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Hvis det bare handler om at lege og have det sjovt kan man få børn og voksne til næsten alt

RUNE
STENEN

 Redaktionen

ensartet fordeling af deltagernes alder.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Det kan man naturligvis spørge sig selv og de
to bestyrelser om.

Generalforsamlingernes tid
Sammen med dette blad kommer der også
den årlige generalforsamlingsfolder, der fortæller noget om de aktiviteter, der er løbet af
stablen i det forløbne år i de foreninger/
bestyrelser i Grønbjerg, der nu er tilsluttet
den fælles generalforsamling. Foreningerne
det drejer sig om er Margrethes Døtre, Grønbjerg Aktiv, Grønbjerg-2000, Grønbjerg Sogneforening, Grønbjerg Friskoles Støttekreds
og Menighedsrådet.

Med hensyn til situationen for de to foreninger kan man måske forsvare, at der ikke
kommer så mange i skolen ”for her går det jo
godt” og for brugsens vedkommende, med
det større antal deltagere, at her går det jo
nok lidt mere stramt.

Der kan naturligvis være mange flere parametre der spiller ind - Tidspunktet for generalforsamlingerne, børnepasning, varighed,
for ikke at glemme medlemsskaren. Er der
Følgende foreninger har haft eller er nært fo- ingen medlemmer i Skolen over 40 år? Og er
restående med en generalforsamling: Grøn- der ingen medlemmer i Brugsen under 40 år?
bjerg Vandværk, Billardklubben, Grønbjerghjemmets Venner, Jagtforeningen, Kultur og Kan det være et parameter at se lidt nærmere
samvær, Lokalhistorisk Arkiv, Brugsen og på for de to bestyrelser, og skal der eventuelt
Grønbjerg Friskole.
sættes ind med forskellige tiltag!
Af de to foreninger med de antagelige største Medlemstallet kan vel ikke være helt uden
medlemstal kan vel nævnes Grønbjerg Fri- betydning? 
skole og LokalBrugsen i Grønbjerg, der begDeadline for nr. 147 er
ge netop har overstået deres generalforsamlinger.
lørdag d. 17. juni 2017
Trækker man nogle paralleller til de to generalforsamlinger, kan man måske se på deltaBladet udkommer
gerantallet, situationen for de to ”foreninger”
onsdag d. 12. juli 2017
samt måske medlemmernes aldersfordeling
på generalforsamlingerne.

RUNESTENEN

Begynder vi med deltagerantallet var der ca.
dobbelt så mange til Brugsens generalforsamling som til Friskolens.

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

Situationen for de to foreningers økonomi er
rimeligvis at Friskolen kører fantastisk medens LoklaBrugsen i Grønbjerg er konstant
lukningstruet og har været det i mange år.

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793

Aldersfordelingen på de to generalforsamlinger er vel nærmest, at Friskolens deltagere
vel næppe var en dag over de 30 - 40 år medens Brugsens deltagere nærmest ikke var en
dag under den øvre aldersgrænse.

Mobilpay:

25 47 05 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.

Er det logisk eller burde der være en mere
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Driftsmæssige udfordringer:
Der er en tendens til et forsat stigende antal
sager på det specialiserede sociale område,
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10
omfattende såvel børn, unge som voksne.
Dette er en udfordring der har presset budTil Runestenens læsere.
gettet i 2016 og har medført et betydeligt
merforbrug. Trods budgetmæssige tilførsler
I skrivende stund, den 30. for 2017 er udsigterne lige nu, at presset ikke
april, venter vi stadig på er aftagende, men også i indeværende år vil
godt forårsvejr med tempe- give udfordringer.
raturer over 10 grader. Midt
på formiddagen i dag var Forsat udvikling og vækst:
der 5 graders varme, det var Byrådet har stor fokus på, at der skabes
hundekoldt. Jeg vil denne vækst og udvikling i kommunen. Derfor er
gang indlede med et vers fra ”Kom maj du der afsat en årlig vækstpulje, hvor hovedsigsøde milde” med håbet om at det for alvor tet er, at øge antallet af arbejdspladser og ansnart må blive forår.
tallet af indbyggere.

 Nyt fra Byrådet

….fortsættes side 6

Kom maj, du søde milde!
gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
ak, kære maj! Hvor gerne
igen i marken gå.

Indholdsfortegnelse
Afdelingsleder beretning
Badmintonturnering 2017
Besøg på Rundingen 7
Brugsen - general - referat
Brugsen formand beretning
Forældreråd - beretning
Forårsfodbold - børn
Forårsfodbold - store drenge
Friskole - Tilsynserklæring
Friskole bestyrelse-beretning
Friskole-referat-general
Fælles Generalforsamling
Grønbjerg-Expressen
Guldkonfirmander
Jane og Cecilia
Konfirmander
Kristen Kildevang 1937
Lytteposter i Grønbjerg
Menighedsrådet
Mindeord
Skoleleder beretning
Skov - jagt - skole
Sommerfest
Sundhed
Vandværkets beretning
WellNess-aften
WM i Islandske heste
Økodag på Baksgård

Årsrapport 2016.
En forsat sund økonomi:
På byrådets aprilmøde blev årsrapporten for
2016 behandlet. I det efterfølgende uddrag
fra rapporten.
En kommunes økonomisk sundhedstilstand
måles ofte på størrelsen af likviditeten. Vi
har i RKSK en fornuftig likviditet lige under
landsgennemsnittet.
Et andet fokuspunkt er at driftsoverskuddet
skal kunne dække anlægsudgifter og afdrag
på lån. I 2016 lykkedes det ikke at opfylde
dette mål. Driftsoverskuddet blev på 120
mio. kr. medens anlægsudgifterne var på 106
mio. kr. og afdrag på lån 64 mio. kr.
Samlet set har kommunen forsat en sund
økonomi, og budgettet for 2017 er lagt ud
fra, at dette også skal gælde fremadrettet. Et
vigtigt omdrejningspunkt for økonomien er
resultatet af de årlige økonomiforhandlinger
mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.
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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: Find afdelinger på www.rksk.dk -eller borgerservice på 99 74 12 22
0nsdag og lørdag senest kl. 9

Postkassen ved Brugsen tømmes:
Offentlig transport:

Quickbreve skal afsendes fra postbutikken

www.midttrafik.dk
www.rejseplanen.dk

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: Torben Sønderby
Brugsen
Bo Blynning
Byrådet - lokalt (V): Hans Østergaard, Spjald
Byrådet - lokalt (S): 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
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20 Temauge GB-Fri

Dagen aftaget med 1t 4m

Laksens Hus er et nyetableret lystfiskerinformation og videnscenter tilknyttet Danmarks Center for Vildlaks. Centret vil samarbejde tæt med foreninger, frivillige og erhvervsaktører for på bedst mulig og bæredygtig vis at fremme vilkårene for den unikke og oprindelige Skjern Å Laks samt lokalsamfundet.
Centret har til formål at byde lystfisketurister fra nær og fjern velkommen og er behjælpelig med råd og vejledning om alt inden for laksefiskeri i Skjern Å samt fiskekort, guider, overnatningsmuligheder m.m.
Det er en ambition at skabe rammer, hvor
lystfiskere har deres gang.
Hvis du lystfisker, eller har du bare lyst til
en tur til Skjern Å, så vil jeg varmt anbefale
at slå et slag forbi Laksens Hus.
Runestenens læsere ønskes et godt forår.

….fortsættelse fra side 3

Det er glædeligt at ledigheden i kommunen
er blandt landets laveste. Det skyldes bl.a.
en positiv udvikling på det private arbejdsmarked med vækst i antallet af private jobs.
Efter et år med stigende indbyggertal faldt
antallet desværre i 2016.
Laksens Hus
Søndag den 16. april var der åbning af Laksens Hus og videnscenter ved Skjern Å.
Der findes et stort uforløst potentiale i lystfiskerturismen, og etableringen af Laksens
Hus vil være med til at sikre kvaliteten i
lystfiskerturismen og de lokales oplevelser,
og sætter Skjern Å endnu mere på Danmarkskortet som en attraktiv lystfiskerdestination.

 Syv-mands-fodbold - kampplan
Det er lykkedes os at få andre med på ideen om en 7 mands turnering i vores region i stedet
for 11 mands.
På onsdag den 5. april starter vi op med en let gang træning ugen efter- den 12. april har vi
vores årlig træningskamp mod Ørnhøj denne gang i Ørnhøj, inden vi ugen efter starter op på
tuneringerne
Så mød op på onsdag 5. april på Grønbjerg stadion kl. 18.30
så vi kan få gang i vores dejlig stadion igen.
M.v.h Grønbjerg aktiv
Foreløbigt kampprogram 8-mands og 7-mands senior forår 2017
Dag

Dato

Kl.

Hjemmehold

Udehold

Spillested / navn

Tor

20-04-17

19:00

Grønbjerg AF

Karup/Kølvrå 07

Grønbjerg Stadion

Tor

27-04-17

19:00

Vildbjerg SF

Grønbjerg AF

Vildbjerg Sportscenter

Tor

04-05-17

19:00

Grønbjerg AF

Aulum IF

Grønbjerg Stadion

Tor

11-05-17

19:00

Grønbjerg AF

Vildbjerg SF

Grønbjerg Stadion

Tor

18-05-17

19:00

Karup/Kølvrå 07

Grønbjerg AF

Kølvrå Stadion

Tir

23-05-17

19:00

Aulum IF

Grønbjerg AF

Aulum Fritidscenter

Tor

01-06-17

19:00

Grønbjerg AF

Karup/Kølvrå 07

Grønbjerg Stadion

Tor

08-06-17

19:00

Vildbjerg SF

Grønbjerg AF

Vildbjerg Sportscenter

Tir

13-06-17

19:00

Grønbjerg AF

Aulum IF

Grønbjerg Stadion
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Nr. sOMMErskole - 2017
Der er Nr. sOMMErskole den 26. og 27. juni - kl. 9.30 - 15.00
i Konfirmandstuen - for den kommende 3. klasse og op
Tema: Leg med papir
Også kaldet decoupage og scraps eller papirpatchwork
Vi begynder dagene med lidt at spise, en snak og instruktion og måske en sang.
Birthe Kamp og Marianne Thelle vil guide os gennem dagene.
Mandag vil vi først blive instrueret i teknikken og forsøge os med en fælles opgave, herefter er der frit valg med hensyn til hvilke emner, man gerne vil have dekoreret.
Vi slutter tirsdag med en lille udstilling kl. 14.30-15.00
Prisen for at deltage er 50 kr., alle remedier og materiale inkl.
Der er plads til max. 15 deltagere, så skynd dig at melde til.
Tilmelding til Else Pedersen senest mandag den 19. juni.
tlf. 20 49 89 31 (gerne SMS) eller mail: elsekpedersen@hotmail.com
Husk: Madpakke, vi sørger for mellemmåltider og saft
Medbring gerne et glas, æske, dåse, bakke eller andet du gerne vil have beklædt.
Mange hilsner Margrethes Døtre og Menighedsrådet
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 Samarbejde på tværs af sognegrænsen
Mailen og ”plejer”
Forleden tikkede en mail ind – åbningstider i
påsken for Landsbymusen på Algade 65 her i
Grønbjerg. Det var egentlig ikke så mærkeligt – almindelig oplysning til borgere i
Grønbjerg og nærmeste tørvemose. Det morsomme lå i, at der også var åbningstider for
Antik og Gammelt i Torsted.
For ikke at drukne i oplysninger fra udensogns-virksomheder og arrangementer er det
ikke sådanne oplysninger, der skal ”fylde” i
den grønbjergske dagligdag eller søn- og helligdage.
Hvad sker der Jane?
Der var jo ikke andet for, end at man måtte
gribe ”knoglen” (et udtryk fra gamle dage
om telefonrøret) for at høre Jane om, hvad
det nu var for noget. Men den var god nok.
”Vi er to små butikker med varesortiment,
der på en måde supplerer hinanden”, fortæller Jane og fortsætter. ”Vi er ikke konkurren-

Jane i butikken på Algade 65
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ter på den måde. Jeg sælger Brugskunst i
Vintage stil, medens Cicilia i Torsted sælger
Antikt og Gammelt. Vi er to små butikker,
der forsøger at synliggøre os i nærområdet og
til de turister, der kommer på disse kanter.”
Cecilia blandt antikviteterne

Det første tiltag
”Vores første tiltag rækker til en fælles flyer,
som den der blev sendt med Runestenens
mail ud. Her reklamerer vi med samme åbningstid i påsken, hvor vi findes og med kaffe
på kanden med hjemmebag (kender man til
Janes færdigheder i sidstnævnte, er det næsten alene et besøg værd) og endelig, at der
kun er knap ni km imellem vore butikker.”
Og det er jo ikke en afstand, der burde forskrække nogen her i Vestjylland, hvor der
nogen gange er meget længere til indkøbsstederne.

ler.” ”Vi håber, at det vil give lidt effekt,”
fortsætter Jane, der også fortæller, at det er
det absolut første tiltag i samarbejdet de to
forretninger imellem. ”Men vi har mange flere tanker og ideer i støbeskeen. Det kunne
være forskellige arrangementer, ikke nødvendigvis i vore forretninger, men steder
hvor der skete andet end lige salg, men hvor
vore produkter er udstillet, så publikum kan
se hvad vi har, og hvad vi står for.”
”For nuværende har jeg en hjemmeside med
Webshop og også besøg i butikken, medens
Cecilia i Torsted udelukkende benytter sig af
Facebook og naturligvis også besøg i butikken.”
Og det må indtil videre så give de kunder,
som det nu berettiger til. 

Fordeling
”Cecilia kører ud med flyers i Torsted og
Ulfborg og den vej ud, medens jeg tager en
tur til Søndervig og Ringkøbing og sætte flyers bag vinduesviskeren på de parkerede biEksklusive

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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I Skolelederens beretning
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Udvikling og rammer
For 4. år i træk kan vi snakke om udvikling og vækst på
Grønbjerg Friskole. Vi runder en omsætning på mere
end 10 mio. kr. og børnetallet i de tre enheder er stigende. Vi er blevet flere medarbejdere og vi er udfordret på
at vores rammer er ved at blive for små i skolen.
I ledelsen og bestyrelsen har vi har stillet os
selv de spørgsmål som lyder; vil denne udvikling fortsætte? hvad med vores rammer?
passer det med vores værdigrundlag? Er udvikling lig med at blive større?

trum.
Det er vores opgave at danne, uddanne og
udfordre vores unge mennesker. De skal stå
godt rustet til at indgå i vores samfund. De
skal stå med stærke kompetencer inde for deres personlige, sociale og faglige udvikling.
De skal kunne samarbejde.
Økonomi .
På økonomisiden er Lone regnskabsfører og
står for indkrævning af forældrebetaling. Gitte sørger for alle former for tilskud, indskrivning og løn.
I år har vi prioriteret på 2 hovedområder:
Flere varme hænder til alle afdelinger samt
investeringer i :
• nye rengøringsmaskiner –
• græsklipper –
• udskiftning af elpærer til - Led lys.
• renovering af klasselokaler i ældste afdelingen
• It opgradering af vores internet og sikring

Vores elevgrundlag strækker sig fra Vind til
Ørnhøj videre til Abildå over Spjald mod
Torsted for at samles i Grønbjerg. Det samme er gældende for NaturMusen og vuggestuen.
Udadtil viser vi Friskolen ved at deltage i
motionsløb, efterskolearrangementer og fælles friskoleaktiviteter i lokalområdet. Jeg vil
hævde at vi i dag er alment kendt i store dele
af vores lokalområde. Vi er anerkendt for vores evne til at skabe en skole fuld af trivsel,
gode relationer og faglighed.
Værdigrundlaget er fundamentet for vores
eksistens. Vi står på solid bund af demokrati,
forpligtigende fællesskab, trivsel, anerkendelse og med det enkelte menneske i cen-

Vores medarbejdere
Det er fortsat ledelsens fokusområde at fastholde og udvikle den samlede medarbejderstab. Vi er blevet flere og det kan mærkes.
Det stiller krav til ledelsen, de gamle medarbejder og vores rammer. Særlig rammerne er
udfordret på personalestuen.
Uddannelse.
I år har personalet været samlet til en fælles

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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uddannelsesdag i april måned med afsæt i
positiv psykologi og hvordan spiller vi hinanden gode. Alle medarbejdere har derud over
mødtes 2 gange, med bestyrelsen, for at diskutere værdier, perspektiv og visioner.
I ledelsen oplever vi en stor lyst og vilje
blandt personalet, til at præge Grønbjerg friskoles fremtidige udvikling.
I det hele taget har vi et personale der brænder for at være sammen med børnene. De er
imødekommende, tydelige, faglige og gode
til at samarbejde. De er gode til at være kollegaer, humoren er udtalt, engagementet til
hinanden er tydelig og nysgerrigheden er
drivkraften i vores hverdag.
Hanne og Karsten er fortsat i gang med at
uddanne sig, ligesom de øvrige medarbejdere
følger kortere kurser.
Bodil og Line har fået bevilliget en overbygning på deres yogauddannelse, til stor gavn
for NaturMusen og skolen.

betyder at vi alle rykker tættere sammen, holder kontakt og drager omsorg.
Lærerne har været på friskoleforeningens
årsmøde i Kolding. Et døgn hvor vi får fyldt
vores friskoledepoter op, hvor inspirationen
flyder og fællesskabet styrkes. Bestyrelsen
var repræsenteret med 2 medlemmer.
Specialundervisning er en vigtig del af det, at
drive skole. Vi har fokus på at inklusionsmidler og specialundervisningsmidler bliver
brugt som de er tiltænkt. Vores morgener er
indrettet med læsehold og understøttende undervisning i dansk og matematik. Vi har fokus på små undervisningshold. Derudover
har vi tilført en ekstra medarbejder i ældste
gruppen, for at understøtte de elever som har
brug for gode og tydelige rammer.

Bestyrelsen
Bestyrelsesarbejdet er grundstenen i alt arSygdom og sygemeldinger
bejde på Grønbjerg Friskole. Vi afholder måInden for de sidste 12 måneder har tre medar- nedlige møder. Vi har i år afholdt 2 møder
bejdere været ramt af alvorlig sygdom. Det med udgangspunkt i henholdsvis værdi-

Medlemskontingent til Støttekredsen
for Grønbjerg Friskole
Nu er det tid af forny bidraget til Støttekredsen for 2017.
Kontingent: kr. 100,100,- pr. person
I år er der to muligheder:
◊

Overfør via din bank til:

◊

Betal via Mobilepay:

7670 - 25 03 576

81 65 71 11

Vi takker for alle bidrag - de vil blive anvendt til glæde for børnene på
Friskolen.
Vi gør opmærksom på at pappap- og papir containerne stadig står ved
Brugsen.
Vi tømmer når de er fyldte og beløbene er et godt bidrag til friskolen.
… OG SÅ ER DET MEGET NEMMERE AT FYLDE I CONTAINEREN
END I DE SMÅ "KASSER" PÅ PP-PLADSEN
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grundlag og et visionært møde. Punkter som
har stor bevågenhed er: økonomi, trivsel
blandt medarbejdere og børn, vores rammer
og udvikling.

udvikle vores gode undervisningsmaterialer.
Vi kan give vores børn gode rejseoplevelser
m.m.
Støtteforeningen støtter hvert år for mellem
50-100.000 kr. De sørger også for at madordningen fungere, ved at transportere maden.
Arrangørerne bag 80ér festen gør et stort og
fællesskabs-skabende initiativ. Det seneste år
blev det til mere end 23.000 kr.
De 2 arbejdslørdage har en stor betydning for
skolens liv. Børn og voksne går sammen og
vedligeholder og udbygger vores skole. Der
arbejdes, knyttes bånd og den gode historie
om at arbejde for noget fælles, printes ind i
vores børn sind.
Flygtningebørn i Grønbjerg er ikke nået op
til skoleniveau endnu. Vi er klar og følger
med i de gode historier fra vuggestuen.

Socialforpligtigelse
Ifølge lovgivningen, er vi som friskole, forpligtet til at leve op til arbejdsmarkedets
krav. Vi skal sikre at løfte opgaven med at
ansætte og fastholde medarbejdere der har et
nedsat funktionsniveau. Vi har pt. 4 medarbejdere der går under denne kategori. Det er
til stor glæde for alle parter og medarbejderne udfylder alle betydningsfulde opgaver.
Forældresamarbejdet og kommunikation
Forældresamarbejdet er forudsætningen for
en vellykket opvækst og skolegang. Vi lægger vægt på den tætte kontakt med telefonopringninger, snakke på gangene, uformelle
møder, månedsbreve, fredagsbreve skole/
elevsamtaler, klassemøder, netværksmøder,
forældremøder og arrangementer på skolen.
Vi ønsker og arbejder fortsat på at leve op til
at være: åbne, ærlige og direkte. På Grønbjerg Friskole skal der være plads til forskellighed og uenighed. Efterfølgende er det vigtig med fælles fodslag og enighed.

Perspektiv 2017-2018
I forbindelse med visionsmødet i januar stod
det klart at rammerne for Grønbjerg friskole
er presset. Derfor besluttede en arbejdsgruppe under bestyrelsen sammen med Grønbjerg
- 2000 og interessenter at projekt bypark/
Søgaardgrunden skulle iværksættes. En
fondsgruppe arbejder netop nu med at sætte
ansøgninger sammen. Det er vores optimistiske håb at anlægge og tilplante området i efFrivillige og frivilligt arbejde
teråret 2017. Færdiggørelse af projektet skulFrivillighed er en integreret del af Grønbjerg le være efteråret 2018.
Friskole og Grønbjerg by. Ved at alle yder til
skolens hverdag og udvikling, kan vi holde Historien er:
omkostningsniveauet lavt. Det betyder at vi Lokale borgere ønsker at overdrage et stykke
har mulighed for at prioriterer flere penge til jord til Friskolen. Tanken er at skabe en park
børnene og de unge.
for alle byens borgere, et oplevelsessted for
Vi har mulighed for at ansætte flere lærer- børnehaven og vuggestuen, et undervisningskræfter og pædagoger. Vi kan fastholde og rum for skolens elever samt et historisk min-

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

12

10. maj 2017

desmærke for Langmosestenen.
Området er på 1,69 ha.
Grunden består af en stor have med høje træer og brakjord. Hele arealet er afgrænset af
en bæk, natursti og hegn.
Det er vores ide at skabe en skov/park fuld af
udfordringer og oplevelser. Skoven skal
plantes med så mange forskellige træer og
buske som muligt. Stisystemet skal anlægges
som stenmelssti, for bl.a. kørestolsbrugere,
barnevogne og motionister.
BMXbanen skal være for de ”unge”. Sandstranden og soppe muligheder, skal være for
de yngste. De høje eksisterende træer, skal
bruges til klatring og gynger.
Grønbjerg Friskole, NaturMusen og Vuggestuen har naturoplevelser og udeskoleundervisning som en vigtig del at vores kendetegn.
Vi har igennem 9 år arbejdet på denne måde
og har nu muligheden for at skabe vores eget.
Grønbjerghjemmet vil også indgå som en betydelig del af brugerne og vil blive inddraget
i indretningen af området når en endelig godkendelse foreligger. Foreningslivet i Grøn-

bjerg er blevet spurgt og de bidrager til indretningen.
Finansieringen vil ske gennem fonde, sponsorater og frivilligt arbejde.
Det øgede pres på skolens rammer gør at vi
har behov for et ekstra klasselokale. Siden
beslutningen om 9. klasse og afgangsprøver
har vi fundet alternative løsninger. Nu er de
økonomiske muligheder tilstede og ideen er,
at inddrage yngstegruppens indgangsareal,
80 kvm.
Afrunding
Markedsføring af Grønbjerg friskole sker
gennem sociale medier og den trykte presse.
Allermest værner vi om den gode historie.
Den der går fra mund til mund. Vores nye familier har alle hørt om Grønbjerg Friskole fra
andre familier. I er de vigtigste formidlere.
Fortæl om en anderledes grundskole, en friskole med frihed, fællesskab og engagement.
(forkortet af red.) 

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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 Menighedsrådet og Konfirmandstuen
Ved: Formand Else Pedersen

Brugen af vores dejlige konfirmandstue vil vi fortsat meget gerne udvikle på, den skal gerne rumme aktiviteter for så mange som muligt. Og vi er
derfor de glade modtagere af gode
ideer samt hjælp til at føre disse gode
ideer ud i livet.
Kaffestuen som er åben hver mandag
eftermiddag er et eksempel på en god
ide og folk til at hjælpe med at gøre
ideen til en realitet.
Det er et samarbejde mellem Dansk
Røde Kors, Videbæk afdeling og menighedsrådet om et mødested med
hygge, kaffe, spil m.m. for de
(specielt seniorer) som har lyst. Det er faktisk
sådan, at den gode ide er rygtedes helt til København. Aktiviteten er kommet dem for øre
i hovedafdelingen i Røde Kors, så de har her
før påske været i Grønbjerg for at lave et videoklip om Kaffestuen. Dette videoklip skal

bruges som inspiration ude i andre af Røde
Kors lokalafdelinger, til inspiration for at
igangsætte lignende tiltag. Har du lyst til at
se den sidste nye "Grønbjerg filmatisering"
så kom og se den til den fælles generalforsamling torsdag den 18. maj. 
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 ”Forårsfodbolden” blev sparket i gang
På en pivkold og blæsende onsdag aften først
i april måned troppede der 14 drenge/unge
knægte op til syvmands fodbold.
Hovedet blev stukket indenfor i omklædningsrummet, hvor der stod et par stykker eller tre og trippede. På spørgsmålet til én af de

unge, om han ikke skulle ud og være med,
var svaret: ”Er du klar over hvor koldt det
er?”
Og så forsvandt de unge mennesker ud til de
øvrige som spillede bold i firkant og en femte skulle så fange bolden.  (-mb)

Fotos: Mogens Ballegaard
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 ”Døtrenes” Wellness-aften
Behandler/wellness aften den 23. marts må opgave at fortrylle deltagernes negle og give
vel nok betegnes som en succes
gode råd om hvordan man lægger de perfekte
neglelakker. Ud over disse to var Heidi
Deres udsendte dukkede op fem til ti minut- Schildt indforskrevet til at udføre hånd- og
ter efter opstart og Tina Kirk, i hvis klinik og fodbehandling, og eventuelt ansigtsbehandtilstødende lokaler arrangementet var hen- ling. Til den afdeling havde deltagerne selv
lagt, fortalte til de knap 25 deltagende piger i medbragt en balje såfremt man ønskede at
næsten alle aldre, om sin baggrund for at yde deltage i fodbehandlings-seancen.
welness-første-hjælp. Og her skal wellness Ud over den rent praktiske behandling var
forstås bredt og omfatte både fysisk så vel der også lekture og brochure til at underbygsom psykisk wellness. Til aftenen var også ge ovenstående be- og handlinger. Endelig
inviteret negleekvilibrist, Anita Busch, som i kunne deltagerne også købe de af behandlerøvrigt er tidligere grønbjergbo, der havde til ne anbefalede produkter.  (-mb)

Fotos: Mogens Ballegaard

Tina Kirk orienterer om aftenen og dens forløb

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Grønbjerg Forsamlingshus - onsdag d. 24. maj 2017 kl. 19.30
Vi mødes til skovvandring - kl. 18.30 i Kiddal plantage (Nordre indkørsel - Jagthytten)
Grønbjerg Jagtforening meddeler:

Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
Direktio.: Ejgild Skytte – Per Kamp – Helle Engestoft

Aktionærer kan købe sig med på drivjagter i Kiddal
Plantage
Henv. Jørgen Bank 97 32 45 95 / 31 34 44 98
16
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Øverst forklarer Heidi Schildt om fodbehandling
og herover er det Anita Busch der lægger neglemake-up medens én af deltagerne får en Zoneterapibehandling af Tina Kirk.

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Afdelingslederens beretning - NaturMusen
Ved: Afdelingsleder Klaus Wolff

Et gennemgående tema for
det forgangne år har været
børnetal. Vi har oplevet en
god tilgang til både vuggestue og børnehave, hvilket
selvfølgelig har haft den følge, at vi kom til at mangle
hænder. Derfor har der været
flere nye ansigter forbi siden
sidste forår.
Emma er et godt navn og vi har været heldige
at få flere af slagsen. Udover Emma, som går i
børnehave, fik vi Emma Larsen ind i børnehaven i løbet af foråret. I forbindelse med Lines
sygemelding i efteråret, fik vi Emma Bune ind
som ny medhjælper i børnehaven.
Foruden de tre Emma’er i børnehaven og vuggestuen får vi til tider besøg af en eller flere
Emma’er og andre fra skolen. De store skolebørn, der af og til kommer forbi efter skoletid,
kan være en stor hjælp i de travle eftermiddagstimer. Børnene skal ind fra legepladsen,
sovebørnene skal op og skiftes og alle skal have lidt eftermiddagsmad. Med de mange nye
små, er der blevet rigtig mange, der skal sove
til middag. Det kræver god logistik at arrangere ti eller flere børn på madrasser, få dem til at
sove på nogenlunde samme tid og tage dem
op efterhånden som de vågner eller skal vækkes.
Medarbejderne, knokler for at få alt det praktiske til at gå op i en højere enhed og samtidig
har pædagogikken og samværet med børnene
i fokus.
Lenette blev i januar 2017 ansat som ekstra
pædagog i vuggestue.
Kathrine, som er pædagogstuderende, var i
praktik i børnehaven hen over efteråret. Det er
altid et forfriskende pust at få en studerende
ind. En der stiller masser af undrende spørgsmål og sætter ting i gang, som det faste personale kan inspireres af og glædes ved.
Endelig har vi haft Sabine Stentoft inde som
ekstra tilkaldevikar. Line blev i efteråret sygemeldt pga. smerter i nakken, Bolette fra december til april med brystkræft og senest Bodil med modermærkekræft. De er dog alle
sammen kommet godt igennem og er alle gla-

de for igen at kunne fordybe sig i det arbejde,
som de er så engageret i. Vi er selvfølgelig
også glade for, at de er tilbage i fuldt vigør.
Helle Garner var i et fire ugers forløb i vuggestuen – en fantastisk håndsrækning i det travle
vuggestueliv.
Kristian har været i ungdomspraktik i SFO’en
og i næste uge starter Samira fra Syrien et
praktikforløb som er et led i hendes integration, ligeledes i SFO’en.
I forbindelse med det øgede børnetal, har vi
måttet strukturere os på en ny måde, så vi bruger alle de mange inde- og uderum vi har. Vi
har valgt at aldersopdele børnegruppen i langt
højere grad en tidligere. Det giver mulighed
for at differentiere aktiviteterne i forhold til
alder og formåen.
Eksempelvis har Line og Bodil hen over vinterhalvåret udviklet på brugen af yoga i børnehaven. Børneyoga er ikke bare yoga for
børn. Bodil og Line har via et gennemført
kursus i helteyoga introduceret en ny ramme
om yogaen, der i langt højere grad taler til
drengene. At få lov til at løbe rundt med lange
træstave, lege supermand eller lave øvelser,
hvor man er en løve, der brøler højt, er virkeligt noget mange dreng (og piger) synes er
sjovt.
Omkring måltiderne har vi indført sange og
remser der er inspireret af yogaen. De genkendelige ritualer før frokost er noget specielt de
yngste finder tryghed i. De hører den samme
remse igen og igen og ved derfor hvad der
skal ske lige inden madpakkerne åbnes.
Bodil og Line brænder så meget for yogaen,
at de har arrangeret en workshop, hvor alle
med tilknytning til Grønbjerg Friskole og andre interesserede kan få et lille indblik i yogaens verden.
Så når vi skriver på vores hjemmeside at ”vi
bruger børneyoga som en aktivitet, der skaber
ro og glæde blandt børnene.” er det ikke bare
tomme ord uden handling bag.
Fordelingen på matriklen foregår ved at en
gruppe børn har yoga i gymnastiksalen, en an18
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den har kreative sysler i SFO’en og en tredje
er på legepladsen. Vi prioriterer at gå på legepladsen om formiddagen med de yngste, der
skal sove til middag – også de dage, hvor vi
ikke er i skoven. Legepladsen er ikke det sted,
hvor børnene kommer når personalet ikke lige
ved hvad de skal, men et rum for dannelse af
sociale relationer og venskaber, brug af kroppen og af fantasien og meget mere.
Det er godt for os som forældre at vide, at vores børn har været ude og få frisk luft og brugt
kroppen i løb og leg i løbet af dagen.

ter om natur, der også var meget lærerige. Det
lykkedes i stor stil at bringe store og små sammen. Myrer og Frøer følte sig i hvert fald godt
tilpas i de stores selskab – kæmpe store børn
som hurtigt bliver forbilleder for de små.
Det er slet ikke til at fatte at vi nu snart kan
fejre 2 års fødselsdag i vuggestuen.
Men med tiden har vuggestuen konsolideret
sig med en god og faglig funderet praksis,
hvilket har skabt det gode ry, vi efterhånden
har fået.
Det er efterhånden et godt stykke tid siden vi
for første gang kunne melde alt optaget i vuggestuen. Som det ser ud lige nu, kan vi med ro
i sindet se mindst et år frem i tiden, hvor vuggestuen vil være fyld op. Godt hjulpet på vej
af det så omtalte babyboom i Grønbjerg –
fortsæt endelig med det!
Det er ikke mindst det dygtige personales fortjeneste, at vi kan sende et signal ud til omverden, om stor faglighed i det pædagogisk arbejde.

Naturen har stadig en vigtig plads i pædagogikken omkring NaturMusen.
Vuggestuen har fået en Christianiacykel, så de
hurtigt kan transportere sig ud i naturen.

NaturMusen – ja hele skolen – har fået en
Lavvu i skoven.
En Lavvu består af et skelet af granrafter og
en kraftig kanvasdug ovenpå.
Granrafterne til Lavvuen skulle vi selv skaffe
og afbarke inden Lavvuen kunne sættes op og
gøres klar til brug. Det hjalp børnene og en Netop fagligheden har vi konstant fokus på. I
del forældre med hele vejen igennem fra fæld- NaturMusens målsætning hedder det at vi vil
være det fortrukne pasningstilbud i lokalomning til afbarkning og opmåling mm.
rådet, et mål vi kun kan række ud mod genSamarbejde på tværs af alder er noget af det vi nem et solidt pædagogisk arbejde, med afsæt i
stræber efter på Grønbjerg Friskole og i Na- såvel lovgivningen på området som tilegnelse
turMusen. 8. og 9. klasse var taget med børne- af nogle af de mange nye pædagogiske strømhaven i skoven. De store havde planlagt for- ninger, der er i tiden. Hvis vi ikke følger med
skellige aktiviteter og opgaver for de små. På og konstant dygtiggøre os, bliver vi sat tilbage
den måde lærer både skolebørn og børnehave- og vil ikke blive det foretrukne valg. Succes
børn noget. Skolebørnene lære at finde på ak- kommer ikke af sig selv.
tiviteter og formidle det til de små på en må- (forkortet af redaktionen) 
de, der fænger. Og for de små, sjove aktivite-
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 Tyskerne ser med til Økodag på Baksgård
Der var gæster fra nær og fjern, da køerne på
Baksgård blev sluppet løs søndag den 23
april.
900 gæster blev der fra officiel side vurderet.
Blandt dem en gæst eller rettere tre der kom
noget langvejs fra. Norddeutsche Rundfunk
havde på foranledning af Økologisk Landsforening fundet vej til Fjaldene i Grønbjerg
for at optage den danske ko der danser i forårssolen – og vinden. (Økodag med køerne
der danser, kender man ikke i Tyskland).
Men da der blev spurgt ind til formålet, var
der dog en supplerende anledning, idet det
nordtyske fjernsyn skulle videre og optage
sekvenser fra Thise Mejeri nord for Skive.
Og når det blev Baksgård, som det tyske

fjernsyn gæstede, hang det nok også sammen
med, at Baksgård er leverandør til Thise Mejeri. Det var da også bl.a. Thiseprodukter der
blev præsenteret inden for i maskinhuset i læ
for den nordvestlige kuling.
Ellers hyggede gæsterne sig med kalve i
snor, prøvemalkning af en ko, et kæmpe
halmslot, pølser og brød fra Baksgård som
Friskolens Støtteforening solgte, Økologiske
drikke og varer fra Brugsen, en stor sanddynge til børnene, smagsprøver på spegepølser
og frankfurtere som Baksgård solgte, og naturligvis smagsprøver på oste og mælkedrikke fra Thise.
Trods den stive blæst så det ud som publikum nød dagen.  (-mb)

Fotos: Mogens Ballegaard

Øverst et vue ud over køer og tilskuerne der er begyndt at sive indenfor i læ for den stive kuling, medens køerne derunder ser ud til at være ligeglade med blæsevejret.
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Halmborgen blev ”overfyldt” da køerne blev sluppet løs, og så var der rift om de små kalve, der også
var ude for første gang.

Sommerkalender Menighedsrådet
Grundlovsmøde i præstegårdshaven

2. pinsedag d. 5. juni kl. 14
Grundloven er fundamentet for vores retsbevidsthed og samfundsforståelse, og
dermed er der virkelig noget at fejre hvert år på dens fødselsdag! Vi indbyder
igen i år til grundlovsmøde i præstegårdshaven med fællessang og musik, kaffe
og kage i det grønne!
Årets taler er Søren Elbæk, Laugesens Have. Festlig musik med Holstebro Musikkorps.
Grundlovsmødet afholdes i præstegårdshaven. I tilfælde af dårligt vejr holdes arrangementet i Grønbjerg Friskoles Multisal. Alle er velkomne

Sang og fortælling

fredag d. 16. juni kl. 14
Med lidt held kan sommerens sang og fortælling i præstegården henlægges til haven. Alle er velkomne Vi synger sommersange og nyder eftermiddagen i det grønne med kaffe og hjemmebag.
Høstgudstjenesten
Årets høstgudstjeneste i det fri holdes d. 10. september kl. 10.30 lige midt imellem de to sogne.
Nyt fra organisten
Tak til Nr. Omme koret for en dejlig sæson.
Nr. Omme starter i september – dato følger senere.
21

10. maj 2017

 LokalBrugsens generalforsamling
Ved: Formand Torben Sønderby og Uddeler Bo Blynning

Brugsens Generalforsamling 2017

Strategiplanen
Den 30 maj holdt Bo, bestyrelsen og Lars fra
Brugsens arbejdsgiverforening strategidag.
Vi fik lavet en vision som lyder:
”Vores brugs vil være en aktiv medspiller
med lokale varer og god service”.
Herefter udarbejdede vi en strategiplan, på
den korte bane, da det ikke gav mening for
os i situationen at udarbejde 5 års strategiplan.
Dette var et led i projektet, vi var udvalgt til
”Din by i udvikling”, som bestyrelsen orienterede om på sidste generalforsamling.
I processen med udarbejdelse af strategiplanen blev gjort brug af de forslag der kom op
på mødet den 19 maj.

Året begyndte med en opbakning fra generalforsamlingen 2016, hvor forsamlingen gav
bestyrelsen mandat til at forsætte endnu et år.
Det mandat blev givet på trods af at revisionen havde forbehold for videre drift.
Bestyrelsen og Bo tog opgaven på sig og
startede en møde række ud, der har vist sig at
blive noget lang.
Vi, Grønbjerg borgerne, blev spurgt til råds
ved et debatmøde den 19 maj ved den fælles
generalforsamling, hvor vi fik den sidste time
af forsamlingens tid. Det blev begyndelsen
på mange nye aktiviteter og etableringen af
aktionsgruppen.

Noget af det første der skete var at vi fik lavet T-shirts til personalet med vores nye vision: Vores brugs skal være en aktiv medspiller med lokale varer og god service.
Under strategimødet fik vi udarbejdet en opgaveliste med mange opgaver på, af både
praktisk og mere undersøgende karakter.
Blandt andet fik vi undersøgt mulighederne
for store skilte ud til hovedvejen, nye elektroniske byporte og mulighederne for at få
solceller op. Af praktiske ting fik vi sat nye
flag op, ryddet vindfanget i begge sider og
fundet en ung mand der ville slå græsset for
os.
Alt dette sammenholdt med indsatsen fra
medarbejdere og aktionsgruppen så fik vi
skabt et rigtig godt afsæt som gav os en rigtig
Det er bare nogle af de ting som er af en rig- god omsætning hen over sommeren.
tig god og meget ihærdig aktionsgruppe, som
virkelig har været en kæmpe hjælp for vores Regnskabssystem
lille brugs.
I COOP indførte man i 2016 et nyt SAPDer skete også andre ting i kølvandet på mø- system på regnskab. Dette har bevirket en
det d. 19. maj
meget uoverskuelig start på regnskabsåret.
Vi fik leveret oksekød fra Klink Økologi, vi Vi har nøje fulgt kassekreditten, vores konto
begyndte at få leveret kød og pålæg fra Møl- i COOP, holdt øje med lønomkostninger osv.
trup hver fredag. Vi fik den anden ekstra kø- Det var det vi kunne styre efter, og det eneler til kød oppe foran. Og vi fik leveret vores ste.
første sending af outlet vine fra Østjysk vin- Som alle ved, var 2016 året med deadlines.
forsyning.
Den første var sat til 31 august, og den var
der nedtælling til i Runestenen.
Aktionsgruppen
Aktionsgruppen blev dannet med henblik på
at hjælpe brugsen med at blive mere synlig i
området, skabe aktiviteter i og omkring brugsen og hjælpe til med andre opgaver af større
eller mindre karakter.
Aktionsgruppen har i 2016 blandt andet hjulpet med:
Omdeling af flyers i Grønbjerg og de omkring liggende byer.
Hjulpet til med Grillaften, Loppemarked og
smag på hverdagen arrangementer
De har været ude at skaffe rigtig mange
ekstra ordre på julekurve og fået dem pakket.
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Deadline udskydes
En tilfældig dag i august hvor jeg var i brugsen skulle jeg tale med Bo. Personalet kunne
orientere, at jeg kunne finde Bo i garagen. I
garagen var Bo sammen med vores revisor,
som lige var forbi efter rundstykker og for at
høre Bo om hvordan han så på tingene. Så
denne dejlige augustdag, ja det kan virke lidt
komiske, når man tænker tilbage. Her stod vi
tre mand, lænende op af en palle øl og blev
enig om, at vi havde fået ændret brugsens
kurs i så positiv retning, at vi kunne udskyde
deadline til den 31 december.

Nogle af de tiltag der er gjort gennem året for
at få løftet omsætningen har i allerede hørt
om. Møltrup, nye kølere, større synlighed i
by og omegn.
Af andre ting kan nævnes: vi rokerede rundt i
butikken og skabte plads til flere varer, henover sommeren sænkede vi priserne på ca. 50
helt almindelige dagligvarer og vindfanget
blev gjort til et område med stor variation og
med masser af gode tilbud.
At de eksterne omkostninger er steget med
59.000.- kr. skyldes udelukkende at det vi
betaler i kæde og koncernbidrag til Coop er
Det gav os i den grad det boost som skulle til steget 32.000.- kr. og vores forsikringer er
for at vi for alvor turde træde på speederen steget 18.000.- kr.
frem mod nytår.
Vi fik holdt flere smagedage, vi var til baby- Personalet
boom, hvor der blev delt gavekurve ud med Vores personale består af en flok super arranen flyer i med nogle af vores baby artikler. gerede og dygtige mennesker. Vi er stolte af
Aktionsgruppen havde igen været i spil og at være én af Grønbjergs arbejdspladser. Vi
skaffet rigtig mange fine sponsorgaver, der er stolte over at være en stor arbejdsplads for
blev trukket lod om, og jeg tror faktisk der ungarbejder. For mange er det deres første
var en til hver. Vi fik via aktionsgruppen sat møde med det virkelige arbejdsliv. Det er vi
gang i julekurvene. En hel masse frivillige glade for at være en del af.
brugte flere dage på at få gjort butikken ho- Medarbejder med kontrakt giver også omvedrent så den skinnede, og så havde vi end- kostning til personale. Denne omkostninger
er steget med 40.000,- kr. til lige godt
da besøg af julemanden!
1.288.000,- kr.
Det var her vi var ved at gøre klar til at løfte
armene. Synes det så godt ud, havde afsluttet Omkostningerne til personalet er steget med
oktober måned (regnskab). Det viste et + på 40.000.- kr., og det er slet ikke tilfredsstillen17.000,- kr. året til og med oktober. Vi havde de. Dog skal det nævnes at vi har fået en efet rigtig godt november og december måned, terregning fra 2014 og 2015 fra KMD på et
ferietillæg de havde glemt! Det var en ekstra
følte god opbakning.
Alle forventede at vi var på rette vej, og vi regning på 44.000.- kr. Yderligere må det ertog beslutningen om at stryge den sidste kendes at Bo som ny uddeler har været meget væk på kurser og møder for at komme op
deadline.
to date med alle Coops systemer og det har
Regnskabet
bestemt ikke været uden omkostninger for
Omsætningen er steget med knap 277.000,- butikken. Personaleomkostninger er et stort
kr. til knap 7.086.000,-kr. For at skabe den fokusområde i 2017.
øgede omsætning er der brugt 246.000,-kr.
ekstra på indkøb af varer. De eksterne om- Året blev afslutte med meget utilfredsstillenkostninger er gået op med 59.000,-kr. Det får de regnskab, men vi synes også der har været
bruttoresultatet til at ende på 1.226.000,-kr, succeser.
et fald på knap 24.000,-kr.
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For at nævne de succeser som står klarest:
 Møltrup: vi sælger for rigtig mange penge
her.
 Vores 2 nye kølere oppe foran: det er utrolig hvor meget vi kan sælge fra dem.
 Vores Grillaften, vi håbede på 100
”kuverter” og var meget tæt på 250!
 Den medieomtale vi fik i 2016 har været
helt vildt. Radio, tv hvor vi fik stort medie
opbud i forbindelse med vores G-reol. Og
på vores egen Facebook side er vi gået fra
ca. 150 der synes godt om os til nu lige
over 500!
 Aktionsgruppen og deres efterfølgende indsats har været en kæmpe succes, vi var slet
ikke nået så langt uden dem og hvor havde
vi så været i dag??
 sidst men ikke mindst, vores nytårstaffel,
hold da op! Der var over 100 kunder nede
at ønske hinanden godt nytår på de 2 timer
det varede. Fantastisk!

udfylde et kompetence hjul uden huller, ja så
står man stærkt til at tage beslutninger, også
de svære og dem har der været flere af i det
forgange år. Det er sådan en bestyrelse vi
har, Tak for samarbejdet.
Bo, så vender jeg mig mod dig. Du og dit
utrættelige personale skal have stor ros for
jeres indsats. I har om nogen kæmpet for at
vi skulle have står her med et andet resultat.
Trods dette og trods den spand isvand vi fik i
hovedet da tallene fra årsrapporten forelå for
os. Ja så var du allerede oppe på hesten dagen efter på Facebook. Igangsatte en konkurrence, det var her, hvor man også kunne have
smidt håndklædet i ringen, og givet op. Sådan er du bare ikke.
Fremtiden kære venner ser sort ud. Vi er
voldsomt pressede på likviditet, vores råderum er indskrænket.
Den klare udmelding den er, holder vi ikke
tallene for vores omsætning, vores omkostninger og dermed resultatet på nederste linje
måned for måned så er næste skridt, at vi er
nødsaget til at indkalde til en ekstra ordinær
generalforsamling med et punkt på dagsordenen, lukning.
Tag det som en trussel, opfordring eller hvad
I vil, men det er her vi står. 

Afslutningsvis vil gerne sige tak til de frivillige der hjælper med at holde hverdagen kørende, aktionsgruppen, Ivan for din utrættelige printesponsorat.
Bestyrelsen for et helt fantastisk stykke arbejde.
Når man er i en bestyrelse, hvor alle er villige til at trække på samme hammel, man kan

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
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Ørnhøj
Abildå

Abildå
Ørnhøj

Abildå

 Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 2016
Ved: Formand Per Hessellund

Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290
målere. De 276 medlemmer har i løbet af året
brugt 64.632 m3 vand, hvilket er stort set
samme mængde, som i 2015.

Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er
heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs hjemmeside, så ligger alle målinger i 2016 fint i
forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes
af Force, som udtager og analyserer vores
vand i henhold til gældende regler. Vi havde
dog en måling i 2016, hvor måleresultatet påviste coliforme bakterier. En kontrolmåling
dagen efter viste, at der ikke var problemer.
Hvor bakterierne kommer fra vides ikke. Måske fra udtagningen? Målefejl?

Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand til
at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi har
siden 2009 ligget på et svind på under 2,3 %,
hvilket er flot og meget glædeligt. Igen i
2016 har svindet været minimalt – på cirka 2
% - dejligt.

Hvad er det så sket i årets løb
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk
sjældent. Det lykkes heller ikke i 2017.

Vandrørene skiftes
Vi skal have tjekket vores vandmålere i
2017. Reglen siger, at målerne skal tjekkes
regelmæssigt, og i 2017 er tiden kommet.
Derudover skal Algade graves op. Kommunen vil renovere vores kloakledninger. Når
Vandværket er i 2016 blevet koblet sammen gaden er gravet op, så giver det god mening
med Spjald Vandværk. Dette er gjort for at at udskifte vandrørene til moderne og tidshave 100% forsyningssikkerhed. Hvis vi svarende vandrør.
skulle opleve at få forurenet vores boringer,
så kan Spjald levere vandet. Det betyder, at
vi nu har et vandværk, der kan levere kvali- Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
tetsvand hele tiden – altid.
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
Økonomisk set har vi i 2016 haft et drifts- gode samarbejde, vi igen i 2016 havde. Også
overskud på 57.512 kr. Dette betragtes af be- en stor tak til revisorerne.
Jesper Bagge har valgt at træde ud af bestystyrelsen som tilfredsstillende.
Økonomisk set ser det derfor fornuftigt ud, relsen. Der er lidt langt fra Kina til Grønbjerg
hvorfor bestyrelsen har besluttet, at udgiften vandværk, så det har bestyrelsen naturligvis
til vand til Grønbjerg Vandværk ikke stiger i forståelse for.
En stor tak skal lyde for hans indsats i besty2017. Fastafgiften holdes også uændret.
relsen. 
Statsafgifterne på vand er heldigvis de samme som tidligere. Så ingen skjulte skattestigninger på vand i 2017. Vandet fra vandværket koster det samme – 4,25 inkl. moms,
hvilket er i den lavere ende i kommunen.

Per
Hessellund

Peder
Juelsgaard

Per
Thomsen
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Johannes
Mikkelsen

 Skov - jagt - skole og gummisko!

For det meste klar til naturen
Fredag den 21 april støvregnede det. Temperaturen var ok, årstiden taget i betragtning.
Alle ungerne havde vandtæt eller vandafvisende tøj på, og flere havde gummistøvler på,
men langt de fleste havde gummisko eller anden tilsvarende skobeklædning på.

Jagtforeningen fortæller gerne om skoven
Turen hin fredag gik for 5. og 7. klasses vedkommende til Kiddal plantage, hvor klasselærerne havde fået Grønbjerg Jagtforening til
at stille med et par mand, der ville fortælle
om jagten i skoven, reglerne for jagterne,
drivjagt, haglgevær og riffel forskellen på de

Fotos: Mogens Ballegaard

Der blev lyttet til fortællerne Jørgen Bank (tv) og H.C. Birkebæk ved Jagtforeningens skurvogn. Enkelte havde fædre der gik på jagt og kunne en del af lektien.
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Af de helt øverste og friskeste roer kunne man se at dyrene i skoven havde været på jagt efter en godbid, men ellers var bunken nærmest ved at gå i opløsning.

to, og hvad man nu skød med hvilket våben,
jagtparade, brækning af eventuelle skudte dyr
og respekten for de dyr der måtte lade livet.
I det hele taget hvordan man opfører sig i en
skov, enten det er privat skov eller statsskov,

på hvilke der i øvrigt er nogen forskelle.
Af sted til Jagtforeningens skurvogn
Mødestedet var gårdspladsen i Klidsbjerg.
De fleste stilede efter den tørre garage, hvor

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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regler, som gjaldt for den pågældende jagt.
Og som førnævnt hvilke dyr man skød efter,
og hvordan man regulerede bestanden ved at
skyde nogle og lade andre passere. Sneppejagten blev berørt og proceduren for jægeren,
der havde skudt sin første sneppe.
Ud og se på spor
Herefter cyklede man halvvejs tilbage, satte
cyklerne langs en brændestak og så gik turen
ud til et vandhul, hvor man fandt spor efter
rådyr, dådyr og hjorte. Man dvælede lidt ved
en bunke halvrådne roer og fik en snak om
fodring af vildtet.
Godt gemt bag en busk forkynder skiltet, at det er
en privat skov, man står og går i, og små pikto- Her hjælper ingen ”varme hænder”
grammer nederst på skiltet fortæller om, hvad Videre gik det på marken, og nu begyndte de
man må og ikke må i en privat skov.
unge mennesker at beklage sig over våde

strømper og sko. Hertil blev der fra lærerside
sagt, at både børn og forældre havde fået at
vide, at der var skovvandring den fredag eftermiddag, så man burde have taget sine forholdsregler. Men det er måske på den
”hårde” måde, man lærer at klæde sig på efter forholdene.

alle alligevel ikke kunne være. Da bagtroppen var ankommet, blev der blæst til afgang,
og så cyklede man videre ind i Kiddal Plantage og videre ned til Jagtforeningens skurvogn, hvor der blev fortalt om jagten og de

Færdselsregler i skoven
Videre gik det til den anden af skoven, hvor
et skilt ved indgangen til skoven forkyndte,
at man befandt sig i en privat skov og hvordan færdselsreglerne for privat skov er. Ingen
ild, ingen camping, hunde i snor, 150 m til
bebyggelser osv. osv.
Slut med græs
Skal vi gå i mere græs, lød det fra de mest
våde? Nej, fra nu af skal vi kun gå på grusvej, lød det fra de to guider. Dog var der lige
en afstikker ad mosbegroede stier til et rævekompleks, som blev studeret. Udenfor komplekset lå en del af rævens efterladenskaber i
form af skeletdele, som også blev studeret.
Hjem til varmen og weekend
Efter endnu et par tusinde skridt kom cyklerne til syne, og efter en takketale til Jagtforeningens guider, kunne turen til Friskolen tage sin begyndelse med formaning om, at køre
ordentlig hjem og sørge for, at komme ind i
klasserne og få ryddet op, inden man kunne
holde weekend.  (-mb)
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 WM i Islandske heste
Syv ryttere og Lorte-Lone
Her i eftermiddag, den 10 april, gjorde syv
islandske heste med dertilhørende ryttere og
“Lorte-Lone” (det kaldte de den pige der
skulle samle hestepærer op efter rytterne - og
det er pigen til højre på billedet med den røde
hestepæreopsamler) holdt ved LokalBrugsen
i Grønbjerg.

dansk-tyske grænse, hvor en tysk islandsk
hestedelegation overtager stafetten, og skal
føre den til den tysk-hollandske grænse.
En lille flok af Grønbjergs Islandske hestes
venner stod og tog imod de syv ryttere med
varm kakao og kage. Vejret taget i betragtning bekom den varme drik rytterne vel.
Rytterne fortsatte efter en halv times pause
ad Algade ud af Kirkestien og videre ad banen til Muldbjerg og Hover.  (-mb)

Fra Herning til Oirschot
Årsagen til denne festivitas var, at der i 2015
blev holdt WM i islandske heste i Herning.
Det sker hvert andet år, og i år er det så blevet Oirschot i Hollands tur til at afholde dette
mesterskab.
Traditionen er så, at WM-stafetten, som den
tredje rytter fra venstre på billedet herunder
holder i hånden, skal rides fra Herning til
Oirschot. De syv ryttere lagde ud i Herning
og red så videre til Hover, hvor de skal overnatte. Derfra går turen videre over Ringkøbing, Hv. Sande, Varde, Esbjerg og til den

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

Foto: Mogens Ballegaard
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 Tyske lytteposter i og omkring Grønbjerg 1940-45
Fortsættelse fra sidste nummer
Lis Helles, Vinkelvej, der er arkæolog og
museumsinspektør på Holstebro Museum
har flere muligheder for at gå ind for at se på
gamle gravminder i en database der hedder
Fund og Fortidsminder.
De to høje som omtalt i forrige nummer kaldes i Databasen Sb 41 og Sb 42 (se evt. kortet herunder)
I den database finder Lis følgende beskrivelser:

ningsanlæg.
NM.I.: ....ruiner af huse og fæstningsanlæg
(Bør fjernes).
Tekst fra Nationalmuseets gule lister 19371956
Tekst :
Høj af "Ravnsbjerg høje", 22 x 4,2 m st., i
toppen er af tyskerne udgravet flere rum, 1 m
dybe, opgang ad en stentrappe fra vest, smal
skyttegrav om nordøstfoden. Lynggroet i hede. (Bør restaureres). Mellem sb.41 og 42 ruiner af huse og fæstningsanlæg. (Bør fjernes). tingl 30/1 1951

For høj nr. Sb 41 er følgende tekster noteret
for henholdsvis optegnelser i 1937 – 1956 og
optegnelser i 1951.
Og for høj nr. 42 er følgende tekster noteret
<< Sb 41
for optegnelser i 1986
Høj af "Ravnsbjerghøje", 4,2 x 22 m; i toppen
er af tyskerne udgravet flere rum, 1 m dybe,
opgang ad en stentrappe fra vest, smal skyttegrav om nordøstfoden. Lynggroet i hede.
Mellem sb.41 og 42 ruiner af huse og fæst-

Sb 42.
Berejsertekst
Høj, 2,0 x 13,0 x 14,0 m., flad top (gl. huller
fyldt op), jævne sider, flot høj. Området op til
højen både V, S og Ø for er voldsomt forgra-

Omme Bakker - Den ”gule” vej til højre i billedet er Holstebrovej (A11)
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vet. Ruinerne mellem denne og 2403:8 er ikke mere synlige, men der er store gl. gravninger mod S og SØ. Foto 003/4 fra SV. En del
løvkrat ved og på højen burde fjernes. Bevoksning: 1986: Lyng >>

lytteposterne i flæng. (ud fra et militært synspunkt lyder det særdeles rimeligt og sandsynligt).

Indtil yderligere fakta fremkommer regner vi
med at Billederne og beskrivelserne bag på
Der findes ikke en tilsvarende beskrivelse af billederne er fra de to høje 41 og 42 i Omme
de to gravhøje ved Hestehøjene i Fund og Bakker.
Fortidsminder.
Hvis der skal ”graves” videre i sagen bør
Det udelukker naturligvis ikke at der på et man nok overveje at ty til tyskernes optegtidspunkt kan have været en lyttepost ved he- nelser og arkiver hvis noget sådant findes.
stehøjene, idet tyskerne anlagde og flyttede  (-mb)

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

 Forældrerådsformandens beretning
Ved: Forældrerådsformand Pernille Refslund Vestergaard

Forældrerådet har valgt at
aflægge beretning som et
videoklip, der kan ses her:

I Runestenens digitale udgave virker dette
link direkte.
Gå ind på:
http://www.runestenen.dk/tidligere/
Runestenen-146.pdf - side ????????? 

http://naturmusen.dk/wpcontent/uploads/2017/04/
generalforsamling-20171.mp4
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 Grønbjerg Friskoles generalforsamling
Ved: Referent Trine Sønderby

Tirsdag den 18. april 2017.

NaturMusen:
Christina Madsen genopstiller
Tom Kristensen genopstiller ikke

Velkomst af skoleleder Niels Henrik.
Bodil og Line, NaturMusen, indleder med to
yogaøvelser for alle i salen.
Sille 2. klasse og Emil 9. klasse orientere om
elevrådet og elevrådsmøderne. Eleverne styrer selv møderne med støtte fra en lære. Møderne afvikles ud fra en dagsorden, der er
ordstyrer og der øves på at overholde tiderne.

Forældre og skolekreds:
Brita Pedersen genopstiller ikke
Jacob Kjerulf genopstiller ikke
Generalforsamling NaturMusen
Forældrerådsberetning v/ Pernille Refslund
Side 31

Valg af :
Stemmetællere - skolens personale
Dirigent: Torben Sønderby

Ledelsesberetning v Klaus Wolf. Side 18
Valgt i NaturMusen: Karina Thomsen og
Kamilla Dam

På valg til:

Suppleanter 1. og 2.: Alexandros Evangelatos og Camilla Thor.

I rækkefølge fra venstre er det Per Thomsen, Kamilla Dam, Trine Sønderby, Jette Rask, Pernille Refslund, Majken Almskou og Bo Larsen
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Generalforsamling Friskolen.
Formandsberetning v/ Bo Larsen. Side 48

Suppleanter 1. og 2.: Camilla Thor og Martin
Bonde

Eventuelt:
Kommentar/spørgsmål:
 foredrag med Jens Andersen godt initiativ
 ønskværdigt at skolen får Mobil pay.
 dårligt fremmøde til foredrag evt. et presset  ønskværdigt at der kom flere til generalfortidspunkt forslår forår i stedet.
samlingen.
Ledelsesberetning v Niels Henrik Larsen
Side 10

Kommenterer:
 Det er lang tid, 3 timer, tror det kan skræmme nogle væk.
Beretning v/ tilsynsførende Hans Peter Ravn.  evt. sende SMS ”husk generalforsamling i
morgen aften”.
Side 54
 nyder beretningerne inspirerende med billeder og video, sang og løvejagt.
Regnskab v/ revisor Poul Thomsen.
 vi skal som forældre huske at minde hinanden på generalforsamlingen, ruske lidt op i
Valg forældrekreds:
hinanden.
Valgte: Majken Almskou
 Forslag: send børnene hjem med ansigts
Suppleanter 1. og 2: Klaus Bak og Helle
maling ”husk generalforsamling”
Vendelbo.
 svært med børnepasning kunne de større
børn hjælpe, skal det holdes som fyraftensValg skolekreds:
møde?
Valgte: Jette Rask
(forkortet af red.) 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Babyblues.
En fødselsdepression kan blive meget alvorlig og langvarig, men der kommer også hyppigt nogle dage med tristhed og ængstelige
tanker kort tid efter en fødsel.
Det kalder man på engelsk for babyblues, og
det kan ramme 3/4 af alle, der føder, og helt
op til 13% får en egentlig depression.
Nu har en gruppe canadiske forskere fundet
ud af, at det tilsyneladende kan forebygges
ved, at den gravide i den sidste del af graviditeten får et kosttilskud af blåbærekstrakt og to
aminosyrer, som er grundlag for dannelsen af
to stoffer i hjernen, der stabiliserer humøret.
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Det drejer sig kun om en lille foreløbig undersøgelse, men det ser meget positivt ud.
Når forskningen er kommet et par skridt længere, vil man sikkert kunne købe en pakke på
apoteket med det hele i.
I mellemtiden sker der jo ikke noget ved at
spise en portion blåbær. De to aminosyrer
kan vi ikke selv danne, og de er livsvigtige
og skal tilføres gennem kosten.
De findes især i oksekød, men det må man jo
snart ikke spise mere, så hvis man mener, at
produktionen af oksekød er skidt for miljøet
eller er vegetar, kan man spise anden proteinrig kost eller dadler eller bananer, hvor de
også er i. 
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 Besøg på Rundingen 7
Ved: Grete Tange

Bogdan Vasile Tanas (far 37 år), Adriana
Cosmina Todea (mor 32 år), Matei Tanasa
(søn 3½ år) og Mara Tanasa (datter 1 år og 3
mdr.) er navnene på medlemmerne af den familie, som jeg besøger denne gang.
De er netop flyttet ind på ovennævnte adresse, som de har gjort i stand fra A til Z: tapeter
er revet ned, ny gulvbelægning er der lagt
overalt, væggene er blevet vandskurede og
nye gardiner fuldender istandsættelsen.
Og så er de endnu ikke gået i gang med haven, som de også regner med skal have den
store tur.

Moren foretrækker at tale engelsk, da hun ikke synes, at hendes dansk er ordentligt; men
hun forstår alt på dansk.
Baggrunden i Danmark:
Faren, der taler ret godt dansk, fortæller:
”Vi kommer fra Rumænien, og vi kom til
Danmark for ti år siden. Vi begyndte på Borris Landbrugsskole, hvor vi lærte landbrugsteori og praksis. Vi var der i 2 år, men en del
af tiden var vi i praktik på forskellige gårde i
området, bl.a. var jeg på en gård i nærheden
af Ølgod, hvor jeg have flere gode kolleger,

Foto: -mb

Fra venstre står Bogdan med Matei medens Adriana står med Mara
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Familien i Rumænien:
Mine forældre bor i Rumænien, og jeg har
kun én søster, og hun bor i USA. Det er mine
forældre selvfølgelig kede af, men de kommer på besøg i ti dage her i maj måned, og da
skal min mor for første gang op og flyve.
Adriana har 2 brødre, og de bor ligesom hendes mor i Rumænien, og så har hun en søster
i Spanien. Hendes mor har været på besøg to
– tre gange. Vi prøver at besøge dem to gange om året.”
Nu bliver der et lille ophold i samtalen, for
Mara kommer hen til mig og vil gerne op.
Derfor tegner vi en Nikolaj og snakker lidt
om ham. Til daglig er hun i dagpleje hos Anne Mette i Ørnhøj, og det fortsætter hun med.
Matei går i børnehave deroppe, og det fortsætter han også med foreløbig.

og hvor jeg lærte rigtig meget, så det var rigtig godt. På skolen foregik undervisningen på
engelsk, men vi havde også dansktimer. Det
blev nu let til fraser som:
Hvad hedder du?, hvor bor du? etc., så det
var først da vi kom ud på gårdene, at vi virkelig lærte sproget. Jeg har også gået på
sprogskole og taget det første modul, men jeg
synes ikke, det har hjulpet mig så meget.
Baggrunden i Rumænien:
Adriana og jeg mødtes på skolen i Borris.
Vi kommer fra to forskellige områder i Rumænien, Adriana kommer fra nordvest, og
jeg kommer fra nordøst, så vi havde ikke set
hinanden, før vi mødtes i Borris. Ingen af os
havde en landbrugsbaggrund, idet jeg solgte
mobiltelefoner, og Adriana var på fabrik. Vi
kom hertil, fordi der var folk fra Danmark,
der oplyste os om muligheden for at få en uddannelse her og chance for at få arbejde derefter. Den chance tog vi, og vi har ikke fortrudt.

Afslutningsvis taler vi lidt om fremtiden.
Adriana er på barsel, og hun har ikke til hensigt at søge job nu, for hun vil gerne lære noget mere dansk og ønsker derfor at gå på
sprogskole, så hun kan klare sig bedre. Hun
skal have en samtale med fagforeningen for
at høre om mulighederne. De siger begge, at
de agter at blive boende i Danmark, for her er
børnene hjemme, og de har begge fået uddannelse og jobs her, ligesom levestandarden
er bedre her, og den vil de gerne blive ved
med at have.
Bogdan kunne måske godt tænke sig at deltage i badminton, hvis der er mulighed for det.
Med tak for the og hyggelig snak tager jeg
afsked og håber, at familien må falde godt til
i Grønbjerg. 

Jobs i Danmark:
Efter skolen fik jeg først arbejde i nærheden
af Herning, derpå i Sørvad, og da Adriana
fandt et job i Ørnhøj, flyttede vi her til området. Jeg arbejdede i Spjald i 2 år, derpå lidt i
Ørnhøj, og nu arbejder jeg i Sunds. Fra den
10. april har jeg fået arbejde i Jelling, hvor
jeg skal sælge protein (raps og soja) til dyr,
og det er jeg meget spændt på. Jeg skal arbejde tre dage om ugen der, og resten vil foregå
over nettet. Der er lidt langt at køre, men der
er god vej hele vejen, så det går nok. Jeg glæder mig også til at få kolleger tæt på, fordi
jeg håber, at mit danske kan blive forbedret,
da det jo er begrænset, hvor meget man snakker, når man arbejder i en svinestald, som vi
begge gør. Undervejs har dette netop været
problemet, fordi de andre medhjælpere på
gårdene tit og ofte også kommer fra Rumænien eller et andet østland, så i stedet for
dansk tales der engelsk.
I Ørnhøj boede vi i et hus, der lå udenfor byen, så vi havde ingen naboer tæt på, og det
savnede vi. Da huset her så blev til salg, købte vi det, og vi er meget glade for den modtagelse, som vi har fået.

Zoneterapi • Øreakupunktur
Bach remedier • Massage • Laserterapi

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg • mobil: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk
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 LokalBrugsens generalforsamling
Ved: Referent Else Nyborg

Brugsens generalforsamling den 4.4.2017

Hvordan gik det med projektet Din by i
udvikling?
Velkomst ved formand Torben Sønderby.
Torben orienterede om samarbejdet med Lars
Thea og Kirsten blev valgt som stemme- fra Brugsens Arbejdsgiverforening, herunder
tællere.
udarbejdelse af strategiplan og kompetenceMogens Ballegaard blev valgt som dirigent.
hjul. Lars har tilbudt, at han gerne kommer
igen.
Beretning fra Torben Sønderby og Bo Blynning kan ses på side 22
Hvordan er underskuddet finansieret?
Gennem øget træk på kassekredit og kredit
Kommentarer og spørgsmål fra forsam- hos COOP.
lingen
Skal man vælge COOP til at føre regnskab?
Brugsens jubilæum?
Ja, det er vi afhængige af, og alt taget i
Torben svarerede, at det er lagt på hylden betragtning kan det ikke gøres billigere.
indtil videre, da vi er koncentreret om den
økonomiske situation.

Brugsens bestyrelse i 2017: Fra venstre: Jørgen Bank, Torben Sønderby, Helle Harhorn, Gravers Kjærgaard og Malene Bondesgaard
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Kunne man forestille sig, at COOPs crowd
funding kunne komme Brugsen eller lokale
initiativer til gode?
Bo svarer, at vi først og fremmest har brug
for daglig omsætning.

Eventuelt.
Ivan Mortensen roste uddeleren, personalet
og butikken. Ivan anbefalede, at bestyrelsen
ser fremad og får planlagt 100 års jubilæet.
Henrik Thomsen foreslog, at bestyrelsen
fandt ud af mere om COOPs muligheder for
finansiering (crowd funding).
Else Pedersen roste varesortimentet i
Brugsen og især udvalget af lækkert kød og
pålæg. Frugt og grønt ser også flot ud.

Kan man se en effekt af flyers?
Bo kan se, at der blandt andet kommer
kunder fra Torsted, og at der er flere nye
ansigter mellem kunderne.
Er der sat en deadline for Brugsen?
Nej, der kommer ikke flere deadlines. Der
følges op hele tiden, og hvis det ikke går efter
planen, bliver der indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling med Brugsens lukning
som eneste punkt.

Kristina sagde tak til bestyrelsen og aktionsgruppen. Alt bliver forsøgt, og personalet i
Brugsen er positive og gode til at hjælpe.
Synes, byen bakker godt op.
Minna Kjeldgaard fortalte en historie om en
mand, der kørte flasker til ABC og kom hjem
til Brugsen med havregryn (der var tilbud på)
for pengene.

Skal der være så mange slags varer på
hylderne?
Bo svarede, at vi skal se på sortimentet, men
at det er en meget fin balance.
Når en kunde ønsker en vare, sker det, at det
er varer, som en lille brugs ikke kan få hjem.
Pris på bleer? Lige nu sælges bleer til under
indkøbspris.

Hans Jørgen Petersen roste Bo for gode
kommentarer på Facebook.

Opfordring fra Bo om ikke at hæve for meget
over beløbet ved betaling med dankort.
Regnskabet og bestyrelsens beretning blev Når kunderne betaler med dankort, går
pengene ind til COOP. Hvis der betales med
godkendt af generalforsamlingen.
kontanter, går pengene i banken. 
Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
Der er ingen forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er Else Nyborg (modtager ikke
genvalg), Torben Sønderby (modtager
genvalg), Malene Bondesgaard (modtager
genvalg).

GRØNBJERG
AUTO

Valgt til bestyrelsen blev: Torben Sønderby,
Malene Bondesgaard og Helle Harhorn. De
øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Bank
og Gravers Kjærgaard.

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

Heidi Mouridsen blev genvalgt som suppleant.
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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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SOMMERFEST 2017
Uge 35

31. aug - 2. sept
Sommerfesten støtter også Brugsen i
Grønbjerg
Torsdag:

Optog gennem byen - mød op i festlig udklædning og gør sommerfestlig!
Aftensmaden kan købes
Banko i teltet
Kaffe og kage

Fredag:

Venner-firma-klasse-gade -familiefodbold
Aftensmaden kan købes
Hygge i teltet

Lørdag:

Menighedsrådet laver Kaffe
Gospelkoret synger med i teltet
Minimarked. Kom og lav en bod
”Grønbjerg Tivoli” - masser af Forlystelser på
grunden og Kondi-bingo
Høstfest i teltet - Torben Sandal tryller med
maden
Desserten går i kage. - Auktion
Fourty Miles spiller op til dans (Tommy Kjeldgaard med band)

Sommerfestudvalget: Sogneforeningen, Magrethes døtre, Friskolens
støtteforening og Grønbjerg Aktiv
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 Guldkonfirmation anno 2017
Søndag den 2. april 2017 præcis 50 år efter
konfirmationen i Nr. Omme kirke mødtes en
stor del af konfirmanderne til erindringsudveksling samt status over hvor man nu var i
sit liv. Efterlønsalderen var overskredet for
alle selvom der stadig var flere der var på arbejdsmarkedet.
For 10 år siden mødtes man til 40-års konfirmationssammenkomst. Det kan man læse om
i Runestenen nr. 86 fra maj 2007.

spille kort. Ved den efterfølgende konfirmandundervisning sagde Pastor Sørensen,
hos hvem de gik til præst, at drengene ikke
behøvede at sidde og spille kort, medens han
stod på prædikestolen, hvorfra han kunne se
hvad de lavede. Men ellers var Pastor Sørensen en rar mand. Når konfirmanderne havde
noget for i deres katekismus sagde han til
dem at ”I skal kun læse på det én gang og ikke mere, er det et ord?
Pastor Sørensen havde på det tidspunkt høreapparat og det forstod konfirmanderne at udnytte. Konfirmanderne sad og mimede og
Pastor Sørensen skruede op og ned for de
stakkels apparater, for han kunne jo ikke høre hvad de sagde. (det var jo nok drengene
der fandt på det - det var i hvert fald én af
drengene der kunne berette om den episode).
Konfirmandforberedelsen foregik i øvrigt på
loftet i præstegården, der hvor præstefamilien i dag har soveværelse.

Her er dog et lille gensyn med nogle af de
ord der blev Runestenen til dels fra 2007.
(-mb)

Fra tiden hvor man gik til præst kunne der
berettes om at man også dengang skulle frekventere kirken til gudstjeneste et vist antal
gange inden man blev konfirmeret. Nogle
drenge havde for vane at sætte sig op ved orgelet hvor de i relativ fred kunne sidde og

Fotos: Mogens Ballegaard

Efter 50 år lykkedes det for Knud Pøhl at få has på sin klasselærer, Henning Møller, fra folkeskolen
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Skoletiden forløb på den måde at i 1. og 2.
klasse gik man hos Fru Halkjær i pogeskolen
- en lille bygning der lå helt ned mod Algade
ved Vesterskolen (Sønderkjærsvej 1 - der
hvor Henning og Karen Margrethe Møller
bor i dag). I 3. 4. og 5. klasse gik man i
Østerskolen (Grønbjergvej 45 der hvor Per
Anneberg og Else Nyborg bor i dag). Og endelig gik man i Vesterskolen hos Bonde Ni-

elsen og Møller i 6. og 7. klasse.
På Østerskolen boede lærerinden oven på.
Der blev berettet om at man om morgenen
kunne liste sig ind i klasselokalet og sidde
musestille i den første time uden at lærerinden (Frk. Agger) kunne høre dem. Da hun
endelig kom ned kunne de se, at hun lige var
vågnet da hun havde forpjusket hår.  (-mb)

Bagerst fra venstre (Pigenavne i parentes)
1. Knud Pøl, 2. Jens Peder Gade, 3. Henning Kyndesen, 4. Jens Kristian Lundsgård, 5. Leif Halkjær, 6.
Georg Anneberg, 7. Hanne Kildevang Kristensen
2. række fra venstre
1. Arne Kjær, 2. Trine Led (Kathrine Led), 3. Maj-Lis Nielsen (Sørensen), 4. Helle Engestoft,
3. række fra venstre,
1. Birthe Kristiansen (Jensen), 2. Lis Mouridsen (Elisabeth Møller Andersen), 3. Jens Sandal, 4. Marianne Seleman (Østergaard), 5. Dora Kristensen (Juelsgaard), 6. Svend Åge Pedersen, 7. Ulla Frankær
(Kristensen), 8. Jonna Erlandsen - (Pigenavne i parentes)

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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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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 Grønbjerg-Expressens ankomst
Grønbjergekspressen ankom i dag til Grøn- vipper op, og så kan kørestolen fastgøres
bjerghjemmet. - Ja det blev den nye funklen- med et par stropper, og kørestolsbrugeren får
de beboercykel døbt ret tidlig i seancen.
endvidere en sikkerhedssele om livet.
Og så er det bare om, der er en personale, der
Der blev klappet, da ”Din Cykelmand”, Jan tør sætte sig op og få gang i hele maskineriet.
Røjkjær Kristensen fra Videbæk, kom rullen- Det er en cykel man lige skal vænne sig til,
de ind på pladsen foran Grønbjerghjemmet da venderadius på cyklen er noget anderledes
og åbnede bagklappen, og den nye store el- end en almindelig cykel.
drevne cykel blev rullet ned ad slisken.
Efter en prøvetur rundt ad Algade og GrønMan havde ventet med stor tålmodighed på, bjerghjemmets parkeringsplads var Julie
at Grønbjerghjemmets venner skulle få en ny Skovgaard klar til at køre en tur med Jimmi
cykel til huse. Ikke en hvilken som helst cy- ad fliserne rundt om Grønbjerghjemmet til
kel, men en cykel der er så kraftig, at den kan sydsiden, hvor personale og ”vennerne” og
bære en ”træder” og en kørestolsbruger.
indbudte blev budt på en dri(n)k og kranse”Ladet” på cyklen kan vippes ned, en køre- kagetoppe.
stolsbruger kan skubbes op på ladet, der selv

”Din Cykelmand”, Jan Røjkjær Kristensen, præsenterer den hollandsfremstillede kørestolscykel for
de fremmødte - bemærk den kraftige el-motor i baghjulet
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hjemmets beboere nu også får denne mulighed, og med de ord ønskede Birgit Hindbo
god vind fremover – hvortil man i baggrunden hørte én sige – forhåbentlig medvind. 

Julie Skovgaard får, som den første, lov til at afprøve cyklen, uden ”kørestol”, medens ”Din cykelmand”, pedellen på hjemmet, Preben, og områdeleder, Birgit Hindbo, ser på.

Det er Grønbjerghjemmets venner, der har
stået for at skaffe pengene til cyklen, og det
er lykkedes at skaffe næsten alle 70.000,- kr.,
som en cykel, der er godkendt til kørestolsbrugere, koster.
TrygFonden sponsorerede med 55.000,- kr.
og Lions Club med 10.000,- og de resterende
måtte så finansieres på anden vis.

Julie Skovgaard kører en tur med Jimmi. Manøvreringen i svingene er lidt kompliceret medens det
ligeud går strygende.
Herunder: En ny cykel kunne lokke TV Midt-Vest
til Grønbjerg

Formanden for Grønbjerghjemmets venner,
Bente Færge, bød velkommen til alle de
fremmødte og sagde, at de var utrolig glade
for, at de kunne overrække en cykel, der forhåbentlig kunne blive til glæde for både beboere og personale. Der var tak til både cykelhandler og pedel for handel og hjælp og til
alle på Grønbjerghjemmet for håndsrækning,
hvorpå der blev skålet for mange ture ud i
naturen.
Centerleder, Birgit Hindbo, takkede (daglig
leder Lene Bach var forhindret på dagen)
vennerne for det gode initiativ, og i tråd med
Naturens Riges intentioner om at komme ud i
naturen, er det en fornøjelse, at Grønbjerg45
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Sankt Hans 2017
Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle
Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen

Fredag den 23. juni
Aftenens program:
18.00
grillen er varm
19.30
årets båltale
20.00
bålet tændes
Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen.
Igen i år kan man betale kontingent til Sogneforeningen og
der udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn - Sogneforeningen
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 ”Forårsfodbolden” blev sparket i gang
Tolv håbefulde poder fra årgang 2013 – 2009
var mødt op til fælles fodboldtræning på skolens sportsplads den sidste torsdag i marts
måned. Børnene kan gå/blive afhentet fra
SFO til træning og blive afleveret i SFO igen
efter endt træning – så forældrene ikke nødvendigvis behøvede at blive involveret i projektet. Et godt eksempel på hvordan Grønbjerg Friskole - forældre og ikke mindst
Grønbjerg Aktiv løser den problematik.

Efter en lille introduktion om hvad man skal
som fodboldspiller (i øvrig et område de små
havde mange gode bud på), blev de unge
mennesker delt op i hold og så begyndte
”træningen”, der i stor stil havde karakter af
leg. En leg som børnene gik vældig op i.
Man kunne godt fornemme, at der var gået
Ronaldo i de unge mennesker. Se flere billeder på Grønbjerg Aktivs hjemmeside.  (-mb)
Fotos: Mogens Ballegaard
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 Formandsberetning Grønbjerg Friskole
Ved: Formand Bo Larsen

Intro
I Danmark har vi en grundlovssikret ret til at undervise vores egne børn. Det er
dette lovgrundlag, der gør
det muligt at undervise i friskoleformen. Det er i princippet denne undervisningsret af egne børn, vi har puljet ved at stå sammen om det, der sker her på
skolen. I den forbindelse er vi afhængige af,
at det offentlige bakker op om arbejdet – ikke
mindst i form af forskellige tilskud, der er
helt afgørende for skoledriften. Det seneste
år har der været gentagende kritik mod de
private skoler – og dermed også friskolerne.
Det har blandt andet lydt, at det alene er skoler for de velstilledes børn og at skolen ikke
tager del i at løfte det sociale ansvar, der også
skal løftes i grundskoletiden. Det er anklager
det kan være svært at genkende i vores regi –
og vi er sikre på, at vi også løfter vores del af
de sociale opgaver.

samtidig testes og udfordres. Det er vores oplevelse, at disse drøftelser er med til at holde
os alle skarpe og samtidig sikre, at justeringer og dermed udvikling, sker på et bevidst
og gennemarbejdet grundlag. Det ligger os
på sinde, at vi selv er styrmænd i institutionens udvikling – og det er vores oplevelse, at
vi lykkes med denne opgave.
Her følger et udpluk af det seneste års aktiviteter, der kommer omkring ovenstående:
 I januar 2017 havde vi blandt hele personalet og bestyrelsen en værdifuld drøftelse
om institutionens indhold og størrelse. Vi
havde i en periode oplevet stor søgning i
skoledelen og der var kortvarigt venteliste i
NaturMusen. Den store søgning i skolen
udfordrede i enkelte klasser og det gjorde
meldingerne om, at der ikke var flere pladser i NaturMusen selvsagt også. Udfaldet af
de mange konstruktive drøftelser blev dels,
at skolens nuværende rammer stort set kan
rumme den skole vi ønsker at drive. 130
elever i skolen vurderes derfor, af mange
grunde, som den maksimale størrelse, når
vi ønsker, at det forpligtende fællesskab
fortsat er det væsentligste grundlag for vores skole
 Vi har prioriteret flere varme hænder – også set i lyset af den forpligtelse, der er forbundet med de flere midler og øgede krav
til specialundervisning
 En aktiv evalueringskultur er et væsentligt
udviklingsværktøj for personale og ledelse.
Vi har derfor haft to evalueringer – både
med nuværende elever og tidligere elever.
Begge evalueringer giver mange bekræftelser på det der gøres, samt fine input til gode og relevante justeringer
 En god skole indeholder også, at de fysiske
rammer og undervisningsmaterialerne er
tilfredsstillende. Der har heldigvis været
økonomisk råderum til dels at opdatere:
 vores bygninger i form af nye lofter, renovere gulve og nyt LED-lys
 på IT-siden er der investeret i opgraderet
netværk, internetforbindelse og der er

Året
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling bestået af:
Brita Bay, Pernille Refslund, Trine Sønderby, Per Thomsen, Tom Kristensen, Jacob
Kjerulff og Bo Larsen.
Jeg vil starte med at takke alle for et solidt
arbejde, jeg synes vi arbejder konstruktiv og
med fokus på bolden og med respekt for den
opgave vi er givet og de værdier vi løbende
tester. Tak til Brita, Tom og Jacob der har
valgt at stoppe i bestyrelsen.
Arbejdsdelingen mellem ledelsen og bestyrelsen er klar. Når vi møder snitfladerne for
ansvar og opgaveløsning tager vi en åben dialog om fordelingen og alle parter kommer
styrket ud af disse dialoger – det gør institutionen også. Det betyder i praksis den deling,
at alle pædagogiske- og elevspørgsmål håndteres af ledelsen/personalet.
På bestyrelsesmøderne kan der fint drøftes
daglige opgaver. I den forbindelse kommer
vi ofte forbi vores bærende værdier, som
48
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indkøbt nyt IPAD klassesæt
der ligger overfor skolen, i dagligt
tale kaldt Søgaard grunden, er på vej til at
blive en bypark. Skolen tager aktivt del i
udformning og indretning af grunden og
arealet vil fremadrettet udgøre et nyt rum
for børn og personale i hele institutionen
 Vi har initieret et nyt tiltag i form af fagligt
og inspirerende foredrag. I førte omgang
med Jens Andersen. Det er vores oplevelse,
at aktiviteten gav fin mening i forhold til de
ting der arbejdes med i dagligdagen – på
skolen og i hjemmene. Det var underholdende, vedkommende og gav anledning til
mange refleksioner og også nye tiltag.
 Vi har forholdt os til hvor de mange børn,
og deres forældre, kommer fra. I december
2016 var der 157 børn på hele skolen. Heraf:
 8 i vuggestuen
 29 i børnehaven
 120 i skoledelen
 I hele institutionen kommer de 59 pct.
fra Grønbjerg og dermed også 41 pct.
eller 64 børn fra nabobyerne
 Analysen gav to væsentlige svar:
 4 ud af 10 børn – og deres forældre
kommer ikke fra Grønbjerg og denne
 Grunden



gruppe udgør en væsentlig del af det
samlede grundlag for den nuværende
skole
når vi nu har den størrelse vi af mange
hensyn vurderer er optimal, er vi afhængige af fortsat at være så godt et
alternativ og tilvalg, at mange forældre i en række nabobyer kigger efter
Grønbjerg Friskole.

Skolens drift
I Naturmusen er børnetallet steget betydeligt.
I børnehaven budgetterer vi med 31 børn i
2017 mod realiseret 26 i 2016. I vuggestuen
rammer vi loftet på 10 børn hen over sensommeren.
I skoledelen er antallet af årselever pr. 5/9 reduceret med 1 til 116 elever. Der er fortsat
løbende dialog ind mod nye elever og det
tegner godt for den videre skoledrift og udvikling. Pr. 1/4-2017 er der 120 elever i skolen.
Vi har i personalegruppen været ramt af tre
sygemeldinger, men alle tre er tilbage og i
gang igen. Udover det kan vi konstatere, at
resten af personalet rykker sammen og løfter
i flok, når sådanne situationer opstår.
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Skolens økonomi
Årets resultat havner på et driftsoverskud på
123 tkr. Der er investeret for 345 tkr. Ekstern
gæld er reduceret med 92 tkr og indlånskontoen er steget med 52 tkr. Det er et komfortabelt resultat, trods en budgetafvigelse på 246
tkr., hvor en stor del skyldes flere varme
hænder. Et stabilt børne- og elevtal bidrager
til en sund økonomi. Vi er aldeles tilfredse
med resultatet og likviditeten og fortsætter
med at have behørig respekt for skolens økonomi.
Rentebærende gældsposter udgør ved regnskabsårets afslutning 825 tkr. til LR Realkredit og mellemværendet med Vestjysk Bank
er nu til fordel for skolen med et indlån på 45
tkr. Lånet til Grønbjerg Ungdomsklub på 170
tkr. er påbegyndt afvikling som er aftalt til en
5-årig periode og der er 68 tkr. tilbage af dette lån.

Ledelsens forventninger til fremtiden
Budgetterne for de kommende år ser fornuftige ud. Bedre økonomiske rammevilkår fra
staten, et stabilt godt elevgrundlag og en god
udnyttelse af faciliteter og mandetimer i hele
institutionen gør, at vi forventer et resultat på
ca. 470 tkr. Dette giver belæg for at holde
momentum, herunder udvikling af personalet, opdatering af de fysiske rammer og sikring af økonomien, hvis der kommer uventede poster.
Investeringer gennemføres alene, hvis det er
økonomisk forsvarligt – men der er ønsker
og planer, hvis tallene fortsat ser lyse ud.
Afrunding
Fra bestyrelsens side er vi glade og stolte
over det arbejde og de resultater, der skabes
på skolen. Vi har et meget engageret og kompetent personale, der dagligt kaster deres
energi ind at levere. Som forældre oplever vi,
at børnene er glade, energiske, videbegærlige
og godt på vej til at få et rigtig stærkt fundament for at leve et godt liv. Med baggrund i
såvel de økonomiske rammevilkår som de
pædagogiske muligheder er det som nævnt
vores ambition, at skolen skal oppebære sin
nuværende størrelse. Det er en fortsat ambition for de kommende år som vi også håber
på, at alle skolens interesseparter fortsat vil
tage del i at få til at lykkes.
Personligt tænker jeg, at vores unge mennesker kommer ud til en verden hvor forandringer er et evigt vilkår. Det kræver et stærkt
ståsted og afsæt for at kunne navigere i det. I
den sammenhæng tror jeg, at de prioriterede
indsatser ind mod personlig og social dannelse, modning og ansvaret ind mod det forpligtende fællesskab, giver essentielle kompetencer, der er mere moderne og nødvendige end
tidligere og i hvert fald indsatser, der skal
være helt på linje med de rent fag-faglige
kompetencer. Med andre ord – jeg er tryg
ved vores værdigrundlag, tryg ved personalets måde at udleve det på og ikke mindst
tryg ved de kompetencer der gives videre til
vores unge mennesker. (forkortet af red.) 
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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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 Badmintonturneringen 2017
Til badmintonturneringen i år var der tilmeldt
omkring 20 børnespillere opdelt i puljer. Med
spillere i U13, U15-1, U15-2 og U17. På
voksensiden var der en mere beskeden repræsentation med otte spillere i en doubleturnering.

Også sædvanen tro var familie, venner, koner, kærester og bekendte til de udøvende
mødt op. Og én række stole slår som regel
til. (-mb) (foto Per Hessellund) 

U13: Guld Benjamin Bak Bondesgaard, Sølv Jonas Dyrberg, Bronze Rasmus Bonde, Bronze Mathias Schjerlund

U15-1 drenge:
Guld: Rasmus Mærsk, Sølv: Lasse Sejbjerg,
Bronze: Mathias Sønderby, Bronze: Jacob Vendelbo

U15-2 drenge:
Guld: Lucas Risom, Sølv: Anders Bonde,
Bronze: Lucas Schjerlund
52
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U 17 drenge:
Guld: Tobias Ahle, sølv: Jakob Hessellund

Senior double: Claus Bak og Hakon Pøhl

Drenge double: Guld: Rasmus Mærsk/Lasse Sejbjerg, Sølv: Mathias Sønderby/Jacob Vendelbo,
Bronze: Anders Bonde/Lucas Schjerlund,
Bronze: Mathias Schjerlund/Benjamin Bak Bondesgaard

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

53

10. maj 2017

 Grønbjerg Friskole - Tilsynserklæring
Ved: Hans Peter Ravn

Tilsynserklæring for Grønbjerg Friskole
Tilsynet har i skoleåret 2016-17 været udført
af certificeret tilsynsførende Hans Peter
Ravn, Skolegade 46, 6971 Spjald.
Tilsynet er gennemført ved overværelse af
undervisningen i dansk, matematik og engelsk onsdag den 14. december 2016 og torsdag den 6. april 2017.
Mandag den 6. februar deltog jeg i forberedelser til skolens musical, og torsdag den 9.
februar så jeg generalprøven og premieren på
stykket.
Derudover har jeg deltaget i et bestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober.
I forbindelse med tilsynsbesøget har jeg set
alle klasser og de fleste lærere i forskellige
klasser og fag. Jeg har haft et møde med skolens leder, Niels-Henrik Larsen, hvor flere
aspekter i forhold til at drive friskole blev
drøftet. Desuden har jeg haft mange samtaler
med lærerne og eleverne, dels i forbindelse
med undervisningen, men også på lærerværelset og ude på skolen.
Skolen har p.t. 118 elever fordelt på følgende
klasser: 0. – 1. kl., 2. kl., 3. – 4. kl., 5. kl., 6.
kl., 7. kl., 8. kl. og 9. klasse.
Der er stabilitet i elevflokken, vuggestue og
børnehave er fyldt op, så fødekæden er sikret, samtidig med at skolen oplever flere forespørgsler om at blive elev på skolen. Man
vælger ifølge skolelederen ikke nogle elever
fra, men gør meget ud af at fortælle eventuelle nye elever om Grønbjerg Friskoles kerneværdier, og om forskelle fra folkeskolen.
Som ”fluen på væggen” bliver man meget
overvældet over det store arbejde, der bliver
gjort fra personalets side for at skabe en sammentømret enhed lige fra de allermindste til
de ældste elever. Det forpligtende fællesskab
er i højsædet og kommer for eksempel til udtryk ved morgensamlinger, fremlæggelser,
emneuger/musicals og elevmøder.

obligatorisk for folkeskolen. Resultatet af
denne test, som overvejende er meget positiv, bliver efterfølgende brugt på en god måde i undervisningen. For ældstegruppen konkluderede man, at man skal have mere fokus
på elevernes mulighed for medindflydelse i
den daglige undervisning, samt i tema- og
projektemner. Konkret betød det, at årets tema- og dramauge, Livsvilkår, som havde afsæt i Børnekonventionen, blev med mere
elevinddragelse. Musicalen var flot sat op og
med indlevelse og engagement fra både eleverne og lærerne. Tema/drama-ugen blev
dobbelt så lang som sidste år, hvilket naturligvis giver udfordringer på den tid, der er til
andre skolerelevante ting. Resultatet af undersøgelsen kan ses på skolens hjemmeside.

Vurdering af elevernes standpunkt i
dansk, matematik og engelsk.
Skolen har valgt at følge de nye ”Fælles
Mål” fra ”Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling”. Skolen har endvidere stor
fokus på at formulere og beskrive fag og områder, hvor man er anderledes fra folkeskolen
– hvor man gør en forskel.
I den daglige undervisning spørger lærerne
meget ind til elevernes forståelse af stoffet
med mulighed for opfølgning og får
”kvittering” fra eleverne om deres forståelse
af emnerne. Man tilstræber også i selve undervisningen at få et mix af læring/træning
og leg, hvilket udmønter sig særdeles godt.
Lærerne har mange ”løbende” samtaler med
eleverne om opnåede resultater for stillede
mål – de stopper op, spørger ind og evaluerer.
Skolen får i år tilskud til 7 specialundervisningselever og har desuden en lille gruppe
elever med it-rygsæk. Det er min klare fornemmelse, at der arbejdes seriøst med disse
elever i den daglige undervisning. På tre årlige møder lægges strategier og der vurderes
I november måned 2016 afholdt skolen en på opnåede resultater.
trivselsundersøgelse for alle elever. Man Der afholdes terminsprøver for både 8. og 9.
brugte undervisningsministeriets test, der er klasse. Ved skoleårets afslutning 2016 opnå54
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ede 9.-klasse eleverne at ligge i den bedste
tredjedel i kommunen ved afgangsprøverne.
Det er mit klare indtryk, at elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk er helt
normale for de enkelte alderstrin og derfor
fuldt tilfredsstillende.

Elevrådet får gode råd og kyndig vejledning
af en lærer, men opleves meget ”selvkørende”.
Det er min vurdering, at skolen klart lever op
til sit ansvar på dette område.

Konklusion.
Den samlede undervisning på Grønbjerg Det er mit klare indtryk, at skolens ansatte i
Friskole lever til fulde op til den, der gives i lighed med tidligere år sørger for et aktivt og
givende skole-hjem samarbejde, og at der fra
folkeskolen.
bestyrelsens og ledelsens side lægges mange
Vurdering af om skolen forbereder elever- kræfter i arbejdet med fortsat at skabe en god
ne til frihed og folkestyre.
og sund friskole i lokalsamfundet, hvorfra
Jeg har oplevet to veltilrettelagte elevmøder, man også får stor hjælp.
hvor alle er med i den demokratiske proces. Grønbjerg Friskole er skolen, som bygger på
Elevrådet, hvori der sidder repræsentanter fra Grundtvig og Kolds skoletanker og hvor fagalle klasser, udfærdiger en dagsorden for den lighed, udeskole-aktiviteter og idræt prioritekommende uges elevmøde. I en fællestime res højt - en skole i konstant bevægelse.
inden elevmødet behandles punkterne på På baggrund af ovenstående kan jeg konkluklasserne. Hver klasse tager notater, som dere, at Grønbjerg Friskole er en velfungefremføres på selve elevmødet. Her tages der rende og visionær friskole, og at skolens
referat, som efterbehandles af elevrådet samlede tilbud af undervisning ”står mål
straks efter mødet. På hvert elevmøde skal med, hvad der almindeligvis kræves i folkeder være et værdiladet punkt. På de to møder skolen”.
jeg overværede, var det - meget sigende - (forkortet af red. Hele tilsynsrapporten kan
fællesskab og ærlighed. Eleverne opleves lyt- læses på Grønbjerg Friskoles hjemmeside
tende og reflekterende og byder ind med under lovpligtig info) 
mange gode argumenter og løsningsforslag.

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

 Kristen Kildevang Kristensen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv er kommet i
besiddelse af en ”fristil” skrevet af Kristen
Kildevang Kristensen. Kristen Kristensen opførte Sønderkjærsvej 11 i 1951, medens hans
barndom fandt sted i Nørhede, Ørnhøj.
Stilen er skrevet efter en skoleudflugt/tur til
København i 1937. På det tidspunkt skrev
man navneord med stort. (Det blev ophævet i
1948) ”å” blev skrevet med dobbelt aa (det
blev også ophævet i 1948).
Læreren har rettet fristilen med rødt. Disse
rettelser er markeret med en parentes i det efterfølgende.
Kristen Kristensen er på det her tidspunkt 13
- 14 år gammel.
Fristil
Skoleudflugt
Fra den 29(.) Juni til den 2(.) Juli 1937

havde Nr. Omme Hovedskole Udflugt til København. Vi var 26 Elever med paa denne
Tur. Der var noget Besvær med at blive nok
til Turen, men endelig lykkedes det, og Tiden
blev bestemt.
Den 29(.) Juni oprandt med godt Vejr, og
Humøret stod højt paa (over) hele Linjen, da
vi samledes paa Grønbjerg Station ved 5½
Tiden om Morgenen; der blev sagt Farvel til
Forældre og Kammerater, og saa gik Toget
mod Holstebro. Der gik vi gennem hele Byen
op til Hovedbanegaarden, hvor vi traf vores
Vinterlærer, der skulde ledsage os på Turen.
Vi rullede nu af mod Aarhus. Under Kørselen blev der smagt paa de medbragte Madpakker. Da Aarhus var naaet(,) kom denne
Dags store Begivenhed(,) nemlig Sejladsen
over Kattegat. I Aarhus hilste vi paa vores
gamle Lærer, der bor i Brabrand. Damperen
”Jylland” var stuvende fuld af Folk. Her blev
igen smagt paa Madvarerne til en Sodavand,

Billedet taget foran elefanthuset i København Zoo. Lærer Bonde Nielsen står foran søjlen med lang
frakke medens deres ”fører” står yderst til højre i døråbningen til Indgang.
Kristen Kristensen sidder i anden række yderst til højre med hænderne på knæene.
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som kunne faas paa Skibet. Da det var saadan
(t) dejligt Vejr(,) var der ingen, der skulde
have Maden kastet op igen. Kalum(nd)borg
blev nået efter fire Timers Sejlads. Det gik nu
atter med Toget mod København, som blev
naaet ved 6½ Tiden om Aftenen. Der blev vi
modtaget af vores Fører. Turen gik nu med
den underjordiske S(-)Bane til Nørreport,
hvorfra vi gik til Nyboder Skole, hvor vi
skulde bo. Da vi havde faaet vore Madrasser
anvist(,) fik vi Soveposerne og Tæpperne
bredt ud(,) gik saa ud i Skolegaarden (,her)
fik vi Øje på Staby søndre Skole, som også
skulde sove der.
Det blev ikke til meget Søvn den første Nat
(,) der var saa meget, der skulde drøftes.
Den følgende Dag var vi til Morgenandagt i
Domkirken, og herfra gik Turen til Zoologisk
Have, hvor alle Dyrene blev beset. Derfra gik
Turen til (”)Familie Journalens(”) Trykkeri.
Efter at alt var beset(,) blev vi trakteret med Is
og Saftevand. Mange andre Ting saa vi(,) deriblandt Grun(d)tvigskirken, Rigsdagen, Raa
(d)husen(t) og en Sejltur fra Kn(i)ppelsbro til
Langelinje og tilbage igen. Aftenens store Begivenhed var Cirkus Cjuhmann (Schu), der
blev fremvist mange flotte Numre.

Den Nat gik det bedre med Søvnen.
Den næste Dag blev indledt med en Tur til
Kastrup Lufthavn. Dertil kørte vi med Unibus (Omni). Det var meget intere(s)sant at se
Flyvemaskinerne. Den store Hamborg(-)
Berlin Rute(-)Maskine holdt der. På Vejen
tilbage maatte vi holde(,) fordi Knippelsbro
var oppe, og da kom Bilen til at holde paa et
Sporvogns(-)Spor, men det var Konduktøren
aabenbart ikke tilfreds (med), thi han gav
ondt af sig, men Chaufføren svarede blot:
”Knap(t) saa hidsig(,) Bessefar”
Den Dag saa vi bland(t) andet (”)Tuborg(”),
hvor vi blev beværtet med Sodavand.
”Magasin du Nord” og Rundetaarn m.m. blev
ogsaa beset. Denne Aften var vi i Tivoli.
Den næste Dag var Hjemrejsens Dag, men
denne Gang gik det over Fyn og Lillebæltsbroen.
Det er sikkert en Tur, der sent vil blive
glemt, og det har vores udmærkede Fører en
stor Del af Æren for.
(R) med to røde streger under.

 (-mb)

Billedet er taget foran Det kongelige Teater i København Kristen Kristensen er gemt bag én af de øvrige. - Antallet af drenge passer på de to billeder.
57

10. maj 2017

Kultur og Samvær - 2016
Udflugt lørdag d. 12. august
Turen går til kongernes Jelling m/rundvisning og ”på egen hånd”
Frokost på Jelling kro
Eftermiddagskaffe på Bindeballe Købmandsgårds Kaffestue
Tilmelding senest lørdag den 29. juli af hensyn til guidebestilling i Kongernes Jelling.
Tilmelding i Brugsen eller til:
Herdis: tlf. 97 38 40 92 - Erna: tlf. 97 38 42 08 - Klaus: tlf. 97 38 42 47
Turen koster 300,00 kr. ekskl. drikkevarer.
Der er afgang fra p. pladsen v/ svinget kl. 9.00

Med venlig hilsen bestyrelsen og på gensyn.

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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 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Jens Peter Pedersen, Grønbjerghjemmet,
sov den 18. marts 2017 stille ind, 72 år gammel. Han blev bisat fra Nørre Omme Kirke
den 24. marts.
Jens Peter blev født den 17. juni 1944 i Esbjerg.
Som dåbsgave fik han med sig en sjælden og
arvelig sygdom, Føllings Syge, som flere i
hans slægt havde lidt af. En sygdom, som nu
heldigvis er udryddet i Danmark ved det, at
alle nyfødte over mange år straks efter fødslen ved en blodprøve fra hælen bliver tjekket
for.
En sygdom, som udarter sig, som vi så den
hos Jens Peter.
Man skulle synes, at Jens Peter var en ensom
mand, helt uden familie, som han var, da
mange i hans familie var bukket under for
den samme sygdom. Men Grønbjerghjemmet
blev hans hjem og hans familie. Grundet
hans venlige væsen, havde han her mange
venner blandt både de ansatte, beboerne og
de frivillige. Han satte stor pris på, om nogen
gav sig tid til at holde ham i hånden eller
"smile sammen" med ham en stund, hvilket
var hans måde at kommunikere med vennerne på.
Sådan var Jens Peters sprog!
Et kapitel for sig for Jens Peter var ind imellem at opholde sig i køkkenet hos Betty, hvor
han havde sin helt egen stol, og ve den, som
havde "lånt" pladsen, som han mente var
hans. Han eller hun måtte så finde sig i et
olmt blik fra Jens Peter, for mange af hjemmets beboere ynder at opholde sig her hvor
livet leves og måske nyde en smagsprøve af
Bettys gode mad.
Jeg vil virkelig komme til at savne hans selskab, er Bettys kommentar, og jeg tror, den
kommer fra hjertet!
Æret være Jens Peter Pedersens minde

Jeg vil gerne fortælle, hvordan han var for
nogle år siden.
Ser for mig Jens Peter løbe afsted på gangen
i kælderen - han var tågænger - og havde en
lidt sjov måde at komme frem på. Hans mål
var at komme i køk´net hos Betty, for at sidde
på sin faste stol - og måske få en smagsprøve. Betty var jo helt på det rene med, hvad
han måtte spise!
Kom vi andre derud og kommenterede, at
han var godt forkælet, så lånte han os bare
de øjne, som sagde, at det vidste vi aldeles
ikke noget om.
Tænker også i dag på alle de gange Preben
kom og spurgte, om det er i dag, vi skal køre
os en tur i bussen, og på Jens Peters måde at
protestere på, hvis han mente turen havde
været for kort. Jo, han elskede at sidde i bussen og høre god musik.
Han passede på BUSSEN!!!
Jens Peter kunne godt lide sol og sommer. I
sine yngre dage lagde han sig ud i græsset
eller på en solvogn, og der lå han i lang tid
og nød solen med bare tæer, og korte bukser
- at han ønskede sig dem, viste han ved at hive op i de lange bukseben.
Jens Peter kunne le hjerteligt når han var i
perlehumør, det var han ofte, ellers kunne vi
opnå hans grinen ved at kilde ham, så gav
han nogle bestemte lyde fra sig, det var så
skønt.
Jeg tror, de gamle her husker, at når vi havde personalemøde for mange år siden (Jens
Peter var én af de længst beboende her på
Grønbjerghjemmet, vel snart 40 år på bagen)
så kunne Hr. Pedersen liste sig ind og fra
personale til personale gå og snuse til vores
hår og så grinede han.
Også nørkledamerne kunne han li´ at besøge,
og I var flinke til at give ham en kop kaffe og
en kage, så var han tilfreds og gik igen.
Jens Peter har haft et godt og langt liv her
Vi låner lige nogle få anekdoter med her fra på Grønbjerghjemmet, og det er dejligt at se
Gerdas ord ved mindekomsammen på Grøn- tilbage på. Men vi vil savne ham!
bjerghjemmet efter bisættelsen:
Gerda Christensen.. 
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Å R

GRØNBJERG

Pitabrød - Hotdogbrød - Burgerboller

Frit valg
2 pk.
40,- kr.

Tilbuddet gælder fra
10. maj - 12. juli

- Handel lokal det gør vi...

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

1917 - 2017

Fra Landbutik til L okalbutik

J U B I L Æ U M S Å R - 2 0 1 7

1 0 0

