spjald, Martin Sørensen, Frydendalsvej 17, bor nu i Odense og Bo Hamburg Larsen, Skolevænget 5, bor nu i Århus
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I midt firserne opstod kort gruppen så, som
den ser ud i dag. Først en lille skare der startede op med poker spil, store mængder alkohol og mange lange diskussioner om livet.
Over de næste år blev hele gruppen samlet
igen.
I starten af halvfemserne blev ”fruerne” så
inviteret med (Man mente at sammenkomsterne var så krævende, at de var nødt til at
komme med - og bringe mændene sikkert
hjem igen).
Arrangementet blev lavet om til at starte om
middagen med en 3 retters menu, kortspil i
en 4 til 5 timer, og så afsluttes der med en
omgang ”skrub af mad”. Det er stort set
konceptet, der har kørt lige siden.

Gruppen har holdt sammen lige siden op
gennem skolegangen i Grønbjerg og senere i
overbygningen i Spjald. I teenageårene havde vi vores knallerter som fælles omdrejningspunkt, men også kortspillet. Vi spillede
meget esmakker, halv tolv, mausel og poker.
Dengang spillede vi også om penge, dog i en
målestok, hvor alle kunne være med. Det er
dog gået over gevind et par gange, hvor der
er en knallert, der har skiftet ejermand.
Knallerten er dog givet tilbage igen ved aftenens udgang uden nogen form for bad feelings.
I de sene teenageår og i starten af tyverne
havde alle gang i uddannelse og erhvervskarriere. Her var gruppen ikke så sammentømmeret. Alle vidste dog hvad vi hver især
havde gang i og vi mødtes ofte i spredt fægtning både privat, men ofte også på Grønbjerg Kro til lidt hyggelig samvær.

Kortspillet der var vores samlingspunkt i vores spæde teenageår er igen blevet samlingspunktet i vores voksenliv. Vi spiller altid poker og ja der spilles om penge dog små pen-

Foto: Ukendt. Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Syvende klasse i 1977 fra venstre: Bo Larsen, Svend Erik Jensen, (flyttede efter 7. klasse) Martin Sørensen, Brian Nielsen, Kurt Jensen, Karsten Hansen, Leif Kjærgaard Kristensen og Lærer Henning
Møller.
Forreste række fra venstre: Dorthe Møller Andersen, Inger Kirk, Karin Graversen og Lene Kaptain
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 ”Siden” sidst
Siden her - vil redaktionen benytte til at
bringe billeder fra hverdagen i Grønbjerg,
vel at mærke episoder, begivenheder, hændelser, der ikke opnår en hel spalte. (-mb)
Cirkus Mascot var i byen:
-mb foto

-mb foto
-mb foto

ge, så vi ikke skal til at slæbe ”knallerter”
med til arrangementet.
Vi mødes 3 til 4 gange om året og arrangementet går på skift i et fastlagt mønster.

af mennesker der stort set har kendt hinanden hele livet. Vi kender hinandens væremåder, stærke og svage sider og ikke mindst
holdninger som du kun kender din bedre
halvdel. Vi diskuterer stort set alt fra det
amerikanske præsidentvalg til hvad laver
hende den lille lyshårede frække som vi alle
gerne ville være kærester med. Ja der bliver
selvfølgelig fortalt mange røverhistorier fra
fortiden, og de bliver bedre jo ældre vi bliver. Disse historier bliver dog inden for denne lukkede kreds

Som sådan, så kunne vi da mindst have fejret 30 års jubilæum i kort klubben, men det
går vi ikke så højt op i. Vi mødes dog ofte
uden for kortrammerne både til runde fødselsdage, bryllupper, kobberbryllupper og ja
nu er vi sågar startet på sølvbryllups runden.
Vi har lige været til sølvbryllup hos Hanne
og Brian, og det blev såmænd lavet om til en
weekendtur i Rebild Bakker hvor vi råhyggede – helt uden kortspil. Der var dog ingen
der gik tørstige i seng.

Fruerne, ja hvad laver de så er der nok nogen der vil spørge. De er selvfølgelig med
og deres hovedopgave ud over moralsk opbakning til manden der måske har tabt lidt
småpenge er selvfølgelig AT OPVARTE

Hvorfor gør vi så det her? Jamen det er da
knald hamrende hyggeligt. Vi er en gruppe

MÆNDENE. 
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Pres dine egne æbler- Brugsen:
Foto Bodil Toftdahl

Foto: Bondesgaard

-mb foto

Foto: Bodil Toftdahl

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93
Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.
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 Lærernes dag 2016 på Grønbjerg Friskole
Den 5. oktober er Lærernes Dag over Hele
verden!

Kent Storgaard:
Jeg vil bare sige tusind tak til alle jer lærer i
gør det f…... godt heroppe.

Den 5. oktober 2016 er det i Grønbjerg Friskole ”Personalets Dag”.

Jens Kirk:
Fantastisk med sådan et personale på skolen
– simpelt hen bare dejligt – tak for det.

Fordi som Bestyrelsen for Friskolen og skoleleder Niels Henrik Larsen siger, er det et
teamwork at få en skole og specielt Grønbjerg Friskole til at fungere.

Sten Schmidt:
Kære lærer på Grønbjerg Friskole. Mange
tak fordi i dagligt holder vores unger ud – og
- æ deres forældre. Mange tak!

Dagen blev markeret med sang i Gymnastiksalen efterfulgt af en video fra YouTube
hvor mange elever, forældre og bestyrelsesformanden gav udtryk for deres forhold til
Grønbjerg Friskole. Videoen er optaget af
Jacob Kjerulff og ligger nu på Grønbjerg
Friskoles Face Book.
Skolelederen nævnte endvidere at personalet
godt kunne beholde madkasserne i tasken til
frokost, idet der blev serveret smørrebrød til
hele personalet.
Citater fra videoen:

Udpluk fra eleverne:
”Tak fordi I gør skolen til den bedste” ”Tak for den kreative og anderledes undervisning” - ”Tak for de gode rytmer.” - Tak
for de gode relationer.” - ”Tak for de mange
oplevelsesrige ture.” - ”Tak for hjælpsomheden.” - ”Tak for de ting I har givet os til at
føre os videre ud i livet.” - ”Tak for lysten til
at lære.” - ”Tak fordi I gider at holde styr på
os.” - ”Tak fordi I gør timerne til en leg” ”Tak for de vidunderlige lektier.”

Camilla og Emma Boesen(3 år):
Tak fordi I passer på os

Heidi Frydendal:
Så vil jeg sige at en skole er kun de folk der

Videoen fra You Tube er på programmet - og hvem gider ikke se/høre hvad man selv siger.
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er i den og Grønbjerg Friskole er simpelt
hen en super god skole.

fordringer og det er I bare gode til at støtte
op omkring – læsemæssigt og alt det I gør
og støtter op omkring det tar’ vi bare hatten
af for og mange tak for det.

En forælder fra Vind:
Skolen i Vind blev nedlagt for en del år siden, og så skulle vi have fundet noget nyt,
og så var vi herovre og se Grønbjerg Friskole, og fra sekund et af var vi klar over at det
var her vore børn skulle gå for her var en anden stemning som minder lidt om en efterskole så vi var slet ikke i tvivl om at det var
her de skulle være og de har nu gået her i æ
- Johanne tar’ så niende klasse i år og der
har bare ikke været tvivl én eneste dag om at
sådan skulle det være ..-.. vi er æ tommel op
for hele skolen herfra af – det er helt sikker!

Helle Harhorn:
Jeg vil gerne sige tak til alle de ansatte på
Grønbjerg Friskole for at tage hånd om vore
børn helt nede fra vuggestuen og op til de
ældste i skolen – Det er altid med fokus på
den enkelte og med et godt hensyn til det enkelte barn i forhold til hvad de har brug for
og hvad børnene de magter og I er super gode til at lave nogen unge mennesker der har
mod på at komme ud i livet og har mod til at
stå frem i større forsamlinger og som tør at
være en del af det samfund som vi alle sammen forventer at de skal eksistere i – der er I
med til at lave nogle super unge mennesker
som kommer ud i den senere hen. Så når vi
putter dem ind i vuggestuen så ved vi at vi
får nogle gode mennesker ud i den anden ende. Det vil jeg gerne sige tak for. 

Malene Cadovius:
Jeg vil bare sige tak fordi I er sådan nogle
fantastiske lærer her på Grønbjerg Friskole.
Det er fedt for vore børn at de får lov til at
opleve sådan nogle mennesker som jer, som
er mennesker hele vejen igennem og som
støtter. Vi har også haft børn der har haft ud-

Personalet på billedet er fra venstre:
Bodil Eriksen, Emma Bune, Jakob Ahler Camilla Bjørndal, Rikke Møller Lone Møller, Else Marie
Kokholm, Gitte Bune, Karsten Pedersen, Irene Føhns, Karsten Meldgaard, Bolette Pedersen, Simon
Sig, Birgit Højris, Christian Vang, Grete Lorentzen, Hanne Kæmpegaard, Sanne Serup, Klaus Wolff,
Anne Dorthe Aarup, Niels Henrik Larsen.
Ikke til stede ved fotograferingen: Inge Kjær, Line Bundgaard, Helle Majlund og Emma Larsen.
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I Bevaringsværdige gravsten
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Johannes Kirk

Menighedsrådet har sat endnu en bevaringsværdig gravsten sammen med de øvrige
tolv gravsten, der er placeret syd for kirken.
Gravstenen er over ægteparret Magdalene
og Anders Chr. Vestergaard.
Gravstenen er ikke hundrede år gammel da
Anders Chr. Vestergaard, der er den først afdøde af ægteparret, afgik ved døden i 1949.
Årsagen til bevaringsværdigheden er sandsynligvis at Anders Chr. Vestergaard der
blev ansat som lærer i Grønbjerg i 1895 udførte et meget stort stykke arbejde for Grønbjerg i tiden 1895 - 1931.
Lærer Vestergaard er én af de foregangsmænd der var med til at stifte og oprette meget i sognet på sin tid. Han var bl.a. medstifter af Kiddal-Klink- og Nørhede Aktieplantage, Grønbjerg mejeri, Grønbjerg Forsamlingshus og meget andet deltog han i. I nogle
sammenhænge bliver Anders Chr. Vestergaard nævnt Laustsen eller Lauritsen. Anders Chr. beder om og får i 1905 navneændring til Anders Chr. Vestergaard.
På gravstenen står der Anders K. Vestergaard.
I kirkebøgerne er det fundet at Anders Chr /
K. Vestergaard er døbt Anders Christian
Laustsen og over anførte døde noteret Anders Kristian Vestergaard. Hvordan denne
divergens er opstået, kan man kun gisne om.

Foto: Mogens Ballegaard

Stenen er ved navnene forsynet med de to
kendte symboler stjerne for fødsel og kors
for død.
LÆRER
ANDERS K. VESTERGAARD
w I TVISLUND
^ I OMMELUND

9. 1. 1867
7. 3. 1949

MAGDALENE VESTERGAARD
w I LØSNING
^ I STRUER

2. 8. 1874
23. 10. 1949

Anders Chr. Vestergaard blev lærer og kirkesanger i Nr. Omme i 1895 og fik bevilget
sin afsked i 1927. Han flyttede ind i skolen
som på det tidspunkt lå ved hovedvejskrydset A11 og Grønbjergvej. (Den bygning eksisterer ikke længere). I 1896 blev der byg-

Stenen er 57 cm høj over terræn og måler 90
cm på det bredeste sted. Stenen er 14 cm i
tykkelsen. Endvidere er stenen poleret og inskriptionerne er udført i messing og sandsynligvis limet fast på stenen. Der ud over er
der i hver side, inden for de 90 cm, to striber
i forskellig højde, afrundet for oven og med
hver sin form for polering.
Nederst på stenen er inskriptionen ”Ære være gud i det høje”.
Et citat der forekommer i bl.a. salmen ”Krist
stod op af døde” Salmen er af tysk oprindelse og bearbejdet i flere omgange, bl.a. af
N.F.S. Grundtvig.

Foto: Ukendt

Magdalene og Anders Chr. Vestergaard (ca. 1925)
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I 1931 byggede Ander Chr. Vestergaard
”Havehuset” Vinkelvej 2 (i dag beboet af
René og Beyhan Nielsen) og flyttede ind i
november 1931.

get en ny skole på Sønderkjærsvej 1, (i dag
beboet af Karen Margrethe og Henning Bülow Møller) hvortil Anders Chr. Vestergaard
flyttede i 1897.
Lærer Vestergaard opførte Ommelund i
1927 (Algade 69) der i 1931 blev overtaget
af hans søn Laurids Vestergaard. I dag beboet af Ole Bendtsen og ejet af Bjarne Hansen
(Algade 73).

Anders Chr. Vestergaard døde den 7. marts
1949 hos sin søn i Ommelund, og er begravet på Nr. Omme kirkegård.
Lærer Vestergaards kone Magdelene Vestergaard døde den 23. oktober 1952 på Røde
Kors Sygehjem i Struer og blev begravet på
Nr. Omme kirkegård.
Parret fik tre børn:
Marie Fugl Vestergaard født i 1901
Laurids Vestergaard født i 1903
Luise Margrethe født i 1910
Anders Chr. Vestergaards erindringer er
bragt i Runestenen fra nr. 90 udgivet den 16.
januar 2008 til og med nr. 112 udgivet den
21. september 2011.
Bladene kan ses på:
www.runestenen.dk/runestenen/ 

Foto: Ukendt - Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv

”Havehuset” Vinkelvej 2 ca. 1950

Foto: Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek

Ommelund 1953
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Grønbjerg Ungdomsklub 2016 - 2017
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 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
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.

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

36

9. november 2016

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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Kultur og Samvær - 2016 - 17
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.
Med venlig hilsen - Kultur &Samvær.

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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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80’erfest i Grønbjerg - endnu engang
Så er det nu du kan lmelde dig den fantas ske 80´er fest i Grønbjerg for 2017
Da vi sidste år havde venteliste på bille"er, har vi valgt allerede nu, at starte lmeldingen og betaling, så du kan være sikker på ikke at gå glip af næste års fest.
Festudvalget er godt i gang, og vi glæder os l at se jer den 4. marts 2017.
Se betalingsmåder på modstående side
Hilsen Festudvalget

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:
•
•
•
•

Lægge kontanter i medfølgende kuvert og aflevere den i Brugsen
Overføre et beløb på 7650 - 2686793 via netbank
Benytte MobilePay:
25 47 05 89
Benytte Swipp:
71 75 74 89

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme - måske i farver!
På alle beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!

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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80’er fest i Grønbjerg
Lørdag den 4. marts 2017
Fra klokken 18 - 02…
….holder vi 80´er fest i Mulsalen på Grønbjerg Friskole.
Vi sørger for 80’er musik, 80’er menu og 80’er natmad.
Du skal være minimum 18 år, udklædt og tørsg – og du
skal medbringe eget besk.
Bar-priserne matcher 80’erne. Til gengæld må du ikke
medbringe egne drikkevarer.
Betal 250 kr. pr. person ved at overføre l konto 7590
0002447863 eller via mobile pay l 51 37 41 66, så ryger du på gæstelisten, bliver krydset af og får udleveret
armbånd ved indgangen.
Ønsker du at reservere pladser l en
samlet ﬂok, eller har du spørgsmål l os,
kan vi kontaktes via mail på 80gb2017@gmail.com,
sms på 51 37 41 66 eller via facebook-gruppen
”80’er fest i Grønbjerg”.
Sidste lmelding er fredag den 17. februar 2017.
A:enens overskud går ubeskåret l Grønbjerg Friskoles Stø;eforening
Kodylt stor hilsen fra festudvalget,
Per, Peder, Claus, Heidi, Gi;e og Line.
Psssst! Dørene åbnes i år klokken 17 (
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Jul etræsfest 2016
Kom uanset alder og deltag i årets juletræsfest
i Forsamlingshuset

Søndag den 27. november kl. 14.30 - 16.30
Vi starter ved Torvet kl. 14.30 og går over til den gamle smedje og vækker julemanden.
Derefter tænder vi lyset i det store juletræ på Torvet
og går op til juletræsfest i Forsamlingshuset.
Der serveres hjemmelavede vafler ad libitum,
gløgg, kaffe, saftevand og en godtepose til børnene.
Entré: 25,- pr. person
Sogneforeningen trækker ved juletræsfesten 2 vindere af en julekurv
blandt foreningens medlemmer.
Glade julehilsener - Sogneforeningen

MENS VI VENTER
MED GRØNBJERG AKTIV
d. 24. december kl. 10.00 - 12.00
I multi- og gymnastiksalen vil der være mulighed for at lege, springe, spille
forskellige spil og få sved på panden. Der vil være aktiviteter målrettet til
både børn og voksne.
Kom og vær med til et par hyggelige timer, en god start på juledagene for
børn, voksne, bedsteforældre, fætre/kusiner og Moster Ruth fra Køge.
Husk godt humør, nissehue og 20 kr. som betaling for denne formiddag.
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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
Advent
Første søndag i advent begynder julestemningen så småt at indfinde sig.
Kl. 16.00 Nørre Omme Kirke. Vi synger kendte julesalmer og sange, og menighedsrådet serverer lidt godt til ganen. Kom i god tid, for kaffen er klar fra ca.
15.30.
Det sker søndag d. 27. november.
Sang og Fortælling
Vinteren har sine mørke timer, men også sine smukke sange. I præstegården er
kaffebordet dækket, og de levende lys sætter stemningen til tre eftermiddage med
kendte og mindre kendte sange og historier.
Der er Sang og Fortælling i præstegården kl. 14
Fredag d. 25. november, fredag d. 20. januar, og fredag d. 24. februar
Festival of Carols and Lessons
Engelske Christmas Carols er efterhånden kendt over hele verden. Kom og vær
med til en aften i Nørre Omme kirke, hvor der er mulighed for at synge med og
lytte til julens budskab på engelsk. Nr. Omme Gospelkor synger for.
Tag engelsktalende venner og naboer med - alle er velkomne!
Come and enjoy a traditional Christmas service in English in Nørre Omme
Church Thursday December 15th at 7.30 pm. Bring a friend! If you would like to
read one of the lessons, please contact the pastor at bodil.toftdahl@gmail.com
Torsdag d. 15. december kl. 19.30.
Jul for børn i Nørre Omme kirke:
Børnehaver, dagplejer og dem, der er hjemme på barsel:
kl. 8.15 for Grønbjerg Friskole, kl. 9.15 for børnehaven, kl. 10.00 for de mindste
onsdag d. 21. december
Kornyt
Nr. Ommes kor starter efter juleferien torsdag d. 12/1 kl. 19.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Vi deltager til Kyndelmisse i Nr. Omme kirke 5/2 kl. 19.30 og Påskedag 16/4.

Nyt fra organisten
Musik for de små mødes i konfirmandstuen onsdag den 1. marts kl. 9.30 - 10.15

Nytårsgåtur og gudstjeneste
Det nye år begynder traditionen tro med en frisk gåtur fra kirken kl. 14.00 med
Grønbjerg Aktivs gymnastikafdeling. Vi er tilbage ved kirken kl. 15, hvor der serveres varm suppe og en lille hyggelig gudstjeneste!

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Færdsel i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager
Ved: Direktionen

Meddelelse fra direktionen i Kiddal, Klink
og Nørhede Plantager ApS

Vi håber, at markeringen kan være medvirkende til, sammen med den officielle skiltning, at gøre opmærksom på, at det er en
privat skov, man befinder sig i, og færdsel
og opførsel i privat skov skal følge gældende regler.

Der er sat kæde over et par indgangsveje til
Kiddal Plantage.
1. Ved vejen fra A11 og ind i skoven helt
mod nord.
2. Ved vejen der ved siden har et bredt foderbælte, og som går mod nord, ca. midt
mellem parkeringspladsen og udkørslen
mod vest i Nørre Omme Bakker.
Kæderne kan tages af, hvis man har ærinde i
skoven.
Kæderne er opsat for at markere, at det er en
privat skov, og færdsel i skoven foregår efter love og regler, der gælder for færdsel i
private skove.
Årsagen til denne markering er, at der er registreret flere tilfælde af mountainbikecyklende personer, der cykler inde mellem
træerne og ikke holder sig til veje og stier.
Ligeledes er der set flere tilfælde af personer
med løsgående hunde.

I private skove må man:
 opholde sig i fra klokken 6 om morgenen
til solnedgang
 kun gå på veje og stier - undtagen stier
der kun er trampet eller dyreveksler.
 ikke skære eller klippe noget af træerne
 samle svampe, nødder, bær, frø, kogler
fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad man kan nå fra vej og
sti.
 kun ride efter nærmere aftale med ejeren.
 cykle på veje og grusstier, men aldrig i
skovbunden.
 … skal man holde hunden i snor .
 aldrig grave planter op. 
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Kalender - Margrethes Døtre
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

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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Butikkens indretning
Forklaringer herpå skal sikkert findes i de
mange – rigtig mange – tilbud, som Brugsen
har kørt med. Specielt har kødsiden taget et
rigtig stort spring opad, specielt efter at vi
har fået Møltrups produkter i kølerne, konstaterer Bo, ligesom den lille køler med gode
tilbud der står næsten lige inden for døren,
har haft en meget positiv indflydelse på omsætningen.
Der ud over har vi fået vindfanget lige inden
for skydedøren åbnet med mange gode tilbud, som også har givet en positiv effekt. Lige efter vindfanget i området omkring frugt
og grøntafdelingen er der opstillet relativt lave udstillinger af tilbudsvarer, således at
oversigten over butikken er øget hvilket gør
butikken lidt mere overskueligt.
Den øgede omsætning beror nok ikke helt på
de såkaldte stamkunder, idet vi nok må indrømme, at de ikke kan spise eller drikke mere end de gør, så vi er naturligvis meget glade for de mange nye kunder, der er kommet
i butikken, der er medvirkende til at vi kan
holde indtjeningen oppe.

 Brugsuddeler i et år
Her midt i oktober måned for et år siden
trådte Bo Blynning ind i Brugsen i Grønbjerg som ny uddeler. I løbet af det år er der
sket mange ting med Brugsen i Grønbjerg,
men også på det personlige plan er der sket
flere ting, fortæller Bo Blynning.
Omsætning og indtjening
Hvis vi tager udgangspunkt i omsætningstallene for uge 40, viser de jo nogle faktiske
tal, men det er ikke alt, man kan læse ud af
de tal, der kommer ud til alle modtagere af
mailen med omsætningstallene. Omsætningen er ikke helt som budgettet siger, men
indtjeningen er på niveau, fortsætter Bo
Blynning.
I løbet af 2015 mistede brugsen en omsætning på omkring 400.000 kr. på grund af fraflytning af virksomheder, men til trods for
det, er omsætningen 150.000 kr. højere end i
2015.

Foto: Mogens Ballegaard

Rokeringen gør butikken lidt mere overskuelig - i hvert fald fremad.
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modighed med deres til tider små forvirrede
uddeler, var vi ALDRIG kommet hertil hvor
vi er i dag, siger Bo. Især Kirsten og Thea
har været en hel uvurderlig hjælp og støtte
for at mange ting ikke bare er blevet glemt
eller i hvert fald gjort for sent. Og jeg håber
de fortsat vil bære over med deres ”grønne”
uddeler.

Aktionsgruppen
Én af de ting jeg er meget glad for, indrømmer Bo, er den entusiasme der herskede ved
den fælles generalforsamling i foråret, hvor
der blev nedsat en aktionsgruppe bestående
af Heidi Mouridsen, Henrik Thomsen, Jørn
Bak, Kristina Christensen, Lis Helles, Minna
Kjeldgaard og Thea Vestergaard. De gør et
kolossalt stort arbejde med bl.a. at bringe
flyere ud ca. hver 14. dag til området Grønbjerg, Abildå, Thorsted, Hover og Muldbjerg med forskellige gode tilbud. Der ud
over tager aktionsgruppen sig af at undersøge, hvorvidt man kan skilte med Brugsen
ved hovedvej A11, ligesom de hjalp til ved
vores grillaften og også hjælper til ved det
kommende julemarked.

På det personlige plan
Den førnævnte detaljeringsgrad der herved
er opstået, har absolut åbnet mine øjne for
en, man kan ikke sige anden verden, men for
nogle sider af mit arbejde, som har betydet
en god udvikling på det personlige plan. I
den forbindelse er jeg også kastet ud i samarbejde med medierne og det er både radio,
aviser og TV i forbindelse med bl.a. ”Grønbjergreolen” (Grønbjergs minibibliotek), ny
i job, den store fokus på en turbulent tid for
Brugsen. Det er områder, som man også skal
vænne sig til, og er blevet en ny side af min
tilværelse.

Bestyrelsen
På bestyrelsessiden, fortæller Bo, har der også været et skifte, idet Ivan Mortensen trak
sig fra bestyrelsen og dermed også formandsposten, som derefter skulle besættes
af et nyt medlem, og der skulle også vælges
et nyt medlem til bestyrelsen. Som nyt medlem af bestyrelsen kom Gravers Kjærgaard
ind, og Torben Sønderby blev valgt som formand. Bestyrelsen har ønsket, at man skal
have så mange kompetencer inden for egne
rækker som overhovedet muligt. Det har bevirket, at der er blevet sat fokus på flere detaljer, hvilket igen giver et godt overblik, og
har givet mig et mere nuanceret syn på driften i butikken, og det er naturligvis en stor
tilfredsstillelse at arbejde med en bestyrelse
hvor en sådan symbiose opstår og trives,
konstaterer Bo.

Fremtiden
Skal vi se lidt fremad, så tror jeg på, at
Brugsen overlever den 31. december, som er
deadline for en vigtig beslutning om, om vi
fortsat skal have en brugs i Grønbjerg. Jeg
tror på, at det har vi, siger Bo og fortsætter, i
2017 er det hundredåret for Brugsens etablering i Grønbjerg, og det vil vi fejre hen over
året med forskellige arrangementer og med
kulmination i efteråret på selve fødselsdagen.
Sluttelig siger Bo Blynning, alt i alt er jeg
godt tilfreds med mit arbejde i LokalBrugsen i Grønbjerg. Og på godt jysk så er det
ik’ så ring’ at være uddeler i Grønbjerg. Jeg
har i hvert fald ikke besvær med at komme
op om morgenen og komme på arbejde. (-mb)


Personalet
Personalet i Brugsen, ikke at forglemme, har
været til utrolig stor hjælp her i det første år.
For uden deres tålmodighed, og fortsatte tål-

Udgivelsestidspunkterne i 2017 blive som følger:
Runestenen Nr. 144. Deadline fredag d. 30. december 2016
Runestenen Nr. 145. Deadline lørdag d. 25. februar 2017
Runestenen Nr. 146. Deadline lørdag d. 22. april 2017
Runestenen Nr. 147. Deadline lørdag d. 24. juni 2017
Runestenen Nr. 148. Deadline lørdag d. 26. august 2017
Runestenen Nr. 149. Deadline lørdag d. 28. oktober 2017
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18. januar 2017
15. marts 2017
10. maj 2017
12. juli 2017
13. september 2017
15. november 2017

 Menighedsrådet

Da der indenfor fristen ikke er indkommet
flere lister er personerne ovenfor valgt til
den kommende 4-årige periode.

Formand Else Pedersen

Til opstillingsmødet forud for det kommende valg i menighedsrådet, blev følgende liste
dannet:
Marianne Hansen, Eva Broni, Gravers Kjærgaard, Grethe Lorentzen og Else Pedersen
Som suppleanter på listen:
Dorthe Liv og Kresten Vestergaard.
Zoneterapi Øreakupunktur
Bach blomsterremedier Massage

Fra venstre er det: Else Pedersen, Eva Broni,
Gravers Kjærgaard, Grethe Lorentzen og Marianne Hansen.

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære

Vejviser

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

sms ændringer til 71 75 74 89
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 Menighedsrådet præsenteres
Ved menighedsrådets medlemmer

Som nævnt andet sted i bladet blev de opstillede også valgt til menighedsrådet for den
kommende fire års periode.
Her følger en præsentation af de fem medlemmer.

Pyha, det er utroligt, hvor mange formularer
og andet, der skal udfyldes, bare for at vælge
5 medlemmer til et menighedsråd.
Det nyeste, jeg er med til, er at lave en sansehave på kirkegården, hvilket er dejligt for
et havemenneske som mig.
Jeg har også altid været fascineret af vores
gamle kirke. Tænk, hvis væggene kunne tale! En sådan bygning har stået model til meget, og vi er bare små statister, der i en kort
periode af kirkens liv, passer på den og bruger den til både glæde og trøst.
Jeg glæder mig til endnu en periode i rådet,
hvor vi har nogle hyggelige og sjove møder.
Der er hele tiden noget nyt og spændende at
arbejde med.

Else Pedersen:
Jeg er 58 år, blev uddannet sygeplejerske for 35 år siden og
arbejder for nuværende som sygeplejefaglig konsulent ved
Ringkøbing-Skjern kommune.
Bor på Ørnhøjvej 23 sammen
med Anker og har 2 voksne døtre. Jeg har
været med i menighedsrådet i 20 år, de første mange år som kirkeværge og nu som formand. Ud over formand er jeg også rådets
kontaktpersonen til de ansatte. De 2 områder
spiller godt sammen synes jeg, det handler
om at alle får mulighed for at gøre mest af
det, de synes er sjovest (selvfølgelig i den
udstrækning, det er muligt) Når der er et
godt samarbejde i rådet og engagement og
arbejdsglæde hos de ansatte, er der næsten
ingen grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Så trods alle de mange år i menighedsrådet synes jeg stadig, det er både sjovt og
spændende at være med til at få ting til at
udvikle sig omkring vores kirke og i vores
lokalsamfund.

Gravers Kjærgaard:
Jeg er 64 år og forhenværende
landmand. Jeg bor på Sandbækvej 17, er gift og har fire voksne
børn. Da jeg opstillede til menighedsrådet første gang for 8 år
siden, var det for at tage et medansvar for, og bidrage til, det kirkelige liv i
sognet. Derudover ser jeg en opgave i at bevare og vedligeholde en kulturarv i form af
kirke og kirkegård. Jeg fik til opgave at være
kasserer og kirkeværge. Der skal betales
regninger, laves budgetter og regnskab. Til
dette arbejde har vi hjælp af et fælleskontor
med andre menighedsråd. Som kirkeværge
er opgaven at lave gravstedsaftaler med efterladte, som ønsker hjælp til vedligehold af
gravsted. Kontakt til graveren vedrørende
det praktiske på kirkegården er ligeledes en
del af opgaven, ligesom kontakt til håndværkere vedrørende vedligehold af bygninger,
herunder præstegård, er en del af det at være
kirkeværge. Jeg er ikke blevet skuffet over
arbejdet, tværtimod glæder jeg mig altid til
mødet med ansatte og de andre medlemmer
af rådet. Samværet og fællesskabet om opgaverne gør arbejdet til en fornøjelse, derfor
har jeg lyst til fire år mere i Menighedsrådet.

Eva Broni:
Jeg hedder Eva Lægaard Broni
og skal i gang med min 4 periode i menighedsrådet.
Jeg er 54 år, er landmand og
gift med Ole. Vi har 3 dejlige
børn, der nu alle er flyttet hjemmefra. De er i alderen 19 til 29 år. Og så har
vi fået vores første barnebarn for fire måneder siden.
I rådet har jeg været sekretær hele tiden. Det
passer mig fint, da det skriftlige lige er mig.
Jeg er også med til at lave kirkebladet, og
hvert 4. år bliver jeg da også lige mindet om,
at jeg er formand for valgbestyrelsen.
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Grethe Lorentzen:
Jeg er 52 år gammel og lærer på
Friskolen. Jeg er gift og har fire
sønner i alderen 14- 22 år. Jeg
skal i gang med min anden periode i rådet og er helt klart den
med mindst erfaring i rådet. Jeg
blev for fire år siden spurgt, om menighedsråds arbejdet ikke var noget for mig. Jeg var
faktisk lidt beæret, da jeg ikke har været den
flittigste bruger af Nr. Omme Kirkes tilbud.
Det var ikke nogen hindring, og jeg syntes
det kunne være spændende på den måde at
bidrage til lokalsamfundet. Jeg står for kontakten til skolen og andre småting.
Jeg er bestemt ikke blevet skuffet. Det er et
rigtig interessant, spændende og sjovt arbejde, og jeg glæder mig til at tage en tørn mere.

Marianne Hansen:
Jeg er 43 år gammel, gift med
Bjarne, vi har 4 børn i alderen
11-19 år, vi bor på gården Nyholm, hvor jeg også arbejder.
Jeg er kommet i kirken fra jeg
var helt lille. Derudover har jeg
siddet i menighedsrådet i 4 perioder, i alt 16
år.
Jeg synes, det er vildt spændende. Vi har nogen rigtig gode møder, og vi har et godt
samarbejde med hinanden. I menighedsrådet
hjælper jeg med de praktiske ting for eksempel minikonfirmanderne, og der hvor der
mangler en hånd. 

Vil man støtte Runestenens fortsatte udgivelse kan det nu gøres med
Swipp: 71 75 74 89
Mobilpay:25 47 05 89

50

9. november 2016

 Menighedsrådet

 Vi har nu et 2 år gammelt gospelkor,
som har 10 øve gange forår og efterår, og
som får god energi af at synge sammen.
Koret deltager i et par arrangementer såvel forår som efterår. Vi har Musik for
de Små, som også er ved at være veletableret. Desuden er der jævnligt forskelligt
musikledsagelse til gudstjenesterne, se i
Kirkebladet eller Runestenen Hvis det
kommer mere spontant (pludselig opståede gode ideer), sender vi en besked ud
på Runestenens mail.

Formand Else Pedersen

Hvad laver et menighedsråd?
Hvad har Nr. Omme menighedsråd arbejdet med det sidste år
Menighedsrådets arbejde kan inddeles i 3
store områder: Ansvar for bygningsmassens
(kirke, præstegård, kapel og redskabshus)
vedligeholdelse og evt. renovering samt kirkegård, parkeringsplads og præstegårdshave.
 Har arbejdsgiverrollen og de forpligtigelser der her følger med over for graver,
gravermedhjælper, organist og kirkesanger.
 Menighedsrådet og præsten er sammen
ansvarlige for det kirkelige arbejde i kirken og i sognet.

Af planer for det kommende år:
 Fremadrettet arbejder menighedsrådet i
at udvikle på vores dejlige kirkegård,
som bliver besøgt af rigtig mange, ved at
tilføje flere forskellige sanseoplevelser
gennem planter, blomster og buske rundt
på kirkegården, bl.a. på de tomme gravsteder. Vi blev inspireret af et besøg på
Holstebro kirkegård sidste år.
 I forbindelse med at alle bevaringsværdige gravminder nu er renoverede og lokalhistorisk arkiv har haft en beskrivelse
af hver enkelt i Runestenen, vil dette materiale blive samlet i en pjece, der vil ligge i våbenhuset til fri afbenyttelse.
 De mange babyer i Grønbjerg giver mulighed for at tilbyde babysalmesang – det
vil foregå i januar og februar.
 Og vore konfirmander skal med til et todages arrangement på Nr. Vosborg omhandlende Luther, her vil blive brug for
frivillige statister, så hvis man er interesseret heri, så kontakt endelig Bodil.
 Et andet område vi gerne vil udvikle på,
er nye aktiviteter i konfirmandstuen, aktiviteter hvor vi styrker og hjælper hinanden i vores lokalsamfund. Vi modtager
meget gerne gode ideer hertil.
 Rigtig mange af aktiviteterne er blevet til
i et samarbejde med foreninger eller enkeltpersoner i Grønbjerg, dette samarbejde er vi meget taknemlige for og vil meget gerne fastholde og udbygge. 

Og hvad har vi så arbejdet med i 2016:
 Et langvarigt projekt er portalerne nede
ved indgangen til kirkegården. Vi har ønsket dem muret om gennem en del år og
2015 blev året, hvor det lykkedes at få
alle tilladelserne hertil – og her i foråret
2016 er det så blevet gjort.
 Bevaringsværdige gravminder er et andet
område, vi har arbejdet med gennem
mange år, vi har nu fået bundet en sløjfe
på en af vore planer. De gamle jernkors,
der stod uden for diget er blevet sandblæst, malet op, fået en ny fod og igen
kommet ind på kirkegården. Gå ned og
se på dem næste gang I kommer på kirkegården, de er blevet så flotte.
 Den nye hjemmeside er gået i luften, håber I vil tage godt imod den, vi modtager
gerne ris og ros hertil samt gode ideer.
 Vi arbejder løbende med de aktiviteter,
der følger årets og kirkeårets gang, bl.a.
havde vi i år en herlig grundlovsfest i
præstegårdshaven. Vi evaluerer på hvordan det virker, det der går godt prøver vi
at gøre mere af eller gentager, det som
der ikke er tilslutning til, prøver vi måske kun en gang.
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 Friskolenyt

det”. Oplevede at jeg sammen med andre og
med god hjælp undervejs - faktisk godt kunne og at det endda var sjovt. Jeg er helt sikker på, det er det vores børn/unge mennesker
gang på gang mærker på Grønbjerg Friskole,
at fællesskabet styrker og udvikler. På skolens hjemmeside profilere vi: ”Her vækkes
lysten til at lære” blandt andet gennem tryghed, tillid og inspirerende læringsmiljø og
det var absolut det jeg oplevede. Så kære
forældre der var til stede tak for dansen og
oplevelsen. For at afrunde min oplevelse også stor tak til personalegruppen for inspiration, indlevelse og engagement i aftenens løb.

