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25. årgang

Foto: Mogens Ballegaard

9. klasse arrangerer sidste skoledag for lærerne
Læreren bagved med bind for øjnene skal hælde vand i et glas på hovedet af læreren, der
sidder foran og holder glasset. Samtidig skal hun via et spejl dirigere den bagvedstående således, at der kommer mest mulig vand i glasset.
Personerne der holder spejlet er fra venstre Freja Sandal og Nina Kirk 9. klasse. Den siddende er Lærer
Camilla Nielsen, og Hanne Kæmpegaard med bind for øjnene hælder vand i glasset.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Var det noget? Opøve nogle færdigheder
med det der er tilbage?
Det der er tilbage af Grønbjergs tre støtter
Brugsen, Friskolen og Foreningslivet er:
Ja, det var jo Brugsen vi mistede, og Friskolen kører jo efter sigende fantastisk. Så er der
foreningslivet.
Det må være foreningslivet, der måske ”skal
opøve nogle gode og andre færdigheder”.
Hvis det skulle være tilfældet, lægges der
hermed pres på Grønbjergs Foreningsliv.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Så gik den ikke længere Grønbjerg!
En lettere omskrivning af sentensen ”Den går
ikke Granberg”, sagt om en luftskipper, der i
1857 forsøgte sig med en opstigning fra
Christiansborgs slotsplads, som dog mislykkedes.

LokalBrugsen i Grønbjerg måtte dreje nøglen Foreningerne i Grønbjerg må så lægge sig i
fredag den 2. juni 2017.
selen for at opøve nogle gode og andre færdigheder. Nogle færdigheder der ikke er set
”Hvad gør vi nu lille du”
magen til i miles omkreds. Færdigheder der
Vi kan fortsætte med denne sentens fra Kim kan ruske op i både os selv, men også potenLarsens sang af samme navn.
tielle tilflyttere. Der skal gøres en indsats og
måske en indsats ud over det sædvanlige.
Men hvad gør vi?
En indsats der giver genlyd i indtil flere kirNogle vil vel bare sige: ”Kør til Ørnhøj eller kesogne.
Spjald og handel” Og de der ikke kom i Der skal tages ansvar for at Grønbjerg ikke
Brugsen, fortsætter vel bare deres daglige helt skal sygne hen.
færd.
Opfordringen er hermed givet videre!! 
Men for nogle/mange bliver det hele lidt mere besværligt.

Deadline for nr. 148 er
lørdag d. 26. august 2017

Men er det alt, hvad der er at sige om den
ting? Går Grønbjerg i stå efter at vi har mistet Brugsen? Falder husene i pris? Kan vi
overhovedet sælge huse i Grønbjerg? Kommer der nye tilflyttere? Er der nogen der vil
bygge nyt? Eller hvad sker der?

Bladet udkommer
onsdag d. 13. september 2017

RUNESTENEN

Efter dette nummer at dømme fortsætter livet
i Grønbjerg med cykelsponsorløb i august og
sommerfest i slutningen af august. Sommerbadminton fortsætter og Kultur og Samvær
har lagt program for efterårssæsonen, ligesom der er gudstjeneste næsten hver søndag,
bare for at nævne nogle begivenheder.

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

At miste en indkøbsmulighed er måske næsten det samme som at miste et ben eller en
arm. Enten får man en ny protese. - Hov!
hvad var det - kan vi få en ny indkøbsmulighed?
Eller også må man opøve nogle gode og andre færdigheder med de lemmer der er tilbage.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
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.
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og de svageste hjemmehjælpsmodtagere til at
kunne få hjælp til aktiviteter der ligger ud
over den eksisterende plejeindsats.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10

Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen.
Undervisningsministeriet har inviteret kommunerne til at deltage i et rammeforsøg om
mere fleksible muligheder for at tilrettelægge
skoledagen.
Formålet med forsøget er at give de deltagende skoler større frihed og fleksibilitet til at
tilrettelægge skoledagen ud over de muligheder der allerede ligger i folkeskoleloven.
Forsøget ændrer i øvrigt ikke ved det overordnende formål med folkeskolen, eller ved
folkeskolereformens intentioner. De deltagende skoler skal forsat leve op til de øvrige
krav i folkeskoleloven, herunder varieret undervisning med motion og bevægelse, åben
skole og lektiehjælp og faglig fordybelse
m.v.

