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Også i Grønbjerg Friskoles Drama 2017
”Alle børn har ret”...

...blev den nyvalgte præsident Donald Trump taget under behandling.
Bodyguard: Victor Husted Pedersen, Donald Trump: Emil Jacobsen
og FN’s talsmand: Benjamin Frydendal Vestergaard

RUNE
STENEN

 Redaktionen

en lille gåtur i vores have og havde observeret det døde dyr. Og så kommer alle spørgsmålene fra den næsten fireårige pige. Skal
den ikke på sygehus? Jamen bagbenene så
da fine ud, kan de ikke blive levende igen?
Kan den slet ikke blive levende igen?

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Er ulven kommet til Grønbjerg?
Forleden kom min kone ind og spurgte om
jeg havde set en ulv i vores skov, for oppe
mellem frugttræerne lå en død hare.

Så måtte den helt store pædagogik træde i
kraft, og naturens orden måtte forklares for
det unge menneske, der mente at jeg var
nødt til at fjerne resterne af dyret.
Nogle dyr spiser de mindre dyr. Vi mennesker slår også nogle dyr ihjel. Vi får da spaghetti med kødsovs og kødet kommer fra
køer. Vi får frikadeller og boller i karry, og
det kød kommer fra nogle grise, som vi
mennesker også har slået ihjel. Vi kalder det
så, at dyrene er blevet slagtet - det lyder meget mere humant.

I disse ”ulvetider” er man jo obs på slige begivenheder. Jeg troede nu ikke, at det var en
ulv, men måtte ved selvsyn have fakta på
bordet. Der lå den, flænset godt op og det
bedste brystkød var fjernet fra dyret, så man
kunne se ribbenene. Man kunne også se, at
harens pels lå spredt rundt om på græsset.
Ved et hurtigt kig på kadaveret valgte jeg
dog ikke at få taget noget af dyret fra til en
evt. DNA-analyse. Det ville sikkert være en
bekostelig affære og måske spild af de lærdes kræfter.
Nej, det lignede da også mere noget plukværk, som en stor rovfugl kunne have stået
for, og som den havde nydt som et bedre
måltid. Hvilken rovfugl kunne det så være,
der havde være på jagt på vort matrikelnummer? Jeg har gennem længere tid observeret
en stor musvåge (vingefang på op til 1.35
m), der har siddet i træerne lige rundt om søen og kigget efter bytte. Måske. Fuglebøgerne skulle dog frekventeres, for jeg kender
nogle, der er væsentlig bedre til fuglekiggeri
mm, end jeg er, så…

Jeg forbarmede mig da over barnet og flyttede resterne af haren ind mellem nogle træer,
så det ikke lige kunne ses, men i det håb, at
rovfuglene ville nyde resten af måltidet. 

Deadline for nr. 146 er
lørdag d. 22. april 2017
Bladet udkommer
onsdag d. 10. maj 2017

RUNESTENEN

Ganske rigtig - en musvåge kan godt tage en
hare og ydermere, så kan en duehøg også
være interesseret i den slags festmåltider.
Vi måtte konstatere med hinanden at det
måtte være en rovfugl og ikke en ulv.

www.runestenen.dk
Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 25 47 05 89 / 71 75 74 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Jeg lod dog liget blive liggende, da måltidet
ikke helt var overstået, og med temperaturer
i nærheden af køleskabets kunne det godt
forsvares, idet kødet sikkert kunne holde sig
friskt, så der ikke var fare for, at rovfuglene
skulle få halvfordærvet mad. Lidt omsorg
har man da.

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

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” !

Nå, men genvordighederne var ikke forbi.
Nogle af vore børnebørn var samme dag på

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Det var derfor med ekstra stor glæde og tilfredshed, at et enigt byråd i 2014 igen valgte
at udbyde højhastighedsnet, og at der blev
indgået en aftale med vinderne af udbuddet.
Jeg er helt sikker på, at etablering af højhastighedsnettet til alle hjørner af kommunen
er uhyre vigtig for vores udvikling og næsten ligeså vigtig som ordentlige veje. Jeg
har da også anvendt enhver lejlighed til at
bryste mig af, at der nu ville blive tilbudt
højhastighedsnet til samtlige adresser i hele
kommunen inden for en periode på fem år.
Det ærgrer mig derfor rigtigt meget, at byrådet har set det nødvendigt at tage det drastiske skridt at opsige aftalen med Eniig og
RAH om udrulning af højhastighedsnet med
de følger, det nu giver.
Udbuddet har været det første af sin slags.
Det har været en kompleks sag, og desværre
viser det sig nu, at der er fejl i udbuddet,
som har gjort det nødvendigt at opsige aftalen med Eniig og RAH.
Jeg håber meget på, at der kan komme en
snarlig afklaring, og at det i sidste ende vil
lykkes at få genudbudt arbejdet så alle
adresser kommunen får et tilbud om etablering højhastighedsnet.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Til Runestenens læsere.
Vinteren lakker mod enden, og foråret nærmer sig
med lange lyse dage til følge. Jeg vil i den anledning
begynde mit indlæg med et
vers fra Kaj Munks: Hvad
var det dog der skete?
Hvad var det dig der skete?
mit hjerte frosset hårdt som kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone
jeg planted der i fjor.
Oplevelsescenter NaturKraft
Planlægningsarbejdet i forbindelse med
etablering af Oplevelsescenter NaturKraft i
Ringkøbing er i fuld gang, og Byrådet besluttede på sit januar møde at sende tillæg til
kommuneplan og lokalplan for området i offentlig høring i 8 uger, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde om projektet.
Projektet NaturKraft bliver et vidensbaseret
oplevelsescenter, som med udgangspunkt i
naturens kræfter og naturfænomener formidler og kombinerer natur, viden og læring
gennem sjove og fascinerende oplevelser.
Et rigtigt spændende projekt som uden tvivl
vil kunne skabe en væsentlig øget aktivitet
med mange besøgende, ikke bare i oplevelsescentret, men også i vort område i øvrigt.
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Fællesspisning
Grønbjerg erindringer
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Red Barnet
Sang og Fortælling
Sommerfest
Sundhed
Thomas Juhl Jensen
Trivsel i Friskolen

Vi skal have højhastighedsnet
En af mine store kæpheste gennem mange år
har været at få højhastighedsnet til alle husstande i vores kommune. Jeg var derfor også
rigtig glad, da kommunen første gang sendte
arbejdet i udbud i forrige byrådsperiode. Byrådet valgte dog ikke at gennemføre projektet, da man vurderede prisen for høj.
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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
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:

Landsbymuen:
Brugskunst
Algade 65
Åbningstider:
Efter aftale
Tlf.: 22 300 615

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

Kirkebil:
Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

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

70 11 31 31

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
Bodil Jensen
23264285
Grete Tange
97384284
Per Hessellund Lauritsen
97384486

MARTS
MA 13
TI
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Dagen tiltaget med 4t 21m

LØ 15

14

SØ 16 Påskedag + Kor

ON 15 Vandværkets generalforsamling

39

MA 17 2. Påskedag

TO 16

TI
37

ON 19

LØ 18 Badmintonturnering

19

TO 20

22

FR 21

23

LØ 22

Kirke 9

MA 20 Tilmelding til Sommerbadminton
TI

12

21

11 46

TI

ON 26

LØ 25

TO 27
Kirke 10.30

MA 27

Sommertid beg

FR 28

13

LØ 29

28

17

SØ 30

ON 29

Kirke 10.30
MAJ

TO 30

MA 1 Skr. Prøver GB-fri

FR 31
APRIL

TI

2

ON

3 Musik for de små

TO

4

LØ

1

SØ

2

Kirke 9

FR

5 Sang og Fortælling

MA 3

14

LØ

6

SØ

7

22

22

4 Generalforsamling Brugsen

ON

5 Musik for de små

TO

6

TI

FR

7

ON 10 Runestenen udkommer

LØ

8

SØ

9 Palmesøndag

TI

6

18

TI

MA 10

22

Kirke 9

MA 8 Skr. Prøver GB-fri

19

9 Generalforsamling Arkivet

18

TO 11
Kirke ingen

FR 12 Bededag

15

Konfirmation kl. 10.00

SØ 14

Kirke ingen

ON 12

MA 15

20

FR 14 Langfredag

Kirke ingen
Kirke kl. 10.30

23

LØ 13

11

TO 13 Skærtorsdag

33

25

FR 24

TI

Kirke 9 (AH)

MA 24

TO 23 Kulturtur / Wellnessaften

SØ 26

21

Runestenen Deadline

SØ 23 Øko-dag Baksgård

ON 22

22

Kirke ingen 16

18 Friskole generalforsamling

FR 17 Gymnastikopvisning

SØ 19 Gravminder

Kirke 10.30

TI
22

16 Jonna Odgaard - Læsekredsen

ON 17
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Dagen tiltaget med 9t 21m

23

….fortsættelse fra side 3

 Arne Haugen Sørensens Museet i Videbæk
 Udbygning af laksefiskeriet i Skjern Å
 Verdens lykkeligste og mest tillidsfulde
befolkning
 Forsat stor vækst i turismen

De gode fortællinger.
I 2016 har der været mange gode fortællinger fra vores kommune, og jeg vil i det efterfølgende nævne nogle.
 Stauning Whisky udvider produktionen
for 100 millioner kr.
 Søndervig Feriepark nærmer sig, med
forhåbentligt snarlig vedtagelse af ændringer i planloven, sin realisering
 Oplevelsescenter NaturKraft i Ringkøbing

Jeg er sikker på at der i det indeværende år
ligeledes vil ske mange positive ting, og vi
vil opleve et 2017 hvor der på mange områder vil ske vækst og udvikling.
Runestenens læsere ønskes et godt forår. 

Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
LokalBrugsen Grønbjerg
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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

Stationen.
Stationsbygningen var tegnet af arkitekten
Ulrik Plesner.
Stuehus, kontor, ventesal, vognport og toiletbygning var bygget ud i et. Stuehus og
ventesal havde høj rejsning. Vognporten
havde fladt tag, som i vestsiden blev båret af
to søjler. Toiletbygningen havde pyramide-

tag der i spidsen sluttede med en bliktud, der
skulle fungere som udluftning.
På stationen boede, naturligt nok, stationsforstanderparret, Astrid og Peder Ibsen. De
var et par slagfærdige typer med hinanden,
det var altid en oplevelse at komme ind på
stationen. Der var en særdeles lun omgangsAut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Stationen som beskrevet af Magnus Cedergren. Af signalet kan man se at toget er ankommet fra syd.
Det stemmer også overens med fotograf Holger B.D. Sørensens, der havde som opgave af fotografere
Ørnhøjbanen inden dens nedlæggelse i 1961.

Her er toget på vej ind fra syd. Vejen i forgrunden er Algade og til venstre i billedet pakhuset på cementsøjlerne. Ca. midt i billedet ses aflæsserampen, og foran den skiftesporet. Pakhuset ligger bag stationen og kan ikke ses på billedet.
Begge billeder er taget i 1961 af Holger B.D. Sørensen.
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tone. Bedst var det når postbudene, og især
Johan Peder var der, så kunne bølgerne godt
gå højt. Tit og ofte var det dog Astrid der fik
det sidste ord i form af en tør bemærkning.
Peder var altid iført jernbaneuniform, med
tilhørende kasket, kasketten havde han på,
når han skulle ud og hejse for toget, eller rettere sagt, han nåede som regel at klappe den
på hovedet før han nåede hen til signalmasten. Han bevægede sig altid i et raskt tempo, jeg kan stadig se ham komme farende ud
ad døren, som regel med noget papir i hånden, kasketten under armen og signalstokken, det såkaldte spejlæg, i den anden hånd.
På stationen var der en signalmast der var
forsynet med to arme. Mellem togafgangene
stod begge signalarme vandret. Få minutter
før togets ankomst blev den ene arm løftet
således at den pegede 45 grader opad. Når
den vestlige arm var løftet kom toget nordfra
og omvendt med den østre signalarm. Man
kunne således se hvilken retning toget kom
fra. Når sidste tog om dagen var kørt blev
begge signalarme sænket 45 grader nedad

Nord for stationen lå pakhuset, den ligger
der i øvrigt stadig.
Jeg har en enkelt gang oplevet at der blev
sendt traktorer med banen. Niels Højris var
én af de allerførste landmænd der fik traktor
og den blev læsset af på læsserampen. Der
var et større opløb da Niels hentede den, det
var lidt af en begivenhed.
Efter at banen blev nedlagt i 1961, købte
Mogens Kjær pakhuset og lavede det om til
servicestation, hvor der blev solgt Caltex
produkter. Adolf Sandal passede servicestationen.
Vest for stationen lå der et lille husmandssted, hvor Tinne og Ejnar Nielsen boede, Ejnar var murerarbejdsmand og arbejdede for
Bertel Andersen i mange år. (I dag sandsynligvis Skolevænget 5A)
Ommegårdvej 4
I midthalvtredserne byggede Linna og Ole
Pedersen et hus ca. midtvejs mellem Algade
og Ommegård, i dag Ommegårdvej nr.4. Ole
var altmuligmand, bl.a. mælkekusk. Lidt
sydøst for huset havde hans bror, Andreas,
en formbrændselsfabrik, hvortil Ole leverede tørvesmuld. Ofte startede han ved firetiden om morgenen, og kunne så nå et par timer i mosen, før han skulle afsted på mælketuren. Han kom ikke sovende til det daglige brød.

Der var skiftespor på stationen, så to tog
kunne krydse hinanden, og der var rangerspor, hvor godsvogne kunne parkeres, og
syd for stationen var der læsserampe.
Lidt sydvest for stationen lå foderstofforeningen, en stor rødmalet træbygning, som
stod på betonpiller af ca. 1 meters højde.

Øvrige personligheder
Det meste af byen er nu ved at være gennemgået, men også kun det meste, jeg har
sikkert overset et eller andet. Teglværket,
som suverænt var byens største arbejdsplads,
har jeg med vilje undladt, da det i forvejen
er fint beskrevet andetsteds. Det er èn af
grundene, en anden grund er, at jeg faktisk
ikke ved ret meget om det. Der er et par personer, som boede lidt ude i periferien, men
som var en del af bybilledet og derfor bør
nævnes,
Stauning
Stauning er én af dem. Han boede i et lille
træhus nede hos Hans Langhoff, og han kom

Stauning alias Rasmus Pedersen Windfeld
Foto: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
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Foto: Odense Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek 1959

Ommegårdvej 4 bygget omkring 1955. Til højre i billedet ses et hjørne at tørvesmulds-siloerne og længere til højre - formbrændselfabrikken.
Ser man øverst til højre i billedet kan man ane transformatortårne ved indkørslen til Ørnhøjvej 23 og
gården til venstre derfor Ørnhøjvej 23. Øverst midt i billedet må det være Ørnhøjvej 25, Søndervang.

jævnligt op på mejeriet for at få et bad og så
fik min far altid en sludder med ham. Huset
var næsten helt fyldt op med bøger, og der
gik rygter om at han i virkeligheden var en
højstuderet mand, som af én eller anden
grund var blevet slået ud af kurs. Hvorvidt
rygtet talte sandt vides ikke. Egentlig hed
han Rasmus Pedersen Windfeld, men blev
kaldt Stauning på grund af et imponerende
fuldskæg. Han døde i 1953.
Anton Ibsen og Søren Allermand
Vest for banen ret syd for ”Sig”, ca. på samme breddegrad som ”Frydendal” lå der en
gammel brøstfældig gulkalket rønne med
stråtag, jeg mener den hed ”Ommegårdhus”.
Her boede Anton Ibsen, som var enkemand.
Han døde allerførst i halvtredserne, og det
eneste jeg ved om ham er at han havde en
lille puddelhund, som hed Bismarck. Om
den var opkaldt efter jernkansleren vides ikke. Efter Antons død flyttede Søren Allermand, kaldet gamle Søren, ind i huset. Han

Foto: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Fra venstre er det Ole Kristensen (Sønderkjærsvej 11) Søren Allermand og Stationsforstander Peder Ibsen
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Videre udvikling
Byen har selvfølgelig ikke ligget i dvale de
seneste 55 år, i dag er den vel mindst dobbelt så stor som den var i 1961 indtil banen
blev nedlagt i 1961, udgjorde den faktisk bygrænsen mod vest, dengang lå der kun et par
enkelte huse vest for banen. Byen har hovedsagelig udviklet sig mod nord og vest.
Mod øst er møllebakken (Algade 2-12) bebygget en del. Før i tiden var den østlige bygrænse ved ”Grønbjerggård”.

var københavner og ungkarl. Da han kom til
byen, anskaffede han sig en norsk fjordhest
og en gummivogn og gav sig til at køre
mælk. Efter et par år købte han en bil, en lille Lloyd, og gav sig til at handle med æbler.
Det blev aldrig rigtig til noget, i stedet gav
han sig til at klippe kreaturer, hvilket han
havde betydelig større succes med. Der hørte en rimelig stor græsmark til huset, her
havde nogle får og geder gående, af og til
havde han også et par tyrekalve, som blev
fedet op og solgt. Meget kan siges om Søren, men hans dyr led absolut ingen nød.
Han var et meget følsomt gemyt, når noget
gik ham imod, brød han enten grædende
sammen, eller også slog han sig på flasken.
Han var alkoholiker, men når han kørte bil,
var han ædru. Egentlig var han vel en ynkværdig skæbne, som mange år senere endte
sine dage for enden af et reb.

Hovedgaden er sådan set det sted, hvor der
er sket mindst. Udover at købmandsgården
og nogle få huse er fjernet, ligner hovedgaden sig selv, bortset fra at nutidens beboere
har haft en tilbøjelighed til at gå amok med
vandskuring og maling. Det kan man så synes om, eller lade være. 
Her slutter Magnus Cedergrens beretning fra Grønbjerg
i 50-erne.

Kultur&Samvær:
Tur til Holstebro museum
Rundvisning v/Lis Helles Olesen
kl. 13.00 torsdag den 23. marts
Samkørsel fra parkeringspladsen
bag forsamlingshuset kl. 12.30
mvh. Bestyrelsen.

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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 Besøg hos Mille
Ved: Grete Tange

”Du skal være mod andre, som du ønsker,
de skal være mod dig”.
Det er Milles leveregel, som hun har lært af
sin mor, og som hun prøver selv at leve op
til.
Hun er flyttet ind på Bymarken 12 B den 14.
januar, og hun tager venligt imod mig for en
snak om sit liv og levned til nu.
Nykøbing - Brønderslev
Hun fortæller:
”Jeg hedder Mille Marie Mogensen. Jeg er
50 år, og jeg kommer oprindelig fra Mors.
Jeg er født i Nykøbing M, og der gik jeg i
skole til 9. klasse. Derefter var jeg i huset og
prøvede forskellige jobs, før jeg blev gift
med min første mand og flyttede til Brønderslev. Der boede jeg i 8 år, og der fik jeg
mine to døtre, som i dag er henholdsvis 30
og 28 år. Den ældste bor i Nykøbing med sin
kæreste, og den yngste bor i Hanstholm med
mand og to helt fantastiske børn. Så jeg er
bedstemor. Efter nogle år fandt min mand
en yngre model, og vi blev skilt. Imens jeg
var i Brønderslev, arbejdede jeg med forskelligt bl.a. på Vildmosemuseet, hvor jeg
var med til at registrere og lægge billeder
ind på nettet.

Foto: -mb

mand, og senere fandt jeg sammen med en
mand her fra egnen, som har 2 døtre. Han
boede på et nedlagt landbrug, og det var betydeligt skønnere end at bo i en treværelses
lejlighed på 1. sal. Der var imidlertid lovlig
mange i vort forhold, så derfor skiltes vi, og
jeg flyttede her til. Vi har dog et udmærket
forhold til hinanden nu og kan godt snakke
over en kop kaffe. Hans piger ser jeg også,
og dem føler jeg næsten, at jeg er mor for.
Her på egnen har jeg også arbejdet med mit
fag både på Centerparken og Bakkehuset
(Videbæk), Ørnhøj, Troldhede og Spjald
plejehjem. Nu har jeg nogle timer om ugen
på Grønbjerghjemmet, men jeg håber, at jeg
på længere sigt kan få nogle flere, for jeg synes, det er en dejlig arbejdsplads.

Brønderslev - Nykøbing
Jeg flyttede tilbage til Nykøbing og gik i
gang med uddannelsen til social og sundhedshjælper. Den gennemførte jeg i 1997 98 i Thisted, og siden har jeg i alt arbejdet
ca. 17 år indenfor plejeområdet både med
ældre, demens og handicappede samt senhjerneskadede. I Nykøbing fandt jeg en ny
mand, som jeg var gift med i 11 år, og med
ham fik jeg Jonas, som i dag er 18 år. Han
har gået på Grønbjerg Friskole, og er nu i
gang med landmandsuddannelsen på Grindsted Landbrugsskole. Han var i praktik hos
Bjarne Hansen, og han har virkelig animeret
ham til at fortsætte indenfor landbruget.

Cezar
Da jeg kom her til egnen blev jeg imidlertid
helt overvældet af den natur, der findes her.

Nykøbing - Vestjylland
Efter nogle år blev jeg skilt fra min anden
12
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Jeg troede, at alt var dækket af lyng, men ser
nu så varieret landskabet er. Jeg benytter i
det hele taget meget naturen til gåture med
min hund – en hvid schæfer, Cezar, som er
to år gammel. Ham er jeg meget glad for, og
jeg nyder de lange ture, som jeg kan gå sammen med ham i umiddelbar nærhed af byen.
Det er sjældent med en hvid schæfer, og på
et tidspunkt var de næsten udryddet, men
ved omhyggelig avlsarbejde er det lykkedes
at genoplive racen. Han er altså ingen albino. Han er ud af et kuld på 6, og hans bror,
Bonzo, og dennes familie, der bor på Fyn
har jeg stadig forbindelse med, og det er meget hyggeligt. Han er rigtig god til at skabe
kontakt til andre mennesker, fordi han er så
venlig over for alle.

Min nabo Rita var her, straks jeg flyttede ind
og tilbød hjælp og følgeskab til begivenheder her. Også de andre her på vejen har været meget venlige. Det er virkelig dejligt at
opleve en interesse og opmærksomhed, som
kun kan gøre én glad. Det har bl.a. gjort, at
jeg har været med til fællesspisning, Kultur
og Samvær arrangement, gospelkor, og til
sommer skal jeg med til at spille kroket. Jeg
er i det hele taget overrasket over, så meget
der sker i dette samfund. – Jeg er interesseret
og vil gerne deltage, og i den forbindelse
kan jeg fortælle, at jeg sidder i menighedsrådet for Væggerskilde Kirke. Der bliver jeg
siddende til næste valg.
Hvad skal der nu ske?
Jeg kan godt lide, at der sker noget og at
hygge mig sammen med gamle venner og
nye bekendte. Måske kunne jeg sammen
med andre tage til ”enkebal”. Jeg vil også
hjælpe, hvis der er nogen, der har brug for
en hjælpende hånd.
Jeg kan godt tænke mig at blive boende her,
for jeg har fået en dejlig lejlighed, skønne
naboer og en flot natur lige udenfor vinduerne.”

Fritidsinteresser
Naturen er skøn her, og jeg glæder mig over
årstidernes skiften, og jeg bruger også vore
ture til at indsamle ting og sager, som jeg
kan bruge til min store interesse for blomsterbinding af forskellig art. Jeg har gennem
mange år lavet dekorationer, adventskranse
og lign. til folk, jeg kender, og jeg er villig
til at hjælpe nogen, der kunne tænke sig at
arbejde med det. Jeg er også klar til at lave
mad eller bage til noget, som kunne komme
andre til glæde, så man skal bare henvende
sig.

Efter en hyggelig snak og en dejlig kop kaffe
tager jeg afsked og håber, at vi ses igen i bybilledet. 

Modtagelsen
Den modtagelse, som jeg har fået her i byen,
er helt overvældende:

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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 Fællesspisningen 2017
Den årlige fællesspisning der almindeligvis
finder sted omkring uge fem havde trukket
ca. 70 personer til Grønbjerg Forsamlingshus til flæskesteg, sprød svær (i en skål for
sig selv vel at mærke), rødkål, grøn salat
med dressing og sovs og kartofler og der var
virkelig tale om sovs der hang rigtig godt
ved kartoflerne og endelig, for nogle uundværlige, chips. Efter dette flæskestegsfyrværkeri var der den sædvanlige grønbjergske – eller jeg skal måske hellere sige den
sædvanlige -Menighedsråds - Margrethes
Døtres - Kultur og Samværs dessertbord. Og
naturligvis var der mulighed for at købe øl
og vin.
Jeg vil ikke nævne noget om aldersfordelingen hos de fremmødte, men vil dog understrege at vi savnede dem under 50. Af samme grund var der heller ikke små-tramp af
livlige børnefødder rundt på gulvet i forsamlingshuset.
Højskolesangbogen var delt rundt og efter
velkomsten af Menighedsrådets formand Else Pedersen blev der sunget til ”Kjørmes

Én af papirdugens største fordele er, at man kan
skrive navnet på den enkelte dessert på bordet det er dog en betingelse, at der ikke er nogen, der
flytter rundt på skålene.

Knuds” og Jeppe Aakjærs pris.
Hen under desserten kom der én hen til mig
og spurgte hvor meget mon kuvertprisen for
middagen ville stige hvis alle forrets ingredienserne blev købt i vores LokalBrugs – (man
regnede med at alle ingredienser til dessertbordet var købt i LokalBrugsen).

Fotos: Mogens Ballegaard

Den eneste, der kunne trække gennemsnitsalderen nedad, var den af Madstedets ”medbragte” pige i baren, der solgte øl og vin.
14
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Fotos: Mogens Ballegaard

Redaktionen var en tur i arkiverne for at finde et billede fra Fællesspisningen for 10 år siden

Det vidste jeg naturligvis ikke, men tanken
var da meget spændende. Efter nogle hyggelige snakke rundt ved bordene sluttede aftenen af med endnu et par sange hvorefter

man hver især pakkede sit service mm ned i
de medbragte kurve eller tasker og forlod
forsamlingshuset i god ro og orden.  (-mb)

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

Parkvej 2 - 6971 Spjald
97 38 15 66
40 91 01 66
www.jensbyskov.dk
michael@jensbyskov.dk
https://www.facebook.com/
henningsoerensenel
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 Alle børn har ret….
FN’s børnekonvention af 20. november 1989 var
omdrejningspunktet for dette års dramaforestilling.
Fire akter var forestillingen bygget op af.
Af de paragraffer eller artikler (FN’s børnekonvention består af 54 artikler) der blev behandlet
kan nævnes rettigheder som: mad, sundhed og et
sted at bo. Skolegang, fritid og information, at
blive beskyttet mod bl.a. krig, vold og misbrug
og udnyttelse samt medbestemmelse om indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.
Hele skolen var involveret i projektet og man
havde besluttet at overskuddet ved indgangsbilletten skulle gå til Red Barnet.
Eftermiddagsforestillingen var rettet mod de forældre der var forhindret om aftenen, samt bedsteforældre, Grønbjerghjemmet og byens befolkning generelt.
Aftenforestillingen var rettet mod de medvirkende børns forældre og søskende. 

Barnet skal have et navn og et fædreland,
lige fra det bliver født

Alle har ret til et sted at bo
16
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I dansen her blev der fokuseret på Information
og Ytringsfrihed
Fra venstre: Laura Kjerulff, Johanne Plougmann og Ida Klose
Herunder temaet en ”skilsmissefamilie med en
ny m/k’er” der behandler:
Deltagelse, Udnyttelse og måske Vold
Fra venstre Ida Klose, Freja Qvist, Johanne
Plougmann og Benjamin Bak

Alle foto i artiklen: Mogens Ballegaard

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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Som nævnt havde skolen og dermed eleverne beslutte at støtte Red Barnet med indtægterne fra de to forestillinger.
Red Barnet har bl.a. en afdeling i Ringkøbing, der har fokusområde på RingkøbingSkjern Kommune.
Grønbjerg Friskole havde elevmøde torsdag
den 2. marts så alle børnene var samlet til
mødet, som blev indledt med Kim Larsens
sang ”Alle børn har ret”
To repræsentanter for Red Barnet i Ringkøbing var netop inviteret til denne torsdag
hvor alle børn kunne overvære at Red Barnets repræsentanter fik overrakt en stor

check på ikke mindre end kr. 7.764,De to repræsentanter Jytte Hansson og Erna
Toft kunne fortælle at det ikke kun er i udlandet og måske mere specifikt Afrika der er
nød og hjælp behov. Også i RingkøbingSkjern kommune er der behov for hjælp til
børn der trænger. Det er ikke alle børn der
har mulighed for, for eksempel at komme en
tur til Klosterheden Plantage for at se bævere eller med på en tur til Himmelbjerget måske med Hjejlen eller brug for hjælp ind under jul. -mb 

Her overrækker lærer Camilla Nielsen og elevmødets ordstyrer Mathias Smith Sønderby checken på de
7.764 kr. til Red Barnet Ringkøbing, repræsenteret af fra venstre Erna Toft og Jytte Hansson

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Tirsdag d. 9. maj kl. 19.30 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
tlf. 97 38 40 20 eller 25 47 05 89 - mail adr.: johanneskirk@gmail.com
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Praktikanter
Vi har en god tradition for at have studerende fra Det Fri Lærerseminarium. I år får vi
besøg af 2, 1. års studerende. De skal være
her i ugerne 12,13 og 14.
De kommer langvejs fra og har derfor brug
for overnatning. Er der nogen i skolekredsen
som har mulighed for at huse disse unge
mennesker eller kender nogen som kan. Det
skal helst være inde for cykelafstand til skolen. Vi skal nok dække udgifterne.
Skolelederen kan kontaktes på
mobil: 41 41 86 25 

 Friskolenyt
Ved: Skoleleder og Friskolebestyrelsen

Skoleindskrivning den 25 januar
Onsdag havde vi skoleindskrivning. 8 familier tog imod invitationen og pt, ser det ud til
at 0.klasse 2017/18 starter ud med 8 elever.
Vi havde en dejlig eftermiddag med oplysning om Friskolen, værdier, at være skoleparat, forældresamarbejde og der blev også
plads til sang, leg og flotte tegninger.
Tak for jeres opbakning.

Vigtige datoer i Grønbjerg Aktiv regi
Badminton turnering

lørdag

d. 18. marts 2016

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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 Sang og Fortælling i præstegården
Ved: Grete Tange

Den sidste eller næstsidste fredag i hver måned gennem hele vinteren har pastor Bodil
Toftdahl indbudt til sang og fortælling i præstegården.
Det har været nogle hyggelige og givende
eftermiddage, hvor Bodil har dækket smukt
op i præstegården, har bagt dejligt hjemmebag og fundet en eller flere interessante og
tankevækkende fortællinger at læse op for
os.
Vi har hørt historier om blomster, menneskeskæbner og Luther, ligesom vi har sunget
årstidens sange og salmer eller andre, som

man kan foreslå.
Organist Helle Majlund spiller til sangene,
så der bliver lidt mere klang over dem.
Deltagerne kommer både fra Ørnhøj og
Grønbjerg, og vi er mellem 20 og 40 hver
gang, men der er stadig plads til flere interesserede.
Det er skønt, at Bodil på den måde tager initiativ til at åbne præstegården, sådan at vi
kan mødes med hende på hendes hjemmebane.
På de deltagendes vegne vil jeg gerne takke
for det arbejde, som hun lægger i det. 

Foto Bodil Toftdahl

Foto: Bodil Toftdahl
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Sommerfest i Grønbjerg
Sommerfesten i Grønbjerg 2016
vil løbe af stablen i uge 35
(ugen: 28. august - 2. september)

Nærmere program følger i næste Runestenen
Grundlovsmøde

ØRNHØJ FODKLINIK
v/Daiva Mikkelsen
Åbnings tider efter aftale eller
Mandag - Tirsdag 10 - 14
Onsdag
16 - 19

Årets taler: Søren Elbæk
Mandag den 5. juni
2. pinsedag kl. 14
i præstegårdshaven

TEL. 22 46 84 68
Hovedgaden 58 - Indgang ved P Plads

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

Vi indbyder igen i år til grundlovsmøde i præstegårdshaven med
fællessang og korsang, kaffe og
kage i det grønne.

GRØNBJERG
AUTO

Vi fejrer Grundlovens fødselsdag,
Grundloven der er fundamentet i
vort samfunds retsbevidsthed og
forståelse.

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

Alle er velkommen
Nr. Omme Menighedsråd

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
på Grønbjerg Friskole
tirsdag d. 18 april kl. 19.00
Grønbjerg Friskole gør opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 17. marts.
Det kan gøres ved at skrive til skoleleder: niels@gbfri.dk, senest fredag d. 17 marts.
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 Sundhed

hos mus, som kan producere et stof, som har
den virkning på knoglemarvskræft.
Immunsystemet blev opdaget for godt hundrede år siden, men først for fyrre år siden
lykkedes det at dyrke celler, så de kunne
masseproduceres, men de duede kun til mus,
og der gik tyve år mere, før man kunne få
held til at binde dem til menneskelige kræftceller, og så angreb de også mange raske
celletyper.
De første forsøgspersoner blev meget syge.
Men for ti år siden er det lykkedes at finde
en specifik behandling for knoglemarvskræft, og den behandling bliver nu godkendt, og det ser lovende ud for behandling
af andre kræftformer. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Femte kolonne.
I kampen mod kræft er der rigtig gang i den
for tiden.
Et nyt middel er ved at blive godkendt, og
det går ud på, at det som en slags spion finder og markerer kræftceller, så immunforsvarets celler kan finde dem og ødelægge
dem - uden at gøre skade på raske celler.
Den medicin, der ellers kan ødelægge kræftceller, har jo ellers ofte alvorlige bivirkninger.
Efter 40 års laboratoriearbejde er det lykkedes at dyrke nogle celler fra immunforsvaret

Fo 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
Sang og Fortælling
Forårssangene er måske de skønneste i vores danske sangskat. Vi vil synge en
række af dem og høre endnu en god fortælling i præstegården. Der er kaffe og
hjemmebag på bordet, og det er ganske gratis!
Alle er velkomne - tag en nabo eller bekendt med!
Fredag d. 5. maj kl. 14
Langfredag kl. 10.30 i Nørre Omme er det tid til stilhed og eftertanke, for da
skal vi høre hvordan Jesus blev arresteret, tortureret og korsfæstet. Det er en
grusom beretning, og salmerne og musikken giver mulighed for at tænke over,
hvad der sker, når ondskaben får lov at herske.
Kornyt
Vi deltager ved Gudstjenesten kl. 10.30 Påskedag 16/4
Vi øver torsdag aften i hver uge, og der er plads til flere.

Gravminder
Efter gudstjenesten d. 19. marts kl 9 i Nørre Omme kirke vil Mogens Ballegaard
introducere et hæfte, som netop er udkommet. Det handler om de særligt interessante gravminder på Nørre Omme kirkegård, som har spændende historier bag
sig. Hæftet bliver tilgængeligt i kirken, så interesserede kan tage det med ud på
kirkegården og dermed kende baggrunden for de smukt restaurerede gravminder.

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.
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Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 12. maj kl. 10:
Allan Stolc Madsen
Bertil Brinch Johansen
Emma Wejse
Esben Schmidt
Gry Nielsen
Johan Klose
Lasse Aabjerg Sejbjerg
Lucas Risom
Lucas Røjkjær Erlandsen
Lucas Schjerlund
Rasmus Mærsk
Søren Ejsing Linde Sørensen
Thea Sejbjerg

Banevænget 4
Grønbjergvej 43
Grønbjergvej 19
Kodalsvej 2
Vinkelvej 1
Grønnegade 4
Abildåvej 22
Nylandsvej 6
Hovedgaden 26
Ommegårdvej 6
Kodalsvej 8
Algade 5
Abildåvej 22

Ørnhøj
Abildå

Abildå
Ørnhøj

Abildå

Vigg dato i Grønbjerg Akv regi
Tilmelding l sommerbadminton

Mandag d. 20. marts 2016 kl. 18.30

Jonna Odgaard
Forfatter til ”Ulvens Blik” og ”Shamanens lærling”

….kommer til Grønbjerg
tirsdag den 16. maj kl. 19.30
og fortæller om sit forfatterskab
Det foregår i Konfirmandstuen
og er i anledning af Læsekredsens 20 års jubilæum

Alle er velkommen
Entré kr. 25 inkl. et glas vin
Bøgerne kan lånes på biblioteket. Og man kan se mere på: www.ulvensblik.dk
Med venlig hilsen Læsekredsen
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Dressingholdet fra 7. klasse

80’er fest i Grønbjerg er snart ved at være
en institution for sig selv. Overskuddet, som
man regner med sniger sig op imod 20.000
kr., går til Friskolens støttekreds til gavn for
eleverne i skolen.
Dette år er sikkert heller ikke nogen undtagelse. Maden var linet op (Tunmusse og
Ristaffel), og den varme ret kom fra Vildbjerg. Til at hjælpe sig i køkkenet havde
80’ergruppen fået hjælp fra 7. klasse, der
derved tjente en skilling til en studietur.
Det var tredje gang 80’er festen løb af stablen, så holdet bag har fået en vis rutine. Betaling for indgangen via mobilpay, tjek med
armbånd ved indgangen, bartendere der havde styr på det og hvor der betales kontant.
DJ holdet virkede professionelt. Og godt at
multisalen ligger relativt langt fra naboerne,
der dog sikkert havde musik det meste af
natten.
Deltagerne kom dryssende fra næsten alle
verdenshjørner, hvor man i de små hjem
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Alle fotos i artiklen: Mogens Ballegaard

havde varmet op til festen, og alle havde taget deres 80’er outfitt på.
Der var deltagere fra mange lande af de fjerneste kan nævnes Tyskland, Nordsjælland,
Østjylland, men de fleste kom dog fra
Vestjylland. Nogle kom fra Ringe, Højmark,
Hobro, Ølstrup og Ringkøbing bare for at
nævne nogle få. Men der var flest fra Grønbjerg. 160 havde meldt deres ankomst, og
nogle få troppede op efter spisningen.
Dagen derpå kommer der et oprydningshold
fra skolen, der så også tjener en skilling til
en lejrtur eller lignende. (-mb)

 80’er fest 2017
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Zoneterapi • Øreakupunktur
Bach remedier • Massage • Laserterapi

Tina Hammelsvang Kirk

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

Adr.: Svinget 2B, Grønbjerg
Formand:
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Grønbjerghjemmets venner fik noget retur
Ved Ulla Koldby

Nytårstaffel
Så var der igen nytårstaffel på Grønbjerghjemmet for os frivillig.
Utroligt som der var disket op af mad og
drikke, taler, underholdning og gaver.
Vi bliver budt velkommen til et veldækket
bord. Maden er som altid den bedste der findes og denne gang havde Betty
(Grønbjerghjemmets køkkenleder) også Sia
frø og grøn kartoffelmos i den flotte tre retters menu.
Ja, det var en dronning værdig.

fortjenstmedalje -guldnål mm. af dronningen
og hendes hofdamer.
Og beboerne elskede at se hende det var
som om tiden stod stille og vi nød alle personalets optræden - Tusind tak for det.
Så fik vi kaffe og kransekage og der blev
delt gaver ud en ”Normann fugl” til damerne
og en flaske portvin til vores mænd.
Sang havde de også lavet til os med endnu
flere tak i - Men som der så rigtigt stod:
DET ER IKKE NOGET I FORLANGER
DET ER NOGET VI GØR HELT AF OS
SELV

Takketaler og ”fornem” udnævnelse
Først holdt Lene (Grønbjerghjemmets leder)
tale og takkede os derefter Birgit som desværre kunne fortælle at hun stoppede. Det er
vi kede af da vi netop føler der er en dejlig
ro omkring Ledelsen.
Og så minsandten om ikke Dronning Margrethe ankommer i flot rød kjole og stor hat
og gravhund, og vi blev alle som én udnævnt til ridder af Dannebrog -

I skal vide vi elsker at komme og nyder at gi
en hjælpende hånd, men også bare at være
her.
Frivillighed er en mærkelig ting enten kan
man li det eller også er man typen der siger:
Jeg har taget min tørn. Hvor går de glip af
meget hvis de tror vi kun gir´.
På de frivilliges vegne - Ulla Kolby. 
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 Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2017
Vejret fastelavnssøndag var da heller ikke til andet end at gå inden døre og slå nogle katte af
nogle tønder. Det var der også ca. 100 børn og voksne der havde fundet fornøjelse af.
Liv og glade dage var der da også. Og så skulle der stilles op i fire kategorier med hver deres
tønde, der skulle slagtes og indholdet fordeles til deltagerne.
Opdelingen af fastelavnsdeltagere skete efter følgende kategorisering.
 Myrer til 0 kl.
 Humlebier til 1. kl.

 2. - 4. kl.
 5. ++ kl. til måske gymnasiet

De fleste optrådte i diverse udklædninger og der var naturligvis præmier til kongen, en dronning og så til bedst udklædte valgt af den skrappe dommerkomite. Det er naturligvis kongen
med den største krone.

Myrer til 0 kl.
Bedst udkl.: Venja Sanggaard
Konge:

Vigga R. Vestergaard

Dronning:

Emma Boesen

Alle foto i artiklen: Mogens Ballegaard

Hummelbi - 1. kl:
Bedst udkl: Katrine Vendelbo
Konge:

Katrine Fredensdal

Dronning: Jesper Sørensen
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Til højre er det Emma Boesen der
får sig slået til Dronning

2. - 4. kl.:
Bedst udkl: Mathias Schjerlund
Konge:

Karoline Fredensdal

Dronning: Thomas Led

5. ++ kl. til måske gymnasiet
Bedst udkl: Isabella Storgaard
Konge:

Sofie Kynde

Dronning: Sille Pedersen
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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 12 mio. kr. projekt gravet i gang
Halmfyrs anlægget i forbindelse med Ørnhøj
-Grønbjerg Kraft Varme Værk blev gravet i
gang onsdag i vinterferien kl. 13.

ningerne med en kedelhal og et lagerrum til
600 halmballer, og Linka i Lem skal levere
halmfyrsanlægget der består af halmopriver
og en 30 m lang halmbane og halmfyrskedel.
Det hele skal kobles sammen med det eksisterende og transmissionsledningerne til solvarmen skal føre vandet frem. Derfor er anlægget også anbragt ved siden af det 5.000
m2 store solfangeranlæg på Halkjærsvej i
Ørnhøj

Der var indkøbt en funklende ny spade, så
formand for værket Mogens Nørgaard kunne
foretage det første spadestik. Heldigvis var
bunden meget sandet, så flere dages klar
frost gjorde det ikke umuligt, at få spaden i
jorden. Formanden bød velkommen og kunne glæde sig over, at tre års forarbejde nu
kunne sættes i gang.

Halmkedelanlægget skal stå for 60-70 procent af varmeproduktionen. Solvarmeanlægget dækker i forvejen 20 procent, så de sidste cirka 10 procent kommer fra gassen.
Anlægget forventes at komme i drift til vintersæsonen 2017-2018.
Deres udsendte kan i øvrigt meddele, at Niels Dam er det bestyrelsesmedlem fra Grønbjerg, der supplerede bestyrelsen, så den nu
er blevet fuldtallig.  (-mb)

Bestyrelsen, entreprenørerne, projektansvarlig og et par håndfulde tilskuere var mødt
frem for at overvåge begivenhederne, som
blev efterfulgt af en invitation til kaffe og
småkager i ørnhøjhallens cafeteria.
Der skal investere 12 mio. kr. i projektet, der
bliver ledet af AEA - Aktive Energi Anlæg , og hvor hovedentreprenørerne er Skibild
entreprise og Linka. Skibild skal stå for byg-

Foto: Mogens Ballegaard
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I Fodklinik i Ørnhøj
Ved Daiva P. Mikkelsen

Daiva P. Mikkelsen, Ørnhøj har etableret sig
i Ørnhøj med fodklinik hvorfra hun gerne vil
betjene kunder i hele omegnen. I den anledning har vi modtaget følgende introduktion
fra Daiva:
Til Danmark fra Litauen
Daiva P. Mikkelsen har åbnet Ørnhøj Fodklinik. Daiva kom til Danmark for 14 år siden fra Litauen for at hjælpe til med honning
slyngning for en biavler i Ørnhøj.
Bierne og blomsterne tog ”overhånd”
Det med slyngning af honning blev til lidt
mere lærdom om blomster og bier. Siden da
blev hun gift med bi-manden Jørn T. Mikkelsen og de har 3 børn, som er godt på vej
med skolegangen.
Da lederen Ann-Jeanett Jensen fra Holstebro
Fodplejeskole kontaktede mig og spurgte,
om jeg kunne værre interesseret i at få en
uddannelse som Lægeeksamineret Fodplejer, var jeg ikke et sekund i tvivl, da pille og
nusseri lige var mig, dog var det alligevel

I gang med nyt projekt
Børnene blev større, skoletiden længere, så
Daiva begyndte at kede sig og savnede kontakt med mennesker og udfordringer, så derfor trængte hun til at komme hjemmefra.
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lidt mærkelig, at hun ringede lige netop til
mig. Men så fortalte Ann-Jeanett at det var
et par lokale fra Ørnhøj der havde opfodret
hende til at ringe til mig, og de synes at jeg
kunne være god til jobbet.
Efter et år i skole med masser af teori og
praktik, og gode skolekammerater føler jeg

mig helt klar til at beskære, klippe og nusse
om fødder i Ørnhøj og omegn.
Her i foråret bliver der også nye tiltag såsom
voksning af ben m/m. Klinikken har til huse
i den gamle post/bank bygning som i forvejen huser både pizzeria og fotograf. Så det er
vores Ørnhøj Center. 

Øko-dag på Baksgaard
Søndag den 23. april 2017 kl. 10 - 14
Køerne bliver sluppet løs kl. 12

( Vi tænder som sædvanlig op i grillen hvor Grønbjerg
Friskoles
Støtteforening vil sælge de lækreste
øko-pølser
(

Vi sørger for godt vejr og I sørger for godt humør
Ses til en hyggelig dag Malene og Claus
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 Grønbjerghjemmets venner
Sjette år med generalforsamling
Det var den sjette generalforsamling der
blev afviklet på Grønbjerghjemmet den 1.
februar i år med Grønbjerghjemmets venner.

Ros til vennerne
Daglig leder på Grønbjerghjemmet Lene
Bach kunne berette fra en erfa-gruppe med
tilsvarende institutioner, at man var meget
imponeret over de aktiviteter og den foretagsomhed og de ting man formår at få sat i søen af de frivillige i Grønbjerg.

Der er fire i bestyrelsen og 160 betalende
medlemmer. Ud af disse er der 14 frivillige
damer samt en del af deres ægtefæller der
også giver en hånd med.

Fundraising
Bestyrelsen havde søgt Tryg-fonden om kr.
100.000 til en cykel hvorpå der kan transporteres en person i kørestol og et Boldebassin.
Bestyrelsen havde fået kr. 55.000 og det
blev drøftet hvilken cykel der kunne blive
tale om i den anledning. Der er tale om en
cykel der skal kunne bære en person på måske over 100 kg samt en kørestol og en der
træder pedalerne.
Derudover ønskede personalet sig en touchskærm der kunne hænge i en højde så kørestolsbrugerne kunne køre forbi og se billeder
fra begivenhederne i årets løb og også med-

Formanden Bente Færge aflagde beretning
over årets aktiviteter, der også er skrevet om
i Runestenen efterhånden som de er blevet
afviklet.
Én af de lidt større aktiviteter var Cirkus
Mascot i september måned hvor både Grønbjerg Friskole og Grønbjerghjemmet var aktører.
Regnskabet blev gennemgået og viste et underskud på godt 7.000 kr. Det var dog et underskud der blev opvejet af sidste års overskud. Egenkapitalen er pr. 31 december
2016 knap 29.000 kr.

Fotos: Mogens Ballegaard

Den nye bestyrelse fra venstre: Anette Hansen, Karin Demant, Bente Færge og Bodil Jensen
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dele begivenheder mv. til de pårørende der
kommer på besøg.
Vennerne søger også hvert år kommunen
om de såkaldte §18 midler der som regel andrager omkring 18-20.000 kr. Ud over dette
søges der også andre fonde eller institutioner
der har fokus på områder der omhandler situationen for f.eks. beboerne på Grønbjerghjemmet.

Tavshedspligten
Til sidst ridsede Lene Bach forholdene om
tavshedspligt op, og pointerede at alle nye
frivillige skal underskrive en tavshedserklæring. Lige såvel som personalet naturligvis
også har tavshedspligt i forhold til begivenhederne på Grønbjerghjemmet.

Tovholderfordeling
Årets begivenheder blev fordelt på tovholdere med bl.a. fisketur, sommerhusophold, køer på græs osv. osv.

Anette Hansen, Anne-Kirsten Gammelgaard, Annette Pedersen, Bente Færge, Bodil Jensen, Ellen Juelsgaard, Else Justesen,
Grethe Lauridsen, Ingrid Kirk, Karin Demant, Kristine Kjær, Lis Madsen, Rita
Welander og Ulla Koldby
Derudover har de frivillige to ansatte koordinatorer, som er Julie Skovgaard og Karin
Rindom. (-mb) 

De frivillige er følgende:

Valg
Efter valget består bestyrelsen af Bente Færge, Karin Demant, Bodil Jensen og Anette
Hansen. Kristine Kjær blev suppleant.
Lidt mere nyt fra Vennerne:

lemskab koster kr. 60,00 for en person, og
kr. 100,00 for et par.
Det er også muligt at yde et ekstra bidrag til
foreningen og dermed hjælpe Grønbjerghjemmets beboere.

Teater på skolen d. 9. feb. 2017:
Til forestillingen på skolen var 6 beboere fra
Grønbjerghjemmet sammen med 4 frivillige
og 3 hjælpere.

Indbetaling kan ske på følgende konto nr.:
7670 4464256

Fastelavn d. 22. februar 2017:
Det frivillige onsdagshold har sammen med beboerne
malet tønden. Der
er indkøbt kroner
til både katte konge
og -dronning, og
der er indkøbt slik
og lavet poser til
tønden.
Skolebørnene fra
friskolen kom til
tøndeslagningen
sammen med beboerne.
Indsamling
og
medlemskab:
Det er nu I skal betale kontingent til
Grønbjerghjemmets venner. Med35
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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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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

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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 Trivsel i Grønbjerg Friskole
Ved: Skoleleder og Friskolebestyrelsen

Konklusion: Lærerne i yngstegruppen og ledelse har besluttet, at fokuserer på elevernes
sociale kompetencer. De vil i foråret bruge
mere tid på læring i at være sammen, lege
sammen og se hinanden.

Grønbjerg 8. januar 2017

Trivselsundersøgelse – Grønbjerg Friskole 2016
I november måned, uge 46 afholdt Grønbjerg Friskole en trivselsundersøgelse for alle elever. Vi brugte undervisningsministeriets test, der er obligatorisk for folkeskolen.
Resultaterne er derfor sammenlignelige
med disse.
Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at vi
hvert 3. år vil undersøge elevernes trivsel,
socialt og fagligt. Resultaterne af undersøgelsen er gennemgået og diskuteret i bestyrelsen og i lærerkollegiet. Besvarelserne er
foretaget på PC.

Ældstegruppen:

1. faglig trivsel
2. ro og orden
3. social trivsel
4. støtte og inspiration

Procenttallene er gennemsnitlige og giver
udtryk for ” tilfreds/ god” eller ”meget god/
tilfreds”.

Generel vurdering af undersøgelsen:
Tallene ligger generelt tæt på landsgennemsnit eller over
Ved de små er der god chance for
”måleusikkerhed” som det vil hedde i et
fysik lokale. De er dels ikke helt trygge
ved og sikre på, hvad de svarer på, og ikke
mindst er de påvirket af, hvad der lige
skete i det foregående frikvarter
Vi er blevet betrygget i, at vi ligger meget
fornuftigt i alle kategorier
Vi er meget glade for, at de store elever
scorer skolen så højt – ikke mindst, at de
vurderer støtte og inspiration markant højere end sammenligningsgrupperne

Yngstegruppen:
Grønbjerg
Lands
Friskole gennemsnit
93,3%
90,9 %

2 . ro og orden

56,8 %

3. social trivsel

81,3 %

85,4

76 %

80 %

4. støtte og inspiration

85,3 %
93,8
65,2 %

Konklusion:
Lærerne og ledelse har besluttet, at have fokus på elevernes mulighed for mere medindflydelse i den daglige undervisning, samt tema og projektemner. Konkret betyder det at
årets tema og dramauge, Livsvilkår, bliver
med mere elev inddragelse.

faglig trivsel
ro og orden
social trivsel
støtte og inspiration

1. faglig trivsel

88,8 %
96,3 %
87,1 %

Kommentar:
Besvarelserne ligger tæt op ad hinanden, på
tværs af klasserne.

Undersøgelsen er aldersopdelt i 2 kategorier:
0klasse - 3klasse og 4.klasse – 9.klasse.
Børnene bliver spurgt til følgende kategorier.
1.
2.
3.
4.

Grønbjerg
Lands
Friskole gennemsnit
90 %
89,3 %

48,4 %

Kommentar:
Der er stor forskel på hvad klasserne svarer.
Under prøverne var 0.kl og1.kl meget usikre
på, brugen af It trods hjælp og styring af 2
medarbejdere.
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Ældstegruppen;
elevernes medindflydelse på indholdet i undervisningen. Vi vil i den daglige planlægning, i klassens tid og på elevmøder og ved
evalueringer være opmærksomme på elevernes synspunkter og ønsker.

Vi har løbende behov for nye pejlemærker
og fokusområder. Trivselsundersøgelsen er
et element til at anspore disse pejlemærker.
Vi har derfor valgt at fokusere på:
Yngstegruppen:
elevernes sociale samspil.
Vi vil i dagligdagen arbejde med:

Trivselsundersøgelsens resultater bliver der
arbejdet videre med, og en orientering til
børnene fandt sted på elevmødet den 2.
marts, hvor blandt andet punktet: ”Hvordan
behandler vi hinanden” blev fremhævet.

elementer fra trivselsundersøgelsen
elementer fra Jens Andersen - foredrag
elementer fra vores værdigrundlag

(Undersøgelsen er tilgængelig på Grønbjerg
Friskoles hjemmeside ) (-red) 

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

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

Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
torsdag den 18. maj 2017 kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Sten Schmidt
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Birthe Kamp
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Lone Falkenberg
Generalforsamling
GAF / Henriette Qvist
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Lidt til ganen ved (indtil nu under forberedelse)
Orienterende og oplysende indslag (indtil nu under forberedelse)
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i de kulinariske og
kulturelle indslag
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De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt en uge
inden generalforsamlingen.
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde:

Beretning fra foreningen

Regnskab fra foreningen

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg

Angivelse af om man modtager genvalg - (suppleanter)

Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen

Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg
Beretningerne:
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra foreningerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål.
Regnskaberne:
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfordringer til at stille spørgsmål forinden godkendelse.
Stemmesedler:
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemmesedler
i forskellige farver til den pågældende forening
Valg:
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskellig farvede stemmesedler
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer,
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse.
Men hvad medlemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til.
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op til
denne sjette fælles generalforsamling i Grønbjerg.
Er man ikke medlem af én af de deltagende foreninger, kan man blot komme alligevel for at nyde begivenhederne og høre om alle de gode aktiviteter i Grønbjerg….

….og få en forfriskende oplevelse med
…..vores oplysende indslag
….og lidt til ganen
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 Skjern skriver om nyt fra Grønbjerg
Ved Mette Christensen - Skjern Hanmdelsforening

For første gang i adskillige årtier har
Korsholm i Skjern skrevet kontrakt med
en våbenmekanikerelev. Det er den 17årige Thomas Juhl Jensen fra Grønbjerg,
der 16. januar i år begyndte på den fire år
lange uddannelse.
Der er ikke mange steder i Danmark, hvor
man kan blive uddannet som våbenmekaniker, men Korsholm er altså et af stederne.
Praktik og 10´eren.
I 9. klasse skulle jeg i en uges praktik.
Min lærer foreslog mig, at jeg kom en uge
til Korsholm. Jeg har altid interesseret mig
for jagt, og både min bror og far går meget
på jagt. Aftalen kom i hus. Mandag og
tirsdag var jeg i butikken. Men onsdag fik

jeg lov at komme i værkstedet. Der kan
jeg huske, at jeg bare tænkte - hvor er det
fedt. Det er lige mig. Det var dér, det gik
op for mig, at jeg gerne ville være våbenmekaniker, siger Thomas Juhl Jensen.
Aftale med Korsholm
Efter at have afsluttet 9. klasse valgte at
han tage et år i 10´eren. En form for 10.
klasse, hvor det er muligt at komme ud på
arbejdsmarkedet en dag om ugen.
- Jeg fik lavet en aftale med Korsholm
om, at jeg kunne komme og arbejde i
værkstedet hver onsdag. det bekræftigede
mig bare endnu mere i mit valg om, at det
var den uddannelse, jeg ville have. Min
far var fra start meget begejstret. Min mor

Foto Mette Christensen

Thomas Juhl Jensen står her med et geværskæfte
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skulle lige vide lidt mere om uddannelsen,
siger Thomas Juhl Jensen med smil på læben.
Stemmen og de brede smil viser med tydelighed, at den unge gut er havnet på rette
hylde.
Jeg synes, det er et spændende fag. Og jeg
er meget betaget af, at man kan lave et våben uden moderne teknik og elektronik.
Det er et godt gammeldags håndværk, siger Thomas Juhl Jensen.

tide, at vi fik en ny ind, siger Henrik Korsholm med smil på læben.
Indehaver Henrik Korsholm har kun ros til
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.
- At få muligheden for at få en elev i
"praktik" en dag om ugen gennem et helt
år, er jo en fantastisk mulighed. På den
måde lærte vi Thomas at kende. Og vi var
sikker på, at han ville passe ind på værkstedet. Og vi kunne meget tidligt i forløbet
se, at han har stor interesse for faget og
uddannelsen, siger Henrik Korsholm.

Uddannelsen til våbenmekaniker
Uddannelsen er kombineret praktik og
skoleophold i Ballerup og tager fire år.
Den 17-årige Thomas Juhl Jensen bliver
oplært af Rune Christiansen og Thorkild
Voigt, der begge har mange års erfaring
som våbenmekaniker. Rune har været ansat hos Korsholm i over 35 år, mens Thorkild "kun" har været der i 31 år.
- Begge blev jo ansat, dengang jeg stadig
legede med LEGO. Så det var da også på

Våbenmekanikeren
Våbenmekanikeren fejlfinder, vedligeholder og reparerer forskellige skydevåben
som for eksempel geværer, pistoler og rifler, hvilket typisk sker i samarbejde med
sports- og jagtforretninger.
Mange af de våben, som repareres er gamle, og i visse tilfælde må våbenmekanikeren selv fremstille en manglende reservedel. 

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
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minitraktorer
Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 20 48 58 38
Email: vildbjergauto@hotmail.dk
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 Tyske lytteposter i og omkring Grønbjerg 1940-45
En henvendelse
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har fået en
henvendelse (via Hover Lokalhistoriske Arkiv) fra Søren Flensted.
Søren Flensted ”forsker” i Luftkrigen over
Danmark 1940-45. Specielt de fly der på én
eller anden måde er havareret og styrtet ned
i Danmark.
Til den ende er interessen også faldet på den
tyske værnemagts lytte og observationsposter i Danmark.

ster på stedet. I horisonten kan anes flere el
eller telefonmaster, og tanken kan så lede
hen på, hvor de mon fører hen.
Bag på billederne er der skrevet ”Märtȝ
1944” og ”Omme Kirke”. Marts på tysk,
men Omme Kirke på dansk. Det kan naturligvis skyldes, at man på kort fra dengang
skrev Nre Omme Ke, og at de pågældende,
der har skrevet bag på billederne, havde
konstateret, at det var en kirke og havde måske ved hjælp af signaturerne på kortet kunne se, at det på dansk hedder kirke.
Flensted vil gerne vide, om vi her i Grønbjerg kendte noget til tyske lytteposter opført under anden verdenskrig.

Billeder og beskrivelse
Det materiale vi fik tilsendt fra Flensted består af tre billeder af to høje, sandsynligvis
gravhøje hvorimellem der er opført en barak
og på den ene høj en udkigspost, hvor man
kan se ud mod alle verdenshjørner. Bevoksningen omkring højene og på de nærliggende arealer er lyng uden træer, medens der på
den ene høj er en spredt fyrrebevoksning.
Der er endvidere ført strøm frem til posten,
og der er tilsyneladende også rejst radioma-

Bagsiden på et af billederne

Gravhøjene i Omme bakker passer med billedet, når man fra vejen ser dem fra nordvest, og ved Hestehøjene når man ser dem fra vejen (Kjærgårdsvej) fra nordøst.
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Alle foto i artiklen: Tilsendt af Søren Flensted

Her er de samme høje, men set fra den modsatte vinkel

En forespørgsel og undersøgelserne
Hvad gør vi så? I arkivet er vi jo kun ”unge”
mennesker – i hvert fald så unge, at vi ikke
var ret gamle fra 1940-45, eller også boede
vi ikke i Grønbjerg i den tid.
Der var ikke andet at gøre end at gå til
”landsbyens ældste”. Det eneste de kunne
fortælle var, at der på knolden Grønbjerg
ved Højris (76 moh.) var en lyttepost, der
var omkranset af flere rækker pigtråd og en
flok vagtposter, der dermed ”ødelagde”
grønbjergbørnenes kælkebakke i fem år
(Børge Kamps erindringer fra 1940 – 1945 –
Runestenen 100 - 102). Der var endvidere
rejst en radiomast på ca. 35 meter som Børge Kamp skriver.
Vi spørger videre, og én nævner, at det ved

Poul Erik Nielsen noget om. Vi kontakter
naturligvis Poul Erik, der kan fortælle, at
han havde hørt, at de to høje kaldet Hestehøjene (62 moh.), der ligger på skellet mellem
”Doktorens hede”, som den bliver kaldt i
folkemunde, og Hoverdal Plantage, der hvor
vejen skifter fra Kjærgårdsvej til Hedevej,
eller også hvor Nr. Omme Sogn går over i
Hover Sogn, havde været anvendt til lyttepost af tyskerne under krigen. Poul Erik
mente også helt bestemt, at Kjærgårdsvej
var anlagt af tyskerne, så de let kunne komme frem til højene i stedet for at benytte de
hjulspor, der var der i forvejen. For at få verificeret oplysningerne kunne det være interessant at vide, hvor oplysningerne stammede fra. Men hvem havde Poul Erik hørt det

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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af – thja – det kunne han ikke huske. Måske
den tidligere ejer af Granly som så blev kontaktet. Han kunne så fortælle den samme historie, og han kunne heller ikke huske, hvem
han havde hørt det fra. Den sidste udvej var
at spørge datteren til den tidligere ejer af
”Doktorens hede”, som har skovhytte i nærheden af Hestehøjene. Hun har hørt fra sin
far om tyskernes ophold ved Hestehøjene
under krigen, men husker ingen detaljer. Faderen førte jagtdagbog, og der står intet om
lytteposter.
Gravhøjene, der var delvis gravet ud, blev
udbedret af Ringkøbing Amt i ca. 2006.

Ved nogen mon noget om af hvem og hvornår, vejen er lavet? Det ville være spændende at få at vide, men det er måske en helt anden historie?
Hvad viser kortmaterialet
Kort 1901 – 1945 (Lavkantkort) over området viser endvidere, at det kun er den gamle
vej der eksisterer, men det er jo ikke til at vide, hvornår kortet i den periode er optegnet.
4-cm kortet fra 1953 – 1976 viser den nye
vej, der er flytte længere mod nordvest og
drejet i forhold til den tidligere vej. Det betyder altså, at den anlagte vej er at finde i
1953. Det betyder endvidere at vi af kortene
ikke kan konstatere, hvornår den nye vej
præcist er anlagt.

Fortsættelsen af Kjærgårdsvej
Om vejen har datteren en mistanke om, at
der kan være sket en ubevidst kobling mellem anlæggelse af vejen og tyskernes ophold
ved højene.
Der er noget mystisk ved den del af Kjærgårdsvej, der går over Matr.7g. Den blev i
sin tid anlagt uden orientering af ejeren. Og
vejen er aldrig udmatrikuleret.
Måske er vejen fra efterkrigsårene og har intet med tyskerne at gøre? Datteren ved det
ikke og har ikke noget skriftligt om det.

En vurdering af stederne
Der var så ikke andet at gøre end at tage billederne med derud for at se om de ”passede
ind i naturen”. Ganske rigtig, vinklen og vejen passede, og der kunne også være plads
til en barak mellem de to høje. Tilsyneladende ligger højene ved Hestehøjene lidt tættere
end det billederne viser. Det kan dog også
være vanskeligt at vurdere ud fra et billede.
Ved en rundtur kunne man også se at højene

Kalender - Margrethes Døtre
Behandler/wellness aften den 23. marts 2017 kl. 19
Wellness aften. Tina Kirk kommer og giver en forsmag på zoneterapi,
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.
Tilmelding i Brugsen eller på hakon.pohl@mvb.net senest den 15. marts.
Birthe
Karen Marie
Majbrit
Lissi
Marianne

birthekamp@gmail.com
hakon.pohl@mvb.net
majbrit@lordal.dk
ldyrberg@gmail.com
marianne.thelle.nielsen@gmail.com
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Medlems kontingent 100 kr.
Du kan indsætte beløbet direkte på kontonummer: 7670 - 19 48 889
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Konklusion
Alt i alt kan vi nok ikke komme det nærmere. Bortset fra måske, at Flensted kunne fortælle at tyskerne oprettede og flyttede lytteposterne ret så ofte, så det kan være, at det er
gået ud over posten på Hestehøjene.
Til sidst kan man spekulere på, om der har
været lytteposter ved Sønder Omme, hvor
kirken også kunne hedde Omme Kirke. Ser
man det ud fra et observations synspunkt, er
det måske mere naturligt, at der er tale om
Nr. Omme, da det ligger længere mod vest
end Sønder Omme, og man her kan spotte
eventuelle engelske flyvemaskiner noget tidligere. Har lytteposterne derimod været beregnet på at opsnappe fly med det formål at
nedkaste forsyninger til den danske modstandsbevægelse, er området omkring Nr.
Omme og Sønder Omme lige aktuelle da der
findes hedestrækninger begge steder, der
kunne egne sig som mulige mål for nedkastninger.  (-mb)

havde været gravet ud, men der var ingen løbegrave fra den ene høj til den anden. Der
var heller ikke spor af andre udgravninger
såvel som et betonfundament fra en eventuel
barak. Men det kunne også have været reetableret på et tidspunkt.
Børge Kamps historie og observationerne
Ifølge Børge Kamps erindringer var der også en lyttepost ved Omme Bakker. Børge
Kamp skrev endvidere at betonfundamentet
findes endnu. Og selvfølgelig skulle højene
ved Omme Bakker studeres. De to høje, der
kunne være tale om, ligger syd for Omme
Bakkevej, i det område der hedder Ravnsbjerg Høje og som ligger ca. 85-90 moh.
Højene og området omkring højene ligger i
Brejning Sogn.
Billederne bliver fundet frem og sammenlignet med naturen. Bortset fra at der begge
steder, Hestehøjene og Omme Bakker, er
groet temmelig meget op omkring højene,
kan man få billede og natur til at passe sammen.
Så billederne kunne godt stamme fra begge
steder. Ser man på det formål som lytte/
observationsposterne var beregnet til, kan
man godt forestille sig, at der er/var en fremragende udsigt mod vest (vegetationens
vækst taget i betragtning) hvor man kunne
antage at englænderne ville komme flyvende
ind fra og som tyskerne naturligvis ville holde øje med.
Derud over var der i Omme Bakker tydelige
spor af løbegrave mellem de to høje og andre udgravninger der kunne tyde på, at man
kunne have benyttet disse som beskyttelse i
tilfælde af luftangreb.
Hvis vi ser på det der står bag på billederne,
marts 1944 og Omme Kirke, kan man også
godt forestille sig, at man kan se Nr. Omme
kirke både fra Hestehøjene og fra Omme
Bakker, idet man må antage at bevoksningen
ikke har været så dominerende på det tidspunkt i 1944. Så ud fra den betragtning kan
det også passe.

w w w. r u n e s t e n e n . d k
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