Ved: Trine Sønderby og Bo Larsen

Disse artikler er lånt fra Grønbjerg Friskoles
nyhedsbreve der udsendes hver uge fra henholdsvis NaturMusen og Friskolen.
Nyt fra bestyrelsen kommer dog ikke hver
fredag! (-red)
En personlige oplevelse af at være forældre
på Grønbjerg Friskole.
Vi er i bestyrelsen kommet godt i gang, efter
sommerferie pausen. Vi er igen klar til at tage fat og være med til fortsat at styrke og
udvikle Grønbjerg Friskole.
Vi har for anden gang, efter afviklet sommerferie, haft et fælles møde med hele personalegruppen. Vi kalder det vores
”værdidebat aften”. Vi drøfter blandt andet
”hvor er vi”, ”hvor er vi på vej hen” og hvor
vil vi gerne hen” i forhold til de værdier vi
har som fundament for pasnings- og skoledelen. En aften med livlig debat, nye ideer
og masser af glæde, lyst og motivation. Som
bestyrelsesmedlem mærker vi personalets
enorme engagement og det virker absolut
smittende. En dejlig måde at starte skoleåret
og bestyrelsesarbejdet på.

Vi har netop afviklet bestyrelsesmøde. Vi
drøftede status for hele huset herunder tilgang af børn til vuggestue, børnehave og
skolen, økonomi og kommende aktivitet for
og på skolen. Der er gang i den og det er
dejligt. Vi drøftede også konsekvenserne af
det netop fremkomne finanslovsforslag som
absolut kan få betydning hvis det vedtages.
Vi følger med i udviklingen og må handle
herefter når loven endeligt vedtages.
På bestyrelsens vegne Trine Sønderby.

Udfordringen
Skoleåret er for eleverne godt i gang og som
forældre blev vi præsenteret for skoleåret på
forældreaftenen i august. Her kommer min
lille oplevelse. På mødet skulle vi forældre
ligesom eleverne har gjort, danse Else Maries Grønbjerg Friskoles OL samba dans….
”Ud på gulvet find et sted hvor der er plads
så i kan røre jer” noget i den stil var indledningen. Jeg kunne pludselig mærke en lidt
underlig fornemmelse i maven, pyha her
kom jeg ud af min komfortzone. Jeg kiggede
lidt over skulderen for lige at tjekke med
sidemakkeren. Alle stod op så ud til at være
helt klar - ok så måtte jeg ligesom også blive
klar …… Og ja vi blev guidet gennem en
dans, talte trin drejede rundt, arme op og arme ned og det endte endda med sving i hofterne næsten i takt til musikken. Det var
sjovt og fornemmelsen i min mave forsvandt. Den blev forvandlet, ”yes jeg gjorde
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at de ting de udtrykte glæde omkring, fortsat
er en del af indholdet. Mange af de punkter
de nævnte til evt. forbedringer er der taget
hånd om allerede, og slutteligt fik vi også
emner, der kan arbejdes videre med. Tak for
hjælpen til de gamle elever.

Fredagsbrev 7. oktober 2016
Kære forældre og andre fredagsbrevslæsere.
Jeg vil nævne fire punkter, der aktuelt popper op i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
Først tak for en dejlig arbejdslørdag i september. Skønt at få bygninger og områder
opdateret, forbedret og smukkeseret. Det giver værdi på mange måder. Både vi forældre
og børn får større ejerskab, når vi selv har
været med i processen. Vi får meget mere
for pengene. Og endeligt er det befordrende
for børnenes samvær, når de ser, at deres
forældre løser opgaver i fællesskab.

Babyboom i Grønbjerg
Aktuelt oplever vi stor søgning til NaturMusen. Det betyder, at loftet for antal børn nærmer sig med hastige skridt. Det giver anledning til mange gode overvejelser. På den
korte bane tænker jeg, at vores fleksible
rammer og personaler vil bidrage til, at pukler kan jævnes ud. På den længere bane skal
fysiske rammer, værdigrundlag, børnetal og
økonomi selvfølgelig gå op i en højere enhed. Nu er dialogen startet i bestyrelsen, personalet tager næste runde og herefter vil vi
for en periode have dette tema på dagsordenen. Det er spændende drøftelser, der bringer os helt ned i vores DNA.
Bo Larsen 

Elevevaluering af Friskolen
Lørdag d. 24/9 havde vi sat en flok tidligere
elever stævne med henblik på evaluering af
deres læring og oplevelser i tiden på Grønbjerg Friskole. Vi oplevede unge mennesker,
der gerne vil udtrykke deres oplevelser af tiden på skolen. Når nu scenen var sat, havde
de gjort sig nogle fine refleksioner som vi
kan bruge i det videre arbejde med skolen.
Her på den korte bane kan vi glæde os over,

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
motorsave
minitraktorer
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blev det arbejdsmæssigt for hårdt for helbredet. Ejendommen blev solgt, og familien
flyttede til Abildå by, og Vagn og Birgit
fandt sig noget fabriksarbejde. Vagn på
Arinco i Videbæk, mens Birgit syede for en
fabrik. Nu fulgte nogle gode år, men også
dette arbejde blev igen for hårdt for en dårlig
ryg, så der måtte atter et jobskifte til, så det
blev på Trehøje Døre, at Vagn fik sin sidste
arbejdsplads. På dette tidspunkt var det, at
parret købte den gamle mejeribestyrerbolig i
Grønbjerg, slog sig ned her, og hvor Birgit
stadig har sit skønne hjem.
Som grønbjergborger var Vagn en afholdt
og respekteret mand. En mand, der var god
at træffe på i Brugsen og få en rask meningsudveksling med om et og andet. En
mening om tingene havde han altid, og var
meget vidende. Også på kroketbanen vil han
blive savnet, og som han selvfølgelig vil blive det i sit hjem og i familien, hvor han var
lykkelig for, at han nåede at blive bedstefar
til en lille pige, Frederikke, på nu fire måneder.
En stor glæde var det også for Vagn, at han
nåede at være med ved Stine og Jørgens
bryllup, og at få videregivet sit eget dåbsbestik til det lille barnebarn!
På en smuk septemberdag blev der taget endelig afsked med Vagn Sønderskov Lisby i
Hover kirke, hvor også hans urne vil blive
nedsat på familiegravstedet!
Æret være Vagn Lisbys minde!