Til Runestenens læsere.
Så kom sommervejret endelig. Herligt at se solen og
temperaturer over de 20
grader. Ønsker for det feriehungrende folk at det flotte
vejr må forsætte i juli måned.
Starter denne udgave med et vers af H. C.
Andersens med musik af Vagn Nørgaard:
Du friske, varme sommerluft:
Du friske, varmer sommerluft
beånder Danmarks sletter,
nu hvert et blad er fyldt med duft,
vi har de lyse nætter;
orangelandets alfehær
besøger Nordens bøgetræ´r
da er her skønt at være.

….fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse

Social og Sundhedsudvalget
Klippekortordning til beboere på plejehjem
og de svageste hjemmehjælpsmodtagere.
I aftalen om finanslov 2017 blev der afsat
380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, til et
klippekort til ekstra hjælp til beboere i plejeboliger. Klippekortsordningen tilbydes til beboere på såvel kommunale plejehjem som
selvejende plejehjem og friplejehjem.
Ringkøbing-Skjern Kommune har fået tildelt
kr. 3,8 mio.
Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at
bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til.
Klippekortet skal dog anvendes til aktiviteter,
der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.
Eksempler på aktiviteter:
En tur ud i det blå (gå, kørestol, rickshaw),
højtlæsning, hyggesnak, en tur på cafe, ledsagelse til indkøb, fælles oprydning i skabe og
skuffer m.m. alt efter, hvad der er muligt og
giver mest værdi for beboeren.
En lignende ordning blev indført i 2015 til de
svageste hjemmehjælpsmodtagere.
En god mulighed for beboere på plejehjem

Afgangseleverne 2017
Afslutningstale- Friskolen
Brugsens endelige farvel
Brugsens nedlæggelse
Cykelsponsorløb
Fodboldbrag på stadion mm.
Forældreråd
Friskoledag
Friskolenyt
Grundlovsmøde
Grundlovstalen
Grønbjerg Vikingen 2017
Grønbjerghjemmets venner
Hans Kristensen – 100 år
Ingas Have
Jonna Odgaard - Læsekredsen
Konfirmanderne 2017
Ladywalkerne
Menighedsrådet
Nørklepigerne
Samtale med Keld Seehusen
Sommerfest Program
Sundhed
Tusind tak fra Bo Blynning
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen

Zoneterapeut:

Kirkebil:

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

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

Åben efter aftale
Mob: 72 58 24 96
Eller 114

Videbæk Taxi
Vandværket:
Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til
Per Hessellund Lauritsen
Tlf.: 97 38 44 86

Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg
Tlf.: 20 85 24 11

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

Vagtlægen i regionen:

70 11 31 31

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

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48

Lægehuset i Spjald
Trylle Spir
Børnetøj 3-12 år
Åbningstider efter aftale
www.tryllespir.dk
mail: info@tryllespir.dk
Tlf.: 50 999 444

Alarmcentralen: - 112

Tlf.: 97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30

Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 8.00 - 9.00

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 den tidligere Brugs tømmes:
Quickbreve skal afsendes fra en postbutik
Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
www.rejseplanen.dk

Lokalhistorisk:
Læsekredsen:
Manuel terapi:
Margrethes døtre:
Menighedsrådet:
NaturMusen:
N-M Vuggestue
N-M SFO
Nr. Omme:
Præsten:
Runestenen:
Røde Kors:
Røde Kors Nørklerne
Skilte ved byportene:
Sogneforening:
Strikkecafé:
Støtteforen. Friskole:
Vandværket:

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
21723040
Byrådet - lokalt (V): Hans Østergaard, Spjald
20306710
Byrådet - lokalt (S): Søren Elbæk, Spjald
40316640
Dagplejerep.:
Inger Kjeldgaard
97384335
Flagalle:
Jens Sandal
61417154
Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald
97382055
Gb Aktiv - badminton: Henrik Mortensen
24464730
Gb Aktiv - fodbold: Claus Bak
23394313
Gb Aktiv - gymnastik: Heidi Brinch
29826361
Gb Aktiv - klub:
Connie Brun Schmidt
40478270
Gb Aktiv:
Henriette Qvist
22330905
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
21431502
Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen
50969663
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
97384177
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
97384848
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
31344498
Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen
21681965
Kultur og Samvær: Klaus Jensen
23205232
Landbetj.:
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
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Mogens Ballegaard
Helle Engestoft
Henrik Thomsen
Birthe Kamp
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Bodil Toftdahl
Mogens Ballegaard
Besøgstjeneste
Grethe Lauridsen
Carina Svanborg
Susanne Juelsgaard
Bodil Jensen
Grete Tange
Per Hessellund Lauritsen

25470589
40291073
97384050
97132220
97384373
23704066
25744066
30524177
21681965
20878367
25470589
97173354
30279610
30354805
51507504
23264285
97384284
97384486
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Side

Dagen er aftaget med 0t 54m
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Dagen er aftaget med 5t 30m

48

for at nye borgere skal føle sig velkommen.

….fortsættelse fra side 3

Spjald Skole, Rækker Mølle Skolen og Lem
Stationsskole har søgt om at tage del i forsøget, og ministeriet har efterfølgende godkendt Spjald Skole til at være med i forsøget.

Oplevelsescentret Naturkraft.
Jeg har tidligere her i spalterne berettet om
etablering af oplevelsescenter Naturkraft i
Ringkøbing, og jeg er glad for denne gang
at kunne annoncere, at Byrådet med en ny
bevilling på 20 mio. kr. sikrer projektets
gennemførelse. Det forventes at dørene kan
slås op til centret i påsken 2020.
Naturkraft-parken bliver på 50 hektar og bliver placeret både natur- og bynært lige uden
for Ringkøbing. Anlægget skal med udgangspunkt i den lokale natur skabe forståelse og indsigt i naturens kræfter samt øge
bevidstheden om, hvordan vi hver for sig og
sammen kan bidrage til en bedre balance
mellem naturens ressourcer og menneskers
behov.
Se mere om projektet på www.narurkraft.dk

Omlægning af Skat sikrer 170 nye jobs til
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Fantastisk nyhed at omlægningen af Skat vil
betyde 170 yderligere medarbejdere til
Ringkøbing, så afdelingen i alt kommer til at
beskæftige ca. 440 medarbejdere.
Et kæmpe aktiv for hele kommunen med
øget aktivitet til følge. Jeg er sikker på at det
kommer til at betyde tilgang af medarbejdere også til andre virksomheder, som har
mange spændende job at tilbyde.
Med en arbejdsløshed på kun ca. 2% mangler der hænder til at udføre mange ledige
jobs i området.
Ringkøbing-Skjern Kommune er klar til at
tage imod i Naturens Rige, og vil gøre alt

Runestenens læsere ønskes en god og forhåbentlig solrig sommer. 
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 Konfirmanderne 2017
Fredag den 12. maj det herrens år 2017, som
er den fjerde fredag efter påske, var det 331.
gang der var bededag i Danmark, og efterhånden er det vist blevet traditionel konfirmationsdag i Grønbjerg - i hvert fald siden
2010.
Flagene i Algade var hejst, efter at Sogneforeningen havde oprenset tilstoppede flaghuller.
Konfirmanderne var der i god tid, så der var
ro til fotografering både ud og inde. Efter
overstået kirkelig handling drog konfirmanderne med et par poser under armene sammