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Grønbjerg på højde med/foran folkestemningen
En tredjedel af de adspurgte i en nylig offentliggjort undersøgelse mente, at der skulle arrangeres offentlige fyrværkerishows i forbindelse med nytåret. 25 % i samme undersøgelse mente, at man skulle forbyde salg af fyrværkeri til private.
I Grønbjerg blev der taget initiativ til et ”offentlig” fyrværkeri med professionelle fyrværkere,
og ved dette arrangement kom ingen til skade mod en meget stor skadesfrekvens hos børn og
voksne på landsplan. Billedet er taget af et af de afsluttende effekter ved showet nytårsaften i
Grønbjerg. Se artiklen om arrangementet i bladet.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

kjærsvej også bygget i 1897.
Om 120 året for byen Grønbjergs ”opståen”
skal markeres på én eller anden måde, står
indtil videre hen i det uvisse, men indgangen
til 2017 og dermed 120 året for Grønbjergs
”opståen” blev i den grad markeret af et
overordentlig festlig og flot festfyrværkeri
iværksat af en grønbjergbo, der end ikke bor
i Grønbjerg, men har sin daglige gang på
Grønbjerg Friskole, Karsten Pedersen - pedel på Friskolen.
Et initiativ der har fået mange roser og som
trak mange til Grønbjerg fra omegnsbyerne,
idet man så flere biler parkeret hvor folk sad
indenfor og betragtede fyrværkeriet, og ligeledes så flere biler, der var på vej vestpå efter ”lysshowet”, der også var omtalt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern i én af dagene inden nytårsaften.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Godt nytår.
Det er vel rimeligt at indlede det nye år på
den måde. Og hvilket år bliver det? Hvis vi
ser bort fra hr. Trump og hr. Putin og de
kommende valg i store befolkningstunge
lande i Europa samt Løkke, Pape og Samuelsen på den ene side og Fredriksen, Thulesen og Østergaard på den anden og forholder
os til vores lokale andedam, er der nok heller ikke så meget mere, ja vi kan da også
nævne optakten til det kommende kommunalvalg i november måned, men så tror jeg
også at vi kan koncentrere os om lokale forhold.
Her i Grønbjerg er der et par markeringer
der måske skal ses på.
Det er allerede markeret at Brugsen holder
100 års jubilæum under mottoet ”Fra Landbutik til Lokalbutik”. Uddeler Bo har udskrevet en logokonkurrence, godt nok med
sidste frist den 11. januar, som skal pryde
året, hvor Brugsen i Grønbjerg har eksisteret
i 100 år. Markeringen kulminerer i november måned.

I mange måder venter et spændende år forude, og er der enkelte, der vil bidrage med
tanker om 100-året-110-året eller 120 året er
man hjertelig velkommen 

Deadline for nr. 145 er
lørdag d. 25. februar 2017
Bladet udkommer
onsdag d. 15. marts 2017

Det er også 100 år siden, Grønbjerg fik sine
første tre gadelys. Hvor de var placeret
fremgår ikke af artiklen ”Lys over Grønbjerg” i skriftet Grønbjerg 1897 - 1997, men
gadelysene bestod af tre primuslygter på høje master.

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
Redaktør:

For 110 år siden i 1907 var året hvor man
skulle bestemme hvor den nye præstebolig
skulle ligge - hvilket, der ifølge Lærer Vestergaards erindringer, ikke gik stille af.

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 ©.

Ligeledes er det værd at erindre, at Grønbjerg blev ”født” i 1897 altså for 120 år siden. Lige hvilken dag det er, står vist hen i
det uvisse. Begivenheden beror dog på det
faktum, at to driftige personer satte gang i
sognet med henholdsvis møllebyggeri og
købmandshandel. Derudover blev den tidligere skole på hjørnet af Algade og Sønder-

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:
Swipp:

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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Landdistrikter:
Desuagtet at fødselstallet i år, godt hjulpet
på vej af jer i Grønbjerg, i 2016 har været
stigende, vil der de kommende år pga. kraftigt faldende fødselstal gennem en årrække
være udfordringer med elevtallet i nogle af
kommunens skoler. Jeg håber inderligt, at
det vil lykkes for de skoler der er tæt på
grænsen, med en aktiv indsats, at fastholde
et elevantal på minimum 75 så det kan lykkes at bevare tilbuddet om folkeskole i lokalområdet.
Det er, i kraft af etablering af vuggestuepladser på en lang række mindre daginstitutioner, lykkes at bevare børnepasningsmulighed i kommunens landsbyer. Helt så enkelt er det ikke nødvendigvis at sikre bevarelse af folkeskoler
Der skal til stadighed arbejdes benhårdt på
at tiltrække nye borgere, også til landsbyerne, og jeg tror på at det med den rette indsats
kan lykkes. Der skal føres en handlingsorienteret landdistriktspolitik, og både borgere
og kommune skal ville landdistrikterne og se
gevinsten ved en decentral kommune.
Kommunens hovedbyer og landdistrikterne
er hinandens forudsætning, og der skal som
følge heraf ske udvikling, både i kommunes
hovedbyer, men også i landdistrikterne.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.
Først vil jeg benytte lejligheden til at ønske læserne
af Runestenen et godt og
lykkebringende
nytår
2017.
Dernæst vil jeg i anledning
af nytåret starte med at citere første vers fra
”Der er et yndigt land”
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.
Kommune og regionsrådsvalg:
2016 har for mig været et spændende og
hektisk år, startende med et opstillingsmøde
den 1. februar i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Knapt 900 deltog i mødet, og jeg
blev ved et utroligt spændende og tæt forløb,
valgt som Venstres spidskandidat til valget i
november.
Siden valget har jeg deltaget i en lang række
møder, events og virksomhedsbesøg rundt i
hele kommunen. Det har været givende at
komme ud og hilse på, og høre og se hvad
der rører sig, og få et godt kendskab til hvilke temaer der er vigtige at arbejde med i den
kommende byrådsperiode.
Jeg vil frem til valget forsat deltage i en lang
række arrangementer, og ser frem til gode
dialoger og inspiration fra borgere, foreninger og virksomheder til det videre arbejde
frem mod valget.

….fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse
Friskolenyt
Grønbjerg erindringer
Grønbjerg i front
Grønbjerghjemmets Venner
Hvad de dog siger
Hyggeklub
Jubilæumsår i Brugsen
Koncerttur til Hamborg
Konfirmander fra 1966
Menighedsrådet
Mindeord
Rita Welander
Siden sidst
Sundhed
Vandet i Grønbjerg
3

18. januar 2017

46
10
38
43
35
30
20
16
26
8
47
23
30
23
44

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
Per Hessellund Lauritsen
Tlf.: 97 38 44 86

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
Per Hessellund Lauritsen
97384486
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Dagen tiltaget med 5t 46m

33

”Jeg bor ikke i noget der minder om udkant.
Jeg bor i Ringkøbing- Skjern.
Et stærkt område, der både rummer Vestas,
Vesterhavet - de smalleste film og den bedste elitesport. - Udkant? - Det er, når man
holder op med at kere sig om hinanden.
Og det har aldrig været moderne her”

….fortsættelse fra side 3

Et liv i balance:
Jeg vil nedenfor gerne citere fra en af overskrifterne i kommunens planstrategi: ”Et liv
i balance”
”Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens
storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og
familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur.
Her huserer aktive borgere, som selv tager
ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som
sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her”
Anders Agger udtrykker det således i planen:

Det kan vel ikke beskrives meget bedre.
Hvis vi forsætter af det spor skal det nok
lykkes at skabe vækst og udvikling i hele
vores store kommune.
Godt nytår 

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Onsdag den 15. marts kl. 19:30
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
Bestyrelsen

Tak og Godt nytår
6
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 Nyt fra Menighedsrådet
Ved Gravers Kjærgaard

Kirken havde i 2011 konsulentbesøg af et
udvalg bestående af Kgl. Bygningsinspektør,
repræsentant fra Nationalmuseet, stiftsfuldmægtig samt vores egen provst.
Udvalget påser, at Menighedsrådet forvalter
vores kulturarv på passende måde, samt giver anbefalinger til forbedringer. - Under
punktet forbedringer blev det anbefalet, at
fjerne messinglampetter på væggene i kor og
tårnrummet, ligesom spotlamper i korets loft
ikke hørte hjemme i en middelalderkirke.
På den baggrund har vi i Menighedsrådet arbejdet på en løsning, der dels giver bedre
lys, og dels forbedrer det visuelle indtryk i
kirken. Det er baggrunden for, at messinglampetterne og spotlysene nu er fjernet.
I stedet er der så opsat tre 8-arms Baroklysekroner, to i koret og én i tårnrummet, i samme stil som de to 12-arms i skibet. Ved samme lejlighed er der monteret lysdæmpning i
to grupper, så belysningen kan tilpasses hensigtsmæssigt. - Vi, personale og menighedsråd, synes at resultatet er blevet godt. Mange
der har gæstet kirken henover advent og jul
er også kommet med positive tilkendegivelser.

Foto: Mogens Ballegaard

Foto: Gravers Kjærgaard

I 2016 var det Grønbjergs tur til at arrangere og afholde Syng Dansk aften i kirken.
Kirken var fyldt god op specielt takket være de tre kor og solister der medvirkede. De tre kor fyldte hele koret. Det var oprindeligt rummet hvor korsangere stod eller sad - deraf navnet.
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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 (
9
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I 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

Teglværksvej

han blev kvalt. Efter at have afhændet gården, flyttede Mie og datteren Lis ind i huset,
hvor Mie vel boede resten af sin tid.