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Vagn Sønderskov Lisby, Svinget 4, Gr ønbjerg, afgik den 9. september 2016 ved døden på Holstebro sygehus efter kort tids sygdom, 77 år gammel. Og blev d. 14. september bisat fra Hover Kirke.
Vagn Lisby blev født på gården Lapholm i
Fjaltring den 16. februar 1939, som nummer
fire ud af seks søskende, og her fik han en
god og tryg barndom. Tryg, skønt man også
på denne egn med indkvartering i hjemmene
af tyske soldater under 2. verdenskrig, måtte
opleve krigens grumme ansigt, og for eksempel se ens far blive drevet rundt på
gårdspladsen af disse fjender. Denne fare
drev dog over, og ofte kunne de unge soldater endog være børnenes gode legekammerater.
Vagn fik sin skolegang i Fjaltring Friskole.
Forældrene var bevidste om deres grundtvigske ståsted i tilværelsen, og der igennem
blev også Vagn klar over, at her var højt til
loftet, og at her havde han friheden til selv at
bestemme. Og den livsindstilling havde han
indtil sit sidste åndedrag.
Som ung kom Vagn i lære i Fjaltring Brugsforening, men fandt dog snart ud af, at det
var ved landbruget, han hørte hjemme. Fik
en plads på landet, og kom senere ind som
soldat. Havde også et ophold på Ry Højskole og senere på Vejlby Landbrugsskole. I
mellemtiden havde lykken via Birgit fra Hover smilet til Vagn, og de to blev så glade
for hinanden, at det måtte ende med at blive
dem.
Dette blev bekræftet i Hover Kirke den fjerde december 1965, og fra nu af var deres
fremtid fælles. De første år af deres ægteskab blev levet på forskellige steder og med
forskellige jobs. Først i Finderup, hvor Vagn
var svinekontrolassistent, men i 1972 førte
lysten til at drive landbrug dem til en gård i
Abildå. Mens de boede her voksede familien
til 5 personer, to piger og en dreng kom til.
Men skønt hjemmet her var et dejligt sted,

Vagn efterlader sig hustruen Birgit, døtrene
Inger i Videbæk og Lisbeth i Andkjær ved
Vejle, sønnen Jørgen og Stine i Sørvad, deres datter Frederikke og de 2 bonusbørnebørn, Mathilde og Liva.
Selvfølgelig blev Vagns yndlingssang sunget ved mindehøjtideligheden i Grønbjerg
Forsamlingshus, hvor omkvædet lyder således:
Lev dit liv mens du har det, lev det i stilhed
og storm.
Se, fuglene letter mod vinden; i modvind tar
livet sin form. 
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Kirsten Marie Pedersen, før hen Fr ydendalsvej 11, sov den 5. oktober 2016 stille ind
på Tim Plejehjem 93 år gammel og blev
onsdag den 12. oktober begravet fra Nørre
Omme Kirke.
Marie Pedersen blev født på en lille landejendom i Abildå den 13. december 1922.
Hun var ældste barn i Sine og Niels Kristen
Pedersens ægteskab, og blev senere storesøster til Laurids og Ingrid, som også for
længst er gået bort. Alle tre søskende forblev
barnløse, så det var efterhånden blevet en
kusine og tre fætre, som udgjorde Maries
nærmeste familie.
Forældrene solgte tidligt i Maries liv ejendommen i Abildå og flyttede i en lejlighed i
Grønbjerg. Her fik Marie og hendes søskende en god og tryg barndom, trods det, at Marie, som så mange andre børn på denne tid, i
sommerhalvåret måtte ud at tjene som tolvårig, hvor hun hjalp Tora og Mourids Mouridsen med at tage sig af deres små piger.
Da Marie blev 14 år og var konfirmeret fik
hun plads, også på landet, hos Helga og Alfred Larsen i Kjærgård, hvor hun hjalp til
både ude og inde, og hvor hun blev de næste
29 år. Her følte Marie, at der var brug for
hende, og her blev hun så godt antaget, at
hun næsten blev betragtet som en datter af
huset. Da Helga døde i 1959 overtog Marie
styringen af huset, og det fortsatte hun også
med, da Alfred Larsen nogle år senere solgte
ejendommen og købte et nybygget hus på
Frydendalsvej 11. Samtidig med, at Marie
passede husførelsen, havde hun arbejde ved
siden af, både som kommunal hjælper, og
ellers privat, hvor der var brug for et par flittige hænder. Det var der bl.a. hos Peder Sørensen på Holstebrovej, som Marie i mange
år passede hus og lavede mad for. Efter kort
tid døde Alfred, og Marie stod alene tilbage.
Hun forblev alene i huset, som hun havde
arvet, indtil hun efter 42 år flyttede på Tim
Plejehjem, træt og opslidt!
De næste linjer er udpluk fra præstens tale
ved Maries båre i kirken:
Det er efter et langt og virksomt liv, Marie
nu har fået fred. Marie fik aldrig mand og
børn, men hun havde alligevel et liv med en
god familie og netværk omkring sig. Marie

var god til at fastholde venskaber og altid
vellidt blandt venner og naboer. Hendes sidste tid på plejehjemmet var, trods afstanden
til gamle venner i Grønbjerg, alligevel ikke
så ensom. Der var trods alt nogle, der kiggede ind. Ikke mindst fætteren Bent, som er
kommet hos Marie siden han var seks år. Og
gennem alle årene i Tim har besøgt Marie
hver eneste uge (Bent Lauridsen var for øvrigt den person, som sørgede for, at hun fik
bragt Runestenen til døren seks gange årligt
(ik)).
Et højdepunkt i Maries liv var da også den
Sankt-hans-aften, hvor hun meget fortjent
fik overrakt Grønbjerg-hæders-prisen, Sølvvikingen! Også Maries trofaste besøgsven,
Iris, og den mangeårige ven, Erik,
(feriedreng i Kjærgård og senere far til skuespilleren Anders W. Bertelsen) med familie,
som just fornyelig var på besøg. må nævnes
som kære venner af Marie.
Hjalp til hos både præst og degn.
Igennem sne og blæst og regn
du cykled´ ned til Peder.
Du plejede din syge bror
din hjælpsomhed var bare stor
ved mange lejligheder!
Jo, vi er mange, der vil mindes Marie med
ydmyg taknemmelig.
Kære Marie, du var en Guds gave til dine
medmennesker. Æret være dit minde! 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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