1.
Her boede Mie Kjærgaard, Mie og Arnold
Kjærgaard havde en gård i Kjærgård
(Algade 72 - Højmoses Planteskole). Arnold
mistede livet ved en ulykke i 1952. En uafskærmet akselende greb fat i hans trøje, og

3.
Her boede Maren Kjær, hendes mand, Niels
Kristian, havde bygget huset tilbage i 1902.
Maren boede her til sin død i 1951, de sidste

Eksklusive

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

og
Smukke

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

huse...
Se mere på
komfort-huse.dk

Komfort Huse
Højrisvej 1-3, Grønbjerg, 6971 Spjald - Telefon 23 26 58 90
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år sammen med datteren Inger, som overtog
huset efter Marens død.
Der var to lejligheder i huset, Mariane og
Ole Østergaard (tidligere Algade 75) boede
her, indtil de købte huset på Ørnhøjvej 6. Da
Andreas Pedersen solgte Ommegård til Niels Peder Svendsen, flyttede han ind i lejligheden. Huset har eksisteret indtil for ganske
nylig, hvor det blev revet ned efter en brand.

riudsalget, og om søndagen var hun søndagsskolelærerinde. Så vidt jeg husker boede sønnen Sigvald hos hende, indtil han blev
gift med Grethe fra hotellet, og flyttede til
Uldum, hvor de overtog et hotel.
3.
Var missionshuset.
4.
Her flyttede Hans Henriksen ind da han afstod ”Bækgård” (Holstebrovej 26) til Gregers Pedersen.

5.
Asta og Jens Kjær fik huset bygget, og flyttede ind omkring 1960. Samtidig byggede
sønnen Mogens et værksted på stedet, og
startede smede og VVS virksomhed.

5.
Bolette og Peder Chr. Pedersen, Søndervang
(Ørnhøjvej 25), byggede huset sidst i halvtredserne, og flyttede ind da de solgte
”Søndervang” til sønnen Egil.
Huset lå lige ved hjørnet af Halfdans Anlæg,
hvor der gik en lille vej hen til stadion (i dag
Kastanjeallé ).
Mellem den lille vej og bagsiden af Halfdans Købmandsgård var der et temmelig
stort anlæg. I min barndom var anlægget
temmelig tilgroet. I anlægget stod en stor
sten som jeg kunne forestille mig er den sten
der nu står der hvor Halfdans butik lå.

Ørnhøjvej
1.
Her boede Rigmor og Gutte (Peder August)
Anneberg. Gutte var chauffør i faderens
vognmandsforretning, som han senere overtog. Derudover havde de et par udlejningsbiler, og ind imellem kørte Rigmor lillebil,
hvis Svigerfaren Georg var forhindret.
2.
Blev bygget først i halvtredserne, her boede
Ann Kassentoft. Hun var enke efter murer
Chr. Nielsen Kassentoft. Hun passede meje-

Ørnhøjvej 5 midt i billedet. Træhuset er Ørnhøjvej 7. Den lille stikvej foran træhuset går ned til Stadion. Garageanlægget til venstre i billedet er Halfdans Lade der hører til butikken på Algade 24. Træerne
bag huset Ørnhøjvej 5 er Halfdans anlæg. (Foto: Odense Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.)
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6.
Her boede Mariane og Ole Østergaard deres
sidste tid, Mariane døde i 1956 og Ole i 59.
Kirstine og Otto Christensen overtog huset,
efter at have solgt ”Brunsgård” til Hans Jensen. (Sønderkjærsvej 13).
7.
Var et lille grønt træhus, som hed ”Hytten”.
Her boede Inger og Arnold Ebbesen. Arnold
havde maskinstation og havde næsten alt i
datidens maskiner. Han brugte de amerikanske Mineapolis Moline traktorer, som, så
vidt jeg ved, kunne købes til en fordelagtig
pris på grund af Marshallhjælpen. En overgang havde han 4 traktorer, af traktorførere
kan nævnes: Aage Nielsen, Villy Nielsen,
Vagn Møller og en overgang Agnus Westergaard. Adolf Sandal kørte en hel del for
ham, han havde en mindre udgave af Molinen.
Et år havde han en mejetærsker, helt sikkert
den første på egnen, det var omkring 195152. Jeg tror at han havde lejet den, da han
kun havde den en enkel sæson. Jeg oplevede
at se den i funktion, da han høstede én af
præstegårdens marker. Aldrig har jeg set så
mange mennesker på en høstmark, og hele
byens bilpark var parkeret langs med præstens vej, det kunne virkelig trække folk af
huse. Alle var dog enige om, at den slags
maskineri ikke egnede sig til danske forhold.
Det er lidt pudsigt at der kun skulle gå 10 år,
før mejetærskeren blev almindelig. Arnold
var i øvrigt ivrig amatørarkæolog, og har
deltaget i forskellige udgravninger.

Foto: minneapolismoline.com

Et eksempel på en Minneapolis-Moline traktor
som ikke nødvendigvis indgik i Arnold Ebbesens
maskinpark.
253-Minneapolis-Moline-5-Star-7327-1

13.
T.H. Jensen fik huset bygget i sidste halvdel
af halvtredserne, og flyttede hertil fra Algade 59.
15.
Huset blev bygget omtrent samtidig med
nr.13. måske lidt før, her boede Jens Pedersen med familie. De var tilflyttere.
Frydendalsvej
1.
Huset er i to etager, her boede Ernst Kristian
Kæseler med familie. Der var snedker- og
tømrerværksted i underetagen og beboelse i
overetagen. Jeg har i tidens løb købt mange
stumper krydsfiner af Kæseler, hvis ene ben
i øvrigt var stift, men det forhindrede ham
ikke i at arbejde som tømrer.

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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Sidst i halvtredserne solgte Kæseler virksomheden til Iris og Børge Kamp.

det var her Marinus Christensen boede i et
træhus. Omkring 1958 købte Elly og Ole
Kyndesen huset. Ole døde kort efter, men
Elly boede der i mange år.

2.
Blev kaldt det gamle alderdomshjem, om det
har fungeret som sådan vides ikke. Der var
to lejligheder i huset, i den ene boede Dorthea Langhoff, som jeg mener ejede huset, i
den anden boede Krista og Jens på Loftet en
overgang.

23.
Frydendal, her boede Karen og Laurids
Feldbæk Nielsen. Laurids drev landbrug, og
en tid var han mælkekusk. Han var enkemand, Karen døde mens børnene endnu var
små.

3.
Var et gammelt hvidkalket hus med stråtag,
og så vidt jeg ved, var det det ældste hus i
byen. Her drev Amalie og Holger Pedersen
gartneri. Nord for huset lå der et par store
drivhuse, og på marken ned mod Frydendal
var der frilandsgartneri. Udover at drive
gartneriet var Holger ringer og graver ved
Nr. Omme kirke.

Grønnegade.
1.
Huset på vesthjørnet af Algade og Grønnegade.
Her boede Agda og Ejnar Nielsen (Klidsbjerg.). Ejnar, som var murer, byggede selv
huset. De boede her, indtil de mange år senere
byggede et nyt hus på Møllebakken og flyttede
derop (Algade 1).

4.
Er idrætsforeningens klubhus, som blev bygget sidst i halvtredserne. Det var et stort
fremskridt, nu var vi fri for at skifte tøj i det
fri når vi skulle spille fodbold, og bagefter
kunne man få et varmt bad, hvis man da
fandt det nødvendigt. Klubhuset var det sidste hus på østsiden af Frydendalsvej.

2.
Huset på det modsatte hjørne.
Her boede Kathrine og Kristian Tipsmark
Pedersen, Tipsmark var murer, men døde allerede i 1955. Kathrine anskaffede sig nu en
kiosk, og solgte Premier is, alle former for
slik og cigaretter i løs vægt. Det sidste var
måske ikke helt efter lovens bogstav, men
det gik jo. En miljørigtig grøn Cecil kostede

21.
Her er jeg igen lidt i tvivl, men jeg mener at

Grønnegade 2 og 1 set fra venstre. Med ”blokhus” nederst til højre i billedet Man kan lige ane iskiosken yderst til venstre i billedet - Odens Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
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25 øre. Kiosken blev hurtig et samlingspunkt for egnens ungdom, en aften efter fodboldtræning kunne det være ganske svært at
få plads i kiosken. Hun krævede en vis justits i kiosken, gjorde man sig uheldigt bemærket fik man karantæne, men det havde
hun som regel glemt næste gang man kom.
Der var endda én der opnåede at få livsvarig
karantæne to gange. Kathrine blev nogle år
senere dræbt ved en bilulykke i Timkrydset.

så. Margrethe og Anton var Bertha og Ingemanns forældre.
Anton hjalp en del til ude hos Henry Halkjær (Sønderkjærsvej 26) samtidig med at han
var ”fiskemand”. Han havde en cykelanhænger med en temmelig stor kasse på, den
brugte han når han kørte rundt i byen og
solgte fisk. Når skulle ud på landet, var anhængeren for tung, så havde han en stor flad
kasse gjort fast på bagagebæreren.

3. Var det hus, som blev kaldt ”blokhus”,
der boede tre familier i huset. I sydenden boede Bertha og Agnus Westergaard. Agnus
arbejdede på teglværket. De skulle også opleve en tragedie, deres ældste datter Grethe
havde en aften lånt en knallert og i et forsøg
på at vende nede ved stationen, væltede hun
ud over perronkanten og slog hovedet mod
en jernbaneskinne. Hun afgik ved døden dagen efter.
I den anden lejlighed boede Hilda og Ingemann Halkjær, Ingemann var murerarbejdsmand. Om der har været en tredje lejlighed
eller et par ekstra værelser vides ikke, men
Margrethe og Anton Halkjær boede der og-

6
Er et hus som Inga og Arne Sørensen byggede sidst i halvtredserne. Arne gravede selv
grunden ud med en traktor han lånte på teglværket, hvor han var chauffør. Inga gik ikke
af vejen for noget, en dag tog hun skovl og
spade og gravede grøften til vandledningen.
Senere flyttede de til Ringkøbing, hvor Inga
drev et cafeteria.
Vinkelvej.
1.
Boede Mette Kjær Carlsen, hvor hun drev et
vaskeri.

Læsekredsens 20-års jubilæum
Læsekredsen har haft 20 års jubilæum
det fejrer vi med forfatterbesøg hvor alle er velkommen.
Ringkøbing -journalisten Jonna Odgaard kommer
den 16. maj
og fortæller om sit forfatterskab
som foreløbig omfatter ”Ulvens blik” og ”Shamanens lærling”
Handlingen foregår i Laplands vildmark, og tager læserne med i en fremmed kultur og
et univers af spænding, drama, magi og kærlighed, samtidig får man viden om samernes kultur og historie. Bogen er for læsere der holder af tykke romaner.
Bøgerne kan lånes på biblioteket. Og man kan se mere på: www.ulvensblik.dk
Med venlig hilsen Læsekredsen
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2.
Havehuset, her boede Magdalene og Anders
Chr. Vestergaard (lærer Vestergaard), han
døde i 1949. Hvor længe Magdalene blev
boende vides ikke.
Senere boede Sidsel Madsen der.

7.
Her boede Pouline og Bech Nielsen, jeg
kender ikke hans fornavn, han blev altid
kaldt post Bech. Som kaldenavnet antyder
var han postbud, det var ham der mente at
Abildåvejen gjorde skellet mellem den nordlige og sydlige del af landet, for uanset om
de spåede af regn over den nordlige eller
sydlige del, så blev han våd. Pouline passede
forsamlingshuset. Huset er i dag mere end
dobbelt så stor som det var dengang.

4.
Elmely. Jeg husker ikke, hvem der boede
der først i halvtredserne, men omkring 1956
overtog Mette og Henrik Jensen huset, da de
solgte ”Nørgård” (Sønderkjærsvej 3) til Sinna og Henry Mecklenborg.

Mellem Algade 46. og Vinkelvej, lå der et
lille stænkpudset hus som Harald fynbo havde bygget.
Her boede Aage Nielsen (Møllemand), han
arbejdede på teglværket. Om han ejede huset
eller sad til leje vides ikke. Huset er for
længst revet ned.

5
Bagved nr. 7 ligger en høj hvidkalket bygning, som jeg mener var Aage Mogensens
værksted og garage.
Til huset hørte også en trægarage hvor Aage
havde sin lastbil stående. Han eksperimenterede meget med lastbilen, ofte om natten, så
naboerne vågnede når Aage startede lastbilen.

Den gamle hjemmeslagter, Niels Nielsen,
boede også i området. Han var enkemand og
havde en husholder, som blev kaldt Marie
Sypige. 

Fortsættes i næste nummer

Elmely, Vinkelvej 4, midt i billedet med Havehuset til højre for. Bag Havehuset må det være Frydendalsvej 15. Nederst til højre er Vaskeriet - Odense Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek. 1959
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 På koncerttur med menighedsrådet
I uge fyrre tikkede mailen fra Menighedsrådet ind i indbakken på computeren.

i søvn. Men da han sad ved førersædet og så
fremad, havde han ingen chance for at se,
om folk allerede var faldet i søvn.
Efter ”Slesvigsfortælleren” fortsatte vores
chauffør, der var godt orienteret om det tyske landskab og virksomheder og meget andet, som man kunne se fra motorvejen.
Frokosten blev indtaget på en tysk rasteplads
og af erfaring fra tidligere, havde vi taget
nogle tyske ”tissepenge” med hjemmefra, så
vi altid kunne få besørget på de tyske rastepladser.
I bussen fik vi endvidere udleveret billetter
til koncerten om aftenen og til en kop gløgg
og æbleskiver i den danske sømandskirke.
Ankomst til Hotellet ved 14-tiden hvor vi
blev indkvarteret i små, men komfortable
værelser med toilet og bad.

Invitationen
”December er en travl måned. Hvorfor ikke
tage et par dage ud af kalenderen og tage
med Nørre Omme kirke på udflugt til Hamborg? Vi vil gerne samle en gruppe og tage
med Danske Sømands- og udlandskirker på
besøg i den danske kirke i Hamborg 12. 13. december.
Vi skal til en skøn julekoncert i den smukke
gamle St. Michaelis Kirche, besøge julebazaren i den danske sømandskirke og på det
traditionsrige julemarked i centrum af Hamborg….”
Sammen med menighedsrådets bidrag fik vi
betalt depositum og den resterende betaling
til tiden, og så kunne vi bare vente på at det
blev den 12. december.
Der var 13 her fra Grønbjerg, der havde tilmeldt sig arrangementet, der er arrangeret af
DSUKs (Danske Sømands- og UdlandsKirker) stiftsbestyrelser i Viborg og Aarhus.

De nordiske kirker
Så var der tid til nogle af hovedformålene
med turen. Besøg i de nordiske kirker der
ligger på rad og række i en gade i Hamborg
tæt på den enorm store kirke, St. Michaelis
Kirken, som var omdrejningspunktet for aftenens koncert.

Køreturen
Vi blev samlet op præcis kl. 9.00 ved Hedeagerkirken i Herning af én af Papugas store
nye busser, hvor der var god plads til de tilmeldte.

Vi begav os ud i Hamborgs hektiske liv for
at finde de nordiske sømandskirker. På vores
vej så vi vel nok verdens største julekalender, der var arrangeret i Revisionsfirmaet
KMPGs bygning i Hamborg.

Vi skulle samle et par stykker op i Vejle,
hvorefter det gik sydpå med et enkelt hvil
på en rasteplads i Danmark, hvor der var tid
til kaffe og chaufførens medbragte rundstykker.

Ikke langt derfra fandt vi Den danske sømandskirke. Vi var så ”heldige” at komme

Gennem Sønderjylland (Nordslesvig) og
Sydslesvig fik vi fortalt en del historie om
Slesvig, og hvordan tilhørsforholdene havde
skiftet gennem tiderne og også om det danske mindretal i Sydslesvig samt det tyske
mindretal i Nordslesvig. Historierne blev
vekslet med sange om og fra Sønderjylland.
På et tidspunkt mente fortælleren, at han
hellere måtte stoppe, inden hele bussen faldt
16
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Vi vendte en tur indenfor igen, hvor der nu
var lidt mere plads i ”kirkerummet”. Niels
Dam, der også var med på turen, kunne fortælle, at de specialfremstillede og ophængte
lamper var udført i neonrør som er ”bøjet”
hos Bendix Neon i Finderup, hvor Niels engang arbejdede.
Spejlene der var opsat som bagvæggen bag
alteret, er udført af en kunster fra Lolland,
som havde atelier på Christianshavn, hvorfra
de er fragtet ned til kirken.
Niels var medvirkende ved opsætningen af
spejlene, medens de individuel fremstillede
neonrørslamper var sat op tidligere.
St. Michaelis kirken
To æbleskiver slår jo ikke helt til, så vi måtte lige forbi en restaurant for at få lidt at spise inden aftenens koncert i Hauptkirche St.
Michaelis, Hamburg.
Michaelis kirken er én af Hamborgs højeste
bygninger. Og har været det siden kirken
blev opført første gang. Den nuværende kirke blev efter et lynnedslag genopført i perio-

Verdens vel nok største julekalender på KMPGs
bygning. I anden og tredje række står der Frohes
Fest, hvilket med kyndig oversættelse bliver til
Glædelig fest, men almindeligvis siger man Glædelig Jul i den forbindelse.

dertil sammen med - følte vi - en halv million andre mennesker, som havde lyst til af få
gløgg og æbleskiver. Vi fik os møvet ind i
en række og fik et krus gløgg og et par æbleskiver. Ikke nok med at vi fik et krus gløgg,
nej, med i prisen var også selve kruset, som
vi kunne tage med hjem og føje til stellet
derhjemme.
Det var varmt inden døre, så vi fandt et sted
udenfor, hvor der også var salg af hot-dogs og de gik som varmt brød en vinteraften.
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nye sektion havde vi en væsentlig bedre udsigt til alt, hvad der foregik i kirkerummet,
end der hvor vi havde placeret os i første
omgang.
Koncerten
Selve koncerten, der er en Nordisk Julekoncert, er en tilbagevendende begivenhed (den
21. i rækken), også for arrangørerne af vores
tur, der dog ikke har deltaget alle gangene.
På forsiden af det 24-siders store program
inviteres til julehygge med gløgg og julebag
mm. i Den Danske Sømandskirke efter koncerten. Og da koncerten gentages tre gange i
løbet af dagen, kan det være en afslutning af
en koncert, vi er løbet ind i, da vi besøgte
den Danske Sømandskirke.
Koncerten, der for vores vedkommende begyndte kl. 19.30, var med kunstnere og musikere fra de nordiske lande.
Blandt kunstnerne var Caroline Henderson,
der bl.a. sang ”En rose så jeg skyde”. Men
inden Henderson kom ind, gennemførte
Sønderjysk pigekor fra Sønderborg Luciaoptog gennem kirken - meget stemningsfuldt
- hvorefter de bl.a. sang ”Det Kimer nu” og
Dejlig er jorden”.

Sønderjysk Pigekor i en meget stemningsfuld luciaoptog gennem kirken.

Derefter fulgte et norsk par, Krüger og
Dagsland, med en række egne sange.

den 1751 til 1786. Kirken er gennem tiden
blevet genopført flere gange dels på grund af
lynnedslag, brand og bombardement under
2. verdenskrig.
Tårnet er 132 meter høj og har efter sigende
en fantastisk udsigt ovre Hamborg og dets
havne og flodmiljø. Der var ikke mulighed
for at komme op i tårnet på vores tur.

De blev efterfulgt af den danske strygekvartet, Tom-Ruhrskov-Kvartetten, der spillede
koralen ”Es ist ein Ros entsprungen” og
værker af Niels W. Gade og Carl Nielsen.
Herefter var der fællessang. Både i Tyskland
og i Danmark kendes ”Glade jul”.
Vi istemte alle, men ved det fjerde vers var
det danskerne, der fik lov til at synge alene
hvilket skyldes, at der i den danske version
er fire vers imod den tyske, der kun indeholder tre vers.

I kirken var der nummererede pladser, og
der var omkring otte indgange til kirken. Vi
var et par gange rundt om kirken, inden vi
fandt vores indgang. Vi blev guidet op på
vore pladser, som vi dog måtte vige fra igen,
da der kom andre, der mente, at det var deres plads. Det viste sig, at balkonen hvor vi
havde fået pladser, var opdelt i sektioner
med ens numre, men vi havde fundet en forkert sektion, men heldigvis for det - for i den

Efterfølgende kunne vi nikke genkendende
til den danske jazztrio med Willy Egemose
fra Skjern ved flygelet.
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Alle foto fra Hamborg: Mogens Ballegaard

I St. Michaelis kirken i Hamborg er der siddepladser til 2500 personer. Kirkerummet har en højde på 27
meter og rummet er forsynet med fem orgler, hvoraf det største orgel har 6.674 piber. Orglet i Nr. Omme kirke har til sammenligning 336 piber og hele Nr. Omme kirke kunne sagtens stå inde i selve kirken
i Hamborg.

Efter deres tre numre sluttede koncerten med
en meget lang klapsalve, der dog ikke fik
Willy Egemose til tangenterne igen, men det
var jo heller ikke til at høre, om klapsalverne
gjaldt Jazzen eller var tildelt hele koncerten.
Aftenarrangementet blev afsluttet med et
postludium fra det enorm store orgel med
over 6000 orgelpiber. Vi havde fået en placering i umiddelbar nærhed af orgelet og
kunne på den måde nyde vibrationerne, når
organist Andreas Fabienke fra St. Micaeliskirken satte i med de ca. ti - elleve meter høje baspiber.

let ganen, hvorefter det gik på hovedet i
seng, så vi kunne være udhvilet til næste
dags rundtur i Hamborg sluttende på Rådhuset og i de mange gader med atmosfærefyldte julemarkeder med salg af alverdens ting
og sager, mere eller mindre nyttige, og hvor
man også kunne få Glüh Wein og alverdens
småkager med og uden Nutella.
På hjemturen var der fællesspisning i form
af tidlig aftensmad eller sen frokost (klokken
var omkring 15) på en kro i Bordesholm, der
ligger mellem Neumünster og Kiel. I Bordesholm var der også mulighed for at se den
meget store Klosterkirke.

I den forbindelse kunne det øvrige publikum
godt lære noget af Grønbjerg, hvor vi har
den skik, at vi bliver siddende og nyder hele
postludiet til ende.
Herefter var vi en del, der skulle have skyl-

Endelig var der et lille ophold ved den dansk
-tyske grænse, hvorefter vi kunne fortsætte
hjemad, og de der havde lyst kunne nå at se
anden halvleg af pigernes vej til fjerdepladsen i håndbold EM. (-mb) 
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 Jule / Nytårsbrev fra LokalBrugsen i Grønbjerg
Ved Uddeler og bestyrelsen i LokalBrugsen

JUBILÆUMSÅR-2017
Landbutik

- L okalbutik

1917

-

Sikke et år i vores LokalBrugs!
Vi har prøvet det hele igennem det sidste år.
Faldende omsætning og et regnskab der pegede mod lukning som eneste løsning. Så
kom Generalforsamlingen og måneden efter
mødet i Grønbjerg-2000 regi som viste en
stor velvilje til at hjælpe Brugsen, så vi kunne komme på rette køl igen.
Siden har vi ikke set os tilbage!

udfordret på omsætningen. Det ønsker vi ikke i 2017. Derfor er det vores store håb at
den opbakning og medvind vi har haft de
sidste mange måneder må forsætte også ind i
det nye år.
Fra Brugsen side vil vi gøre alt hvad vi kan
for at alle skal få en god oplevelse hver gang
de handler i vores LokalBrugs.

Fra at være langt efter omsætningen i 2015,
så indhentede vi det tabte og spurtede forbi.

100-året for Brugsen i Grønbjerg
2017 er også året hvor Brugsen i Grønbjerg
kan fejre sit 100 års jubilæum.
Skal vi ikke alle være med til at gøre det til
et fantastisk år for ikke bare Brugsen men
for hele byen?

Vi har ligget i ombygningsrod først på året,
men nu har vi fået to ”nye” kølere, et ”nyt”
vindfang og et bibliotek!
Brugsen har været på en utrolig spændende
rejse det sidste år og ikke mindst takket være
et dygtigt personale og de rigtig mange frivillige hænder, ser fremtiden for vores LokalBrugs, mere lys ud end den har gjort længe.

I Brugsen starter vi allerede 2. januar med at
fejre jubilæet og det vil vi gøre hele året
igennem med nogle fantastiske jubilæumstilbud. Mon ikke også der kommer en større
markering af jubilæet når vi i november
kommer frem til selve datoen?

De første 4 måneder i 2017 bliver utrolig
spændende!

Hermed vil uddeler og bestyrelsen gerne ønske alle i Grønbjerg og omegn et godt og
lykkebringende nytår. 

Fra januar til maj 2016 var Brugsen meget

Adr.:
Formand:

2017

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til fællesspisning

fredag den 3. februar kl. 18.30
i Grønbjerg Forsamlingshus
Menu: Flæskesteg, sovs og kartofler, rødkål og grøn salat og med det
”traditionsrige” dessertbord med kaffe/te til.
Pris for voksne 75 kr. og børn under konfirmationsalder 40 kr., (under 3
år gratis)
Der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til fornuftige priser
Medbring selv service og bestik.
Tilmelding i Brugsen eller hos én fra bestyrelserne:
senest onsdag den 1. februar
Eller på mail ved Else Pedersen: elsekpedersen@hotmail.com
Der er sangbøger på bordene og har man noget at underholde med, er
man velkommen til det.
Vi glæder os til at se jer – med venlig hilsen Kultur og Samvær, Margrethes Døtre,
Menighedsrådet og Madstedet Spjald

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
v/

Jørgen Falk Nielsen
Jeg tilbyder:
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere
Tilbudspris på bil til syn
Åbningstider:

Mandag - fredag

Tlf:

værksted
privat

Mere end 25 års erfaring
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 26. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

GRØNBJERG
AUTO

Zoneterapi Øreakupunktur
Bach blomsterremedier Massage

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

Tina Hammelsvang Kirk

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

Vidste du at
Runestenen ofte bliver
citeret eller omtalt i
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 Besøg hos Rita Welander
Ved: Grete Tange

Den første august flyttede Rita Welander til
Grønbjerg. Hun har boet i københavnsområdet det meste af sit liv, men hun har igennem
årene haft en tæt tilknytning til Grønbjerg,
idet hendes mor er født på Højris, som er
den gård, der ligger nordvest for
”grønbjergkrydset”
tæt
på
punktet
”Grønbjerg” (76 m oh). Gården bebos i dag
af Nicolai og Sally Vestergård. Nicolai er
Ritas nevø.
Rita fortæller:
Barndom:
”Jeg føler stærk tilknytning til Grønbjerg,
for jeg har holdt alle ferie her i min barndom, fordi mine bedsteforældre, Maren og
Peder Vestergaard, boede på Højris. Det er
deres oldebørn og tipoldebørn, der bor der
nu. Det glæder mig, at gården er i familiens
eje endnu, da jeg har så mange pragtfulde
minder fra stedet.
Tilbage igen:
Min Far var fra Skiveegnen, så der ruller
mest vestjysk blod i mine årer og min tilknytning til Grønbjerg er stærk. Det kom
mig til gode, da jeg efter tilbagekomsten
mødte Hans i Brugsen (brugsens første uddeler), og jeg spurgte ham, om han kunne
kende mig. Det kunne han ikke umiddelbart,
men da jeg fortalte, hvem min mor var, svarede han: ”Nå, det er dig den lille københavner. Det hilste han mig altid med, når jeg var
i brugsen for min mormor.

Foto: -mb

En anden glædelig oplevelse, jeg havde, da
jeg flyttede ind, var, at jeg fik besøg først af
Ingrid Kirk, som kunne fortælle, at hun var
født dagen efter min kusine i Ørnhøj, og at
Ingrids datter Karen bor med sin familie på
min moster og onkels gård i Skråstrup. Dagen efter kom Grethe Lauridsen, hvis mand
havde fisket med min morbror Vagner. Både

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
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Ingrid og Grethe medbragte en flot buket
blomster og fortalte om aktiviteter i byen.
Da jeg fik tid til at gøre noget ved min hæk,
stillede Elmo op og gav mig en hånd både
med beskæring, men også med bortskaffelse
af det afklippede hækmateriale. Fantastiske
naboer.

bl.a. Rigshospitalet.
Tiden var nu moden til at forlade sygehusvæsenet og blive ansat i Gentofte hjemmepleje, hvor jeg var i 10 år som ledende aftensygeplejerske.
Der var ansat 5 sygeplejersker og 25 hjemmehjælpere + diverse personaler på plejehjemmene i kommunen.
Efter talrige omstruktureringer og ændringer
i ledelsen fik jeg nok og ønskede at flytte til
Djursland og blive ansat som almindelig aftenhjemmesygeplejerske.
Jeg havde flere år før sagt til min mor, som
var blevet alene, at jeg og min daværende
mand godt kunne tænke os at flytte til Jylland, og hvis hun havde lyst til at følge med,
ville vi finde et sted, hvor vi kunne bo. I løbet af 3 måneder fik vi solgt 2 huse og fundet et nedlagt husmandssted i nærheden af
Tirstrup.
Min mor fik 1½ år sammen med os og sov
lige så stille ind i vores hjem. ”Niels Højris”
besøgte hende mange gange i flere dage. Nicolai kørte ham over til os og de 2 gamle

Ungdom og uddannelse:
Jeg er 65 år, og efter min studentereksamen
tog jeg til England for at lære sproget bedre,
og bagefter til Frankrig af den samme grund.
Vel hjemme igen tog jeg en uddannelse som
sygeplejerske på Bispebjerg hospital. Da jeg
var færdiguddannet, søgte jeg om emigration
til USA, fordi jeg kunne ikke arbejde derovre, hvis jeg kun havde et studievisum. Det
fik jeg, og jeg arbejdede og læste videre derovre i 4 år. Det var spændende og udfordrende.
Arbejdslivet
Tilbage i Danmark arbejdede jeg som afdelingssygeplejerske i forskellige specialer på
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snakkede vestjysk og hyggede sig vældigt
sammen.
Efter 9 år i hjemmeplejen blev jeg ansat i
den lokale lægepraksis. En ny og spændende
udfordring. Udover almindeligt arbejde som
konsultationssygeplejerske, passede jeg noget af regnskaberne og hele Edb-anlæget
med diverse opdateringer og vedligeholdelse.
Da den læge holdt, på grund af hustruens
sygdom, blev jeg ansat i Trustrup lægehus.
Ud over at være sygeplejerske skulle jeg
hjælpe dem i gang med det EDBlægesystem, som jeg havde arbejdet med i
10 år. Også der er det mig som passer opdatering af anlæg og vedligeholdelse af samtlige computere. Jeg er stadigvæk ansat der
trods flytningen, i det lægerne sagde, de gerne ville, at jeg kom, som jeg nu havde lyst til
i en seniorordning. Så 1. oktober i år fratrådte jeg min faste stilling og arbejde nu som
timelønnet. Jeg kan selv bestemme antallet
af dage og timer om måneden, så det er perfekt.
På den måde kan jeg holde forbindelsen ved
lige med venner og bekendte på Djursland.

ingen børn, men deres to børn har jeg megen
glæde af, og det kunne jeg jo få meget mere,
hvis jeg flyttede hertil. Desuden har jeg 3
dejlige kusiner og deres ægtefæller lige i
nærheden, og det vil da være dejligt at se
dem noget mere.
Jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg af
Grønbjerg.
Efter jeg er kommet hertil, har jeg prøvet at
deltage i mange af de ting, der foregår her:
som korsang, kroket og hyggeeftermiddag i
præstegården. Jeg er meget villig til at bidrage med hjælp i foreninger, hvis man synes,
man kan bruge mig. Jeg er ikke god til at bage kager, men jeg kan bidrage med noget indenfor EDB og praktiske opgaver. Jeg har
også deltaget i Stråhattens arrangementer, og
været på diverse høst- og julemarkeder.
Beboerne i Grønbjerg er utrolig venlige og
imødekommende og Bo og personalet i vores brugs er meget serviceminded. Vi må
passe godt på brugsen, så vi kan få glæde af
den i mange år frem.
Der sker utrolig meget i nærområderne, så
det er bare at møde op og få oplevelser.
Jeg er meget glad for lange trave- og cykelture, så hvis der er nogen derude, der vil
med, så kan vi nyde den enestående natur
sammen.
Med en stor tak for venlig modtagelse tager
jeg afsked og ønsker, at Ritas forventninger
ikke bliver gjort til skamme. 

Seniorlivet, hvor?
For 5 år siden meldte jeg mig ind i boligforeningen Bomidtvest. Jeg var begyndt at tænke på, hvor jeg ville bo, når jeg gik på pension. Valget faldt naturligt på Grønbjerg, fordi
jeg føler mig godt tilpas her, og fordi Nikolai og Sally opfordrede mig til det. Jeg har
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 Konfirmanderne fra 1966
Ved: Guldkonfirmandholdet 2016

Fortsættelse fra sidste nummer af Guldkonfirmandernes fortællinger fra deres skoletid.

betænkelige derinde på ulovlig grund, så vi
nøjedes med at dele alle salmebøger ud og
smutte ud ad vinduet igen!

Se billedet af og navnene på konfirmanderne
på side 22 i Runestenen nr. 142

..fra Øster Skolen (skolen lå på Grønbjergvej 45 i det der bliver kaldt Gl. Grønbjerg)
husker vi vist alle de ”regnehæfter”, Fusse
gav os. Det var hans gamle fakturaer, kvitteringer og andre små lapper samlet gennem
flere år – ja, sågar indlægspapir fra hans cigaræsker regnede vi på. Engang gik vi piger
ud på toilettet og hentede nogle stykker 00lokumspapir, (brunt glat papir) som vi ville
regne på. Da blev Fusse gal!

Jytte Cedergreen Bech (Sønderkjærsvej 4)
..først vil jeg gerne fortælle om noget, der
har med skolen at gøre, men som egentligt
ligger uden for skoletiden, nemlig nytårsaften. I en årrække havde mine søskende og
jeg den frækhed at stjæle Henry Mecklenborgs gummivogn (Sønderkjærsvej 3) og
fylde den med inkasserede juletræer, havelåger og andet godt, hvorpå vi trak vognen op
foran Bonde Nielsens private indgangsdør.
Han kom så ud og sagde, at vi godt måtte
komme med ind, hvis blot vi fjernede vognen. Det måtte vi så gøre, og uhm! hvor fru
Bonde Nielsens kyskager smagte godt bagefter.

..fru Kristensen, hans kone, vidste ingenting
om sin mands opfindsomhed mht. skolemateriale, for en dag, hvor hun skulle afløse

..et år var Berit og jeg kravlet ind gennem et
åbentstående vindue i 6. klasse. Vi var yngre
end 6. klassetrin dengang og var egentlig lidt

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93
Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.
Toiletpapir nr. 00
26

18. januar 2017

ham, bad hun os om at tage vore regnehæfter frem. Vi havde jo ingen!! Men der skete
ingenting – vi fortsatte med vores
”lapperier”. Jeg mener, det kom Bonde Nielsen for øre, men at han blot rystede på hovedet – mon ikke både han og lærer Kristensen
var ved at være for gamle?
..hvad Bonde Nielsen angår mener jeg, at
han var en god lærer for de bogstærke eller
hans yndlingslever. De svage, som havde
brug for lidt ekstra hjælp, gjorde han ikke
noget godt for. Flere var direkte bange for
ham.

I 3. klasse kan jeg huske, at Egon smed frk.
Agger ned i tørvekassen og satte sig oven på
den!
Der blev ikke taget noget samlet konfirmationsbillede af os i kirken, da pastor Sørensen
satte sig imod det. Der kunne jo være nogle,
som ikke havde råd til at købe det.
Svend Nielsen (Holmgårdsvej 3)
..jeg har kun gode minder om skolen. Det
var nogle fantastiske år, hvor jeg lærte en
masse. Vi startede i trygge rammer i 1. klasse hos fru Halkjær, som puslede moderligt
om os.

..vi gik til præst ved pastor Sørensen, og ved
ham skulle vi jo lære katekismus. Vi skulle
læse på det ”to gange og ikke mere”, men vi
blev dog alle sammen konfirmerede!
Efter hver den første, når pastor Sørensen
havde fået løn, blev Per sendt op til Halfdan
for at købe ”de største og bedste æbler”, han
kunne få. Så fik vi hvert et æble, men engang kom Per tilbage med pengene, der var
ikke nok, så pastor Sørensen måtte op med
pungen endnu engang.

I 3., 4. og 5. klasse gik vi i Østerskolen hos
lærer Kristensen, og her var der ikke meget
styr på tingene. Vi brugte girokort og gamle
kvitteringer som ”regnehæfte”, og det var
langt fra altid, at lærer Kristensen fik tjekket, om vi havde regnet stykkerne rigtigt!
Ved siden af skolen boede Mine, en gammel
kone, i hvis have vores fodbold tit landede.
Det kunne godt tage sin tid at hente den
igen, for Mine havde flere frugttræer i haven, så vi fyldte maver og lommer godt op.
Engang inddrog Fusse (lærer Kristensen)
vores fodbold – da havde vi vist lukket Mine
inde i sin egen kartoffelkælder, og det skulle
naturligvis straffes! Vi fik først bolden igen
den sidste dag i 5. klasse, og da var den
gammel og flad!

..Per var i øvrigt vores ringemester i skolen i
6. og 7. klasse. Det var ham, der skulle ringe
ud og ind fra timerne. Engang imellem fik vi
lidt længere frikvarter end beregnet, men så
kom Bonde Nielsen ud på trappen og gav
Per et vink. Når Per ringede ind til timen,
stillede vi pænt op i to rækker – 6. klasse for
sig og 7. klasse for sig.

I 6. klasse kom vi op til Bonde Nielsen,
(hjørnet af Algade og Sønderkjærsvej) og
her fik vi et mindre kulturchok: Her var der
disciplin!
Men jeg synes bestemt, det var i sin orden,
at jeg og flere af de andre drenge fik en på
hovedet, da vi havde banket Egon/været vidne til mobberiet og bl.a. skubbet ham i grøften. Vi var ikke altid gode ved Egon .
Ved Bonde Nielsen var der kontant afregning, og det har jeg tit taget frem senere i
mit liv.
Ikke at man skal slå, men at dumme handlinger skal have konsekvenser!!

Kurt Kjær (Vinkelvej 3)
..hos Bonde Nielsen husker jeg bedst, at man
selv måtte vælge mellem en på hovedet og
så et slag med Mester Erik. Jeg prøvede det
dog heldigvis ikke selv.
Jeg kom ud at tjene allerede i 5. klasse. Min
far var syg derhjemme, og mor arbejdede
ude,, og jeg skulle jo så gå og lave alting og
være ”mand” i huset. Jeg kom ud til Anna
og Kristen ”o æ Meldhed’” (Algade 73). Der
gik jeg til hånde med alle opgaver i landbruget. Anna og Kristen havde selv en søn, som
dog ikke tog arbejdet fra mig.
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Jeg var frygtelig irriteret på Berit, der altid
havde styr på tingene og altid sad inde med
de rigtige svar!!

der jo var i bil, skulle først hen et sted og
finde en telefon, og så skulle ambulancen
køre fra Holstebro, så jeg har givetvis ligget
på jorden derude det meste af en times tid.
Således liggende forpint sluttede jeg min
skolegang i Nr. Omme skole.

Theodor Søgaard (Algade 67)
..påstår, at han vist aldrig har gået i skole!
men jeg (Berit) er ret sikker på, at han sad
der i drengerækken i de syv år, skoleloven
sagde, han skulle. Ellers har han også helt
uretmæssigt sneget sig med til de foregående
jubilæer i klassen! Ved nærmere eftertanke
kan Theodor da også huske, at lærer Christensen i 6. klasse slog en proper næve! Han
havde vist en fortid i forsvaret.
Jeg husker også, siger Theodor, da jeg brækkede benet ude ved Kaj Munks Sø. Vi var
cyklet derud som et sidste-skoledagsarrangement - 6. og 7. klasse - og løb og legede, da jeg tørnede ind i Leif Halkjær og
altså brækkede benet. Ventetiden på ambulancen føltes uendelig lang. Bonde Nielsen,

Aase Jørgensen (Abildå)
.. jeg gik jo kun i Nr. Omme skole i 2 år, da
6. og 7. klasse blev nedlagt i Abildå, og jeg
var så træt af at gå i skole! Jeg var forknyt
og skræmt det meste af tiden og skulle helt
sikkert have ventet et år eller to med min
skolestart, for jeg var langt fra moden nok til
at lære noget. Især hadede jeg lærer Christensen, som efter min mening slet ikke var
egnet til at være lærer. Han troede, han kunne banke lidt lærdom ind i os. Vi havde ham
blandt andet til fysik, og en dag hvor han i et
forsøg stod med to poler i hånden og fik et
stød, så hårene rejste sig på hans hovedet,
ønskede jeg af hele mit hjerte, at han ville
falde død om!
Bonde Nielsen derimod var jeg glad for, og
ham følte jeg mig helt tryg ved.
Håndarbejde ved fru Halkjær var ikke min
stærke side. Jeg kan huske, vi skulle sy en
pyjamas, og vi var nogle stykker, som ikke
kunne finde ud af at sy knaphuller, og som
derfor fik lov til at få dem slået i. Skæbnen
ville, at mine knaphuller blev slået i i den
forkerte side, og fru Halkjær blev gal, og
min pyjamas kom til at ligge allernederst
ved fremvisningen!
Jeg kom ud at tjene allerede 1. maj i syvende
klasse ved Bente damefrisør til den ”kolossale” løn af 50 kr. om måneden!
Jeg ville gerne have uddannet mig til maler,
men blev ikke bakket op hjemmefra i det ønske. ”Når du er så dårlig til at regne, kan du
nok ikke finde ud af at blande maling i det
rette blandingsforhold!”
Livet har bl.a. lært mig, hvor vigtigt det er at
lytte til sine børn og støtte op om dem i de
valg, de tager. 
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Kultur og Samvær - 2016 - 17
Fællesspisningen er foreløbig sat til fredag d. 3. februar sammen med andre foreninger.
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.
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 Konfirmandstuens udnyttelse
Ved Johannes Mikkelsen

Midt i december dukkede et par hyggelige
billeder op på Johannes Mikkelsens Facebook side. Denne hygge fik Den Gamle Redakteur til at tænke på, om det ikke skulle
udbredes til de der evt. ikke er på de sociale
medier.
Det afstedkom en forespørgsel til Johannes,
om han ikke kunne kommentere disse billeder - og de kommentarer følger herefter:
kl.16 er legen slut, vi synger en sang og rydder op, så stuen efterlades i fin stand, som vi
overtog den.
Ved de to fester møder vi kl. 13 til et veldækket festbord, starter med sild, øl og
snaps samt al det lækre smørrebrød vi kan
spise, kiks og ost, dessert og kaffe/kage samt
småkager og snoller. Her ved juleafslutningen møder der altid et par stykker fra Røde
Kors op midt i festen for at ønske en god jul.
Til festen medbringer vi en lille gave, og når
vi er ved at trænge til spisepause går vi i
gang med pakkespil, som sætter pulsen godt
i vejret.
Ja det ser hyggeligt ud på billederne, det er
hyggeligt. 

Flikke et par linjer sammen var nok bedre du
fik Anne Kirsten Gammelgaard til, det er
hende der er primus motor i klubben, med
Røde Kors som base. A. K. og Markus
Gammelgaard gør et eminent arbejde for
klubben, så vi får en hyggelig mandag eftermiddag fra 14 til 16.
Vi starter med en sang, så er der kaffe med
kage og småkager mm. Det betaler vi 10 kr.
for. De fem kr. er for kaffen og den anden
femmer er til festkassen.
Vi holder afslutningsfest når vi holder ferie
fra juni til august, og igen når vi holder pause fra først i december til først i januar. Når
kaffen er fortæret læser Anne Kirsten et par
Jyde historier og så går vi i gang med Kortspil / brætspil / bobspil osv.

Så er der lagt op til pakkeleg
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FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG 2017
Søndag d. 26. februar kl. 14
i Multisalen
hvor der vil være mulighed for
at slå katten af tønden
og nyde kaffen!
Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er
25 kr. pr. person.
For denne pris får man en fastelavnsbolle, slik til tøndeslagerne, kaffe,
te og saftevand.

Der er præmier til Konger, Dronninger og Bedst udklædte.
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening
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 Sundhed

de samtlige stafylokok infektioner nede, og
det står værst til i Afrika, Asien og Sydeuropa. Der kan man købe antibiotika uden recept, og det har medført en noget lemfældig
omgang med penicillin. Det skal gives rigtigt og kun til bakterier, det virker på.
Der har vi en ret god disciplin, og hygiejnen
på vore hospitaler er god, og man er meget
opmærksom på at undgå smitte mellem patienter - også med andre bakterier.
Der er flere slags modstandsdygtige bakterier, og en del af dem er farligere end MRSA,
og for dem alle gælder, at risikoen for at
blive smittet er størst, ved at rejse til de lande, der har høj forekomst af dem.

Ved: Læge Henrik Thomsen

Bogstaver og bakterier.
Der bliver stadig talt om svine - MRSA.
S står for stafylokok, som er navnet på en ret
stor gruppe af bakterier, og dem, der kommer fra svin, er kun en af slagsen. Ca. 30%
af verdens befolkning har en eller anden
slags stafylokok i næsen, men det er kun få,
der fejler noget. De fleste er raske smittebærere.
I 2015 døde i alt 452 danskere af stafylokokinfektion, kun syv af dem havde MRSA, og
af dem var der kun én, der havde svine MRSA.
Sammen med resten af Skandinavien og
Holland ligger Danmark som nr. 1 til at hol-

Det er åbenbart sjovere at skælde ud på svinene og dem, der passer dem, end at sige til
folk, at de skal rejse i Skandinavien eller
Holland - eller blive hjemme. 

Læs ugemails mm. på www.runestenen.dk
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Gymnastikopvisning 2017
Kom til
Gymnastikopvisning i Grønbjerg!

Fredag d. 17. marts 2017..
..slår vi dørene op til en forrygende gymnastikopvisning i Multisalen på Grønbjerg Friskole.
Der er fælles indmarch kl. 18.30
efter opvisningen er der kaffe- og kagebord til alle
Entré:
Voksne 50,Børn
20,(Gymnaster gratis)
Vel mødt!!
Ligeledes er der badmintonturnering dagen efter opvisningen
tilmelding på opslagstavle ved Multisalen

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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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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Hvad de dog siger
1.

De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene
problemer med protesen. (Christian 8 år)
Det er ikke så godt for gravide damer at have æggelikør i urinen. (Regine 7 år)
I befrugtningsøjeblikket smelter moderen sammen med faderen. Først bliver
moderen bestøvet. Så sætter støvet sig fast og begynder at slå rødder. Så kommer
babyen ud af en luge i enden af moderen. (Simon 7 år)
Kroppen består af indvolde og udvolde. Indvolde er f.eks. marv, ben og milten.
Udvolde er ofte mere synlige og kan skiftes ud ved specielle anledninger. Især på
damer (Henrik, 8 år).
Æglægningen begynder omkring fjortenårsalderen og varer helt til middelalderen
(Johannes, 8 år)
Bibelen består for eksempel af De fem Musebøger og Marius´ evangelium. (Jonas 8 år)
Nu er der kommet et ozonhul i himlen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt, og det
kan blive et problem.
Arsenik er et stærkt krydderi, som let kan ødelægge hele middagen. (Natascha 8 år)
Gammeljomfruer ved ikke helt, hvordan mænd skal bruges (Martin, 8 år).
I gamle dage troede de, at storken kom med børnene. Nu er man gået over til mere
moderne metoder. (Suzette 7 år)
Min lillebror spurgte mig engang, hvad der sker, når vi dør. Jeg fortalte ham, at vi
bliver begravet under en bunke jord, og at ormene æder vores kroppe. Jeg tror, at jeg
skulle have fortalt ham sandheden: At de fleste af os ender i Helvede og brænder for
evigt, men jeg ville ikke gøre ham ked af det. (Kristian 8 år)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
motorsave
minitraktorer
Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 20 48 58 38
Email: vildbjergauto@hotmail.dk
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Udgivelsestidspunkter 2017

Vi n t e r ka l e n d e r M e n i g h e d s r å d e t
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. 20. januar, og fredag d. 24. februar
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

Babysalmesang

Kom og syng og leg med din baby fra 0-12 mdr. til babysalmesang i Nr. Omme
kirke
Vi inviterer dig og din lille ny til tre kvarters hygge 4 onsdage i januar, sluttende
med en Babysalmesangs Gudstjeneste for os alle 22. februar 2017 kl. 9.30.
Vi mødes i Nr. Omme kirke 18. januar og 25. januar fra 9.30-10.15.

Musik for de små

Musik for de små d. 1/3, 5/4 og 3/5 i konfirmandstuen samme dag og tid.
Ring til organist Helle Majlund på 28 94 57 62 og meld jer til.

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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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

37

18. januar 2017

 Grønbjerg igen foran udviklingen
Før en stor undersøgelse blev offentliggjort
(se senere) har Karsten Pedersen – pedel
(serviceleder) på Grønbjerg Friskole taget
nedenstående initiativ.

krudt af.
Hvor meget der skal fyres af er I med til at
bestemme, der vil nemlig være en indsamling, der kan være til glæde for alle i Grønbjerg.
Flere virksomheder i Grønbjerg har givet tilsagn og vist interesse for denne event.
Grønbjerg-2000 står bag dette initiativ og
sponsorere også.
På forhånd tak.

På Runestenens ugemail og Facebook samt
Grønbjergs Facebook lød opfordringen den
14. december:
Fra Karsten Pedel meddeles:
Indgangen til Grønbjergs 120 års fødselsdag
i 2017 skal markeres:
Karsten Pedel på Grønbjerg Friskole har fostret en fremragende ide:
I år vil der være mulighed for at se fyrværkeri på boldbanen bag skolen. Der er nemlig
booket en fyrværker ind til at fyre en masse

Sådan lød invitationen på Facebook og i Runestenens mail om det arrangement der skal
løbe af stablen nytårsaften kl. 22 på Skolens
sportsplads.
Det lyder jo bombastisk, men bag denne opfordring ligger tanken om at i stedet for at

Foto: Mogens Ballegaard

Et godt gæt i den mørke aften vil være, at omkring 200 gæstede det store nytårs-aften-fyrværkeri-show
på Friskolens idrætsplads. På vej hjem fra showet blev der set flere biler, der kørte vestpå, så der har
sikkert været besøg fra Torsted og måske også Tim og andre omegnssogne. På billedet ses også mange
børn, som hele showet var tilrettelagt efter, at skulle opleve. Og et rigtigt stort fyrværkeri, som man på
nærmeste hold kunne opleve, var fyldt med alskens effekter både lydmæssigt og lysmæssigt. Billedet
her er ikke taget med blitz, og heller ikke efterbehandlet i fotoshop, men ved de enorme lysmængder,
der kom fra fyrværkeriet. Anja Nielsen har lagt dele af showet ud på Grønbjergs Facebookside - hvor
man kan se det.
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Den professionelle fyrværker i gang med det forberedende arbejde. Og modsat festfyrværkeriet
ved en elevfest på samme sted for 2½ år siden
skulle fyrværkeren selv tænde alle lunterne. Sidst
blev det hele styret elektronisk ved hjælp af en
computer.

hver familie bruger omkring 1000,- danske
kroner hver, kan man kaste det halve eller
mindre efter arrangementet og samtidig med
få en fælles oplevelse.

Fotos: Mogens Ballegaard

Én af de mange effekter der kom frem ved
det festlige nytårs-fest-fyrværkeri-show. To
nærmest vandret/lodretliggende røde hjerter.

Dette arrangement falder godt i tråd med
den undersøgelse der blev offentliggjort i
Dagbladet Ringkøbing-Skjern torsdag den
29. december 2016, hvor 25 % af de adspurgte vil forbyde salg af fyrværkeri til private og af de adspurgt gik 35 % ind for offentlig arrangerede fyrværkerishow nytårsaften.
I Grønbjerg tror vi måske lidt mere på, at
man ikke bør forbyde salg af fyrværkeri til
private, men at gå frivillighedens vej og arrangere lokale fyrværkerishows. Forbud af
salg af fyrværkeri til private vil sandsynligvis give anledning til ulovligt salg af fyrværkeri og måske dermed flere og større skader.
Grønbjerg modellen vil efter al sandsynlighed, mindske skader, øge sammenholdet,
skabe fællesskab med den fælles oplevelse
samt spare hver enkelt familier for en del
penge.

Stor tak skal lyde til:
Sanidesk v/ Nicolai Westergaard, Grønbjerg
Tømrer og Snedker v/ Jørgen Bank og Hakon Pøhl,
Biosteel v/ Poul Erik Nielsen, Anneberg
Transport, Baksgård /v Claus Bak, IdeHuse/ Ivan Mortensen, Grønbjerg Friskole
og Grønbjerg-2000.
Samt et væld af private donationer, hvoraf
de sidste kroner kom ind ved juletræsfesten
den 27. december i Forsamlingshuset.
Alle bidragsydere og herunder samtlige foreninger i Grønbjerg og naturligvis alle andre
er hjertelig velkommen på Friskolens sportsplads.
PS: Fra Grønbjerg – 2000 skal der lyde en
stor tak til Karsten Pedel for dette fremragende initiativ. Hvilket der også var flere af
tilskuerne der gav udtryk for.

Senere lød meldingen:
Så kommer der fyrværkeri på Grønbjerg Friskoles sportsplads nytårsaften kl. 22.
I alt er der indsamlet – 15.950,- gode danske kroner til det helt store nytårsfyrværkeri.

PPS: Fra sædvanligvis pålidelig kilde siges
det, at der efter showet ikke blev fyret helt
så meget nytårskrudt af som vanligt.  (-mb)
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Efterfølgende inviterede Tryllespir indenfor

 ”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)
Citat fra Grønbjerg Friskoles fredagsbrev,
skrevet af skoleleder Niels Henrik Larsen:

Det blev yngstegrupen der onsdag omdelte
brugsens folder. På bagsiden af reklamen,
kunne vi læse den glædelige nyhed, at vi også har en brugs i 2017.
Set fra min stol, er Grønbjerg brugs sammen
med skolen, foreningslivet og erhvervslivet
det der fastholder byens status og udvikling.
Opbakningen og engagementet til ovennævnte er stort, imponerende stort. Vi nyder
alle godt af den energi, I borgere lægger for
dagen i denne by.

-mb foto

Tryllespir havde inviteret inden for til kaffe og
rundstykker. Her kunne pigerne få skrevet navn
på hagesmække og se tryllespis sortiment.
Fra venstre er det: Stinne Fredensdal, CamillaHager Thor med Max, Mona Bendtsen med Elin
Kristine, Lone Holdensen, ”Fru Tryllespir”, Jane
Bartolin og Lenette Jensen med Lukas. De øvrige
børn var parkeret i barnevogne udenfor.
Julemarked den 19. november

Reminder om Babyboom i Grønbjerg:

-mb foto

Vi skal også nyde storkene ved byskiltet ved indkørslen til Grønbjerg fra øst. Sogneforeningen
markerer foreløbig med 12 storke (den trettende
kan vist også tilføjes). De to sidste skulle være på
vej her i begyndelsen af 2017. Fordeling på drenge og piger er særdeles ”urimelig”, idet der pt. er
ti drenge og to piger.
”Lytter man på vandrørene”, er boomet ikke helt
gået i stå, så 2017 kan sandsynligvis bibringe
Grønbjerg endnu nogle børn til fælles glæde.

-mb fotos

Velbesøgt julemarked med masser af hygge og
atmosfære - Her er det Friskolens støtteforening
i foyeren Øverst, der hurtigt fik solgt sine lodder
Indenfor var det bl.a. Grønbjerghjemmets venner
der havde en salgsudstilling.
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Mens vi venter - juleaftensdag

Juletræ for børn søndag d. 27. november

Traditionen tro havde Grønbjerg Aktiv inviteret
til ”Mens vi venter” for børn og deres forældre.
En god adspredelse i et par timer midt på formiddagen for at få de unge menneskes tanker
lidt væk fra gaverne, der på det tidspunkt godt
kunne ligge under juletræet.
Aktivitet og leg og tummel var der i rigelig
mængder af. Selv de unge, der kom hjem fra efterskole, rottede sig sammen til nogle fysiske udfoldelser imellem snakken om netop deres skole.

Foto: Bondesgaard

-mb fotos

Julemand - julemand kom nu frem, ellers går vi
aldrig hjem. Denne remse skulle der til et par
gange, før man fik vækket Julemanden af sin dybe søvn. Men så lykkedes det også. Sammen gik
hele flokken til torvet, hvor det store juletræ blev
tændt. Efterfølgende var der dans om juletræ,
kaffe, gløgg, godtepose, saftevand og andet godt
i forsamlingshuset.

Julebal tirsdag d. 27. december
Der var igen i år lagt op til et forrygende julebal
for unge og ældre og unge mennesker, der kommer hjem på juleferie og gerne vil mødes med
tidligere skolekammerater.
Der var lagt op til spisning til medbragt eller bestilt menu. Godt et hundrede havde taget imod
opfordringen og senere på aftenen, da John Tipsmark og Søren Bækgaard var i gang med musikken, dukkede der endnu en tredive stykker op for
at få rørt benene, og det kunne man så fortsætte
med til halv to.
Sogneforeningen håber på et overskud igen i år,
og selvom alt forløb i bedste orden fik Sogneforeningen alligevel ikke udsolgt de indkøbte Tuborg Light.
Under hensyntagen til deltagernes fysiske situationer mm. var der ikke udsendt en fotograf til
arrangementet.

-mb fotos
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Kalender - Margrethes Døtre
Fællesspisning fredag den 3. februar 2017
I samarbejde med menighedsrådet og Kultur og Samvær laver vi dejlig
mad. Tag naboen med i Grønbjerg forsamlingshus.
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

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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 Begivenheder med Grønbjerghjemmets Venner
Ved: Grønbjerghjemmets Venner

I september var der dametur til Villers Keramik i Stadil.
Fem damer og en pædagog og 4 frivillige
kørte spændte af sted. Der var rundvisning,
der blev serveret kaffe og også handlet lidt.
Hjemturen gik over Stadil Fjord, så det blev
en dejlig tur.

En formiddag var vennerne på hjemmet for
at lave juledekorationer.
Der blev rigtig hygget i kælderen, og der
blev lavet mange flotte ting til vores julestue.
Den 25. var der julestue, hvor der blev solgt
gløgg og vafler, samt småkager og kaffe.
Der var en dejlig stemning, og det varede ikke længe inden der var udsolgt i tombolaen.
Der var pyntet fint op i kælderen, mange pårørende kom på besøg, så det blev en rigtig
dejlig dag.

Ældre festival i Ringkøbing
Beboer, personale og frivillige deltog. Der
blev serveret rundstykker og kaffe, da vi ankom.
Der blev hygget, og danset og hørt god musik. Bjarne Lisby kom på scenen og sang om
de gamle bukser. Der var også smørrebrød
samt lagkage og kaffe.

Vi har holdt julefrokost i Forsamlingshuset
for beboerne, og vennerne var også inviteret
med ægtefælle.
Der blev sunget julesange og julemanden
kom på besøg med to nissepiger, og de havde gaver med, så det var en stor oplevelse.
Vi fik dejlig mad, og der var en god julestemning.

I september var cirkus Mascot i byen
Vi havde søgt midler fra Nærværdipuljen
sammen med Grønbjerg Friskole, og ildsjælepuljen ville dække, hvis der blev underskud.
Der var to forestillinger. Kl. 16.00 og Kl.
19.00. Om eftermiddagen var beboerne i cirkus, og det var en stor oplevelse for dem.
Teltet var fyldt og alle morede sig.

Tak til vore sponsorer, som er med til, at vi
kan give beboerne nogle spændende oplevelser.
Som tak for vores arbejde er vi inviteret til

Løvfaldsfest på Grønbjerghjemmet
Vennerne havde inviteret beboerne og deres
pårørende, samt det personale som var på arbejde. Venner af huset hjalp til med borddækning og pyntning, og et par hjalp i køkkenet.
Vi nød alle Bettys gode mad. Der blev sunget, og Bente solgte medlemskort til de pårørende.

Grønbjerghjemmets Venner
holder generalforsamling

I november skete der meget.
En dag bagte vi brune kager og pebernødder,
og alle nød duften af, at det snart er jul.
Til julemarked i Forsamlingshuset havde vi
en stand, hvor der kunne købes forskellige
ting.
Nogle af beboerne var oppe for at kigge og
købe lidt.

onsdag den 1. februar kl. 15.00
på Grønbjerghjemmet.
Mvh. Grethe Lauridsen.
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 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2016
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Force Technology, der står for prøvetagning
af vandet i Grønbjerg, har igen i år udtaget
prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker er forpligtigede til at offentliggøre resultatet af prøverne. Oversigten over vandkvaliteten er også tilgængelig på Grønbjergs hjemmeside (www.groenbjerg.dk).

dre ord ingen fare på færde.
Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet.
Dog kan man se, at der er fundet coliforme
bakterier (2 stk. pr. 100 ml) og kvalitetskravet er 0. Der må naturligvis ikke være coliforme bakterier i vandet. Da vi fik analyseresultatet blev der udtaget en ny prøve samme sted og i denne prøve var der ingen problemer. Årsagen til de fundne bakterier i
den første prøve kan være mange. Urenheder i forbindelse med udtagning af prøven
er en oplagt mulighed. 

Først dog lidt læsevejledning: Når Force
skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så betyder det, at måleudstyret ikke kunne måle
noget som helst. Hvorfor skriver de så ikke
bare 0? Det gør de ikke, fordi de kun ved,
hvad deres måleudstyr fortæller dem, og
udstyret siger mindre end 1. Der er med anDer er i 2016 udtaget følgende prøver:
Ordinære

Opfølgning

Andet

4
3
2
0

0
0
0
0

0
1
0
0

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Enhed

Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat

3,3
8,13
<0,4

3,3
8,08
<0,4

3,3
8,29
<0,4

°dH

Jern

0,04

0,04

0,06

mg/l

< 0,2

F+V

Mangan

<0,002

<0,002

<0,005

mg/l

< 0,02

F+V

Nikkel
Fluorid

<0,03
<0,05

<0,03
<0,05

<0,03
<0,1

µg/l
mg/l

< 20
< 1,5

F+L
V

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet
Analyseresultater 2016
Parameter

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier
Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

mg/l

Kvalitetskrav

Sted

7 - 8,5
< 50

V
F
V

2

<1

2

antal/100 ml

<1

F+V

<1
1
<1

<1
<1
<1

<1
2
<1

antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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< = mindre end
> = større end

Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2017
Priser (inkl. moms):
Fast afgift .......................................................................... 800,00 kr.
Kubikmeterpris .......................................................................4,25 kr.
Statsafgift pr. m3 ....................................................................7,81 kr.
Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone .............................................. 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ............................................... 43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandledningsafgift opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september.
Betaling skal ske den 15. i samme måned som opkrævningen fremsendes.
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Rykker, selvaflæsningskort: .................................................... 81,25 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort): ................................... 337,50 kr.
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ........................ 125,00 kr.
Lukkegebyr: ....................................................................... 375,00 kr.
Oplukkegebyr: .................................................................... 468,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ................................... 81,50 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted):
Efter regning
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det foregående år.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort.
Aflæsningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning.
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
Alle priser er inkl. moms
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 Friskolenyt

Vi, lærerne, har endnu ikke besluttet hvad
der skal ske fremadrettet. Det er dog sikkert,
at eleverne er med på råd og med til at træffe
beslutninger.

Ved: Friskolebestyrelsen

Uddrag af Fredagsbrev i november:

Fredagsbrev fra bestyrelsen.
Regn og blæst afløses af Kong Frost og klare nætter, der igen skubbes væk af mildere
vejr og frisk vind - ja årstidens vejr er omskifteligt – nøjagtigt som ’skolevejret’ over
Grønbjerg Friskole.
På mange fronter er der forandringer undervejs – 4 nye elever er inden for kort tid startet i 4. klasse. Endnu to nye rykker ind i 6.
klasse. Også i vuggestuen og i børnehaven
melder flere børn deres ankomst.
En udvikling vi i bestyrelsen er rigtig glade
for, og vi byder alle rigtigt hjerteligt velkommen til vores skønne skole.
Vi er i bestyrelsen opmærksomme på den
voksende tilgang både i pasnings- og i skoledelen, og vi afholder derfor visionsmøde
med skolens ledelse og medarbejdere først i
det nye år – mere herom senere.
Med indgangen til december følger traditionelt også et lidt større indtag af søde sager.
På baggrund af erfaringer fra de foregående
år, vil vi anmode om, at vi som forældre laver aftaler med vores børn omkring begrænsninger på indtaget af søde sager inden
skoledagen starter – måske det var dejligt at
gemme en kalender eller to til når man kommer hjem om eftermiddagen. Det er erfaringen at december-spænding spædet op med et
højt blodsukker – måske oven i købet med
lidt ekstra ’godt’ i madpakken - ikke er den
bedste forudsætning for en udbytte- og lærerig skoledag.
På forhånd tak for hjælpen.

Fælles er også elevmøderne. Her diskuteres
stort og småt. Pt er det måden vi bruger vores mobiltelefoner på. Vi har som sådan ikke
et problem i vores undervisning. Det handler
om at lære vores børn og unge at være sammen, være deltagende og nærværende.
I yngstegruppen er der klare regler for brug
af telefoner og spillemaskiner. I ældstegruppen har vi ingen regler. Dog skal mobilerne
være lydløse i timerne og ligge i taskerne.
De må bruges når læreren siger til. I pauserne må de bruges.
I lærergruppen ville vi gerne, at vores unge
mennesker brugte deres mobiler og tablets
noget mindre. Det kunne ske ved et forbud
og indsamling. Den løsning er vi bare ikke
til. Vi vil have de unge i tale og diskuterer
brugen af mobilen, i skoletiden.
Processen er i gang. Eleverne er blevet
spurgt og generelt oplever de ikke, at der er
et problem. Lærerne har fremlagt deres argumenter og oplevelser. Vi oplever at rigtig
mange elever i ældstegruppen, bruger store
pauser og små break til at hive telefonen
frem. De sidder få sammen og kigger nedad.
Vi ville gerne de så opad og orienterede sig
mod hinanden i større grad. På temadage har
vi spillet spil med dem og ofte leger vi fælleslege. De er vilde med det, men har svært
ved at bruge det i en hverdag.
Nu er turen så kommet til jer forældre.
Hvordan gør I derhjemme? Har I nogen regler? Uskrevne regler? Er mobilen fremme
ved spisebordet? Vi vil spørge jeres unge
mennesker til det, i den kommende tid. I er
også velkommen til at skrive til klasselæreren, om hvordan I gør.
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længe, han havde kræfterne til at klare arbejdet med at dyrke jordbær og anden frugt til
dørsalg og til at forære skolebørnene. Dette
hyggede han sig med ved høsttid.
Jens Korsholm var af nøjsom natur, som ikke fordrede meget til eget behov.
Som før fortalt fik han ingen familie selv,
men han havde sine 5 søsterbørn, som havde
hans fortrolighed. Det blev også dem, som
han fik en aftale med omkring, hvordan han
gerne ville have afviklet sin sidste tid og sin
begravelse. De måtte vide, at han ønskede,
at der skulle være smørrebrød og hvad dertil
hører af drikkevarer og kaffe.
Og sådan blev det!
Gigten havde så godt fat i ham, at det kneb
med førligheden, og det blev i et fald, hvorved han kom så slemt til skade, at han blev
indlagt på Holstebro sygehus. Og her gik
han så bort efter få dages indlæggelse, kun
få uger efter, at hans søster var gået bort.
En god ven fra ungdomstiden mindedes ved
kaffebordet Jens og hvad de havde af minder
fra kammeratskabet og sidenhen.
Jens Korsholm er her ikke mere, hans katteflok blev pludselig herreløse og skolebørnene og vi andre blir’ ikke mere budt på blommer og æbler fra hans dejlige frugttræer, og
vi kan heller ikke mere stille vores ure efter
Jens, når han kl. 11.45 kørte forbi for at nyde sin middagsmad sammen med vennerne
på Ørnhøj Friplejehjem.
Jens Korsholm Jensen efterlader sig sin søsters 5 børn og deres ægtefæller.
Æret være hans minde! 

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Jens Kristian Korsholm Jensen sov den 1.
november 2016 stille ind på sygehuset i Holstebro og blev den 5. november begravet fra
Nørre Omme Kirke.
Jens Korsholm, som han oftest blev kaldt,
blev født 16. august 1932 som ældst af to
søskende på gården Meldhede, Algade 73 i
dag kaldet Nyholm.
Jens blev 84 år.
Søsteren Marie blev tidligt gift og bosat i
Brejning Sogn, så det blev Jens, der udover
at have haft en enkelt plads som tjenestekarl
på landet, blev derhjemme og hjalp forældrene med at drive landbrug.
Således forløb mange år, da Jens forblev
ugift. Der blev dog også tid til for ham at få
et højskoleophold i Ryslinge, hvor han også
fik en delingsføreruddannelse i gymnastik.
Og endnu senere blev der også plads til en
tur på Lægaard Landbrugsskole.
Hjemme i Grønbjerg deltog Jens som ung i
både gymnastik- og ungdomsforeningens arrangementer uden dog at opnå ledertitlen.
Dengang hans forældre solgte gården og
købte huset på Frydendalsvej 5, fulgte Jens
med, og da de døde med kort tids mellemrum, overtog han huset og levede alene her,
hvor også alle hans kære katte fik et herligt
liv, og hjem med mad og drikke efter behov.
Han havde sin første tid som bybo arbejde,
indtil leddegigten blev for slem. Jens havde
en stor have, hvilket passede ham godt så
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Algade 2F, Grønbjerg
Åbningstider: Når flaget og skiltet er ude ved vejen
Tlf. 60 78 91 10
47

18. januar 2016

Å R

GRØNBJERG

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

22,- kr.
Pr. bakke

Tilbuddet gælder fra
18. januar - 15. marts

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

1917 - 2017

Fra Landbutik til L okalbutik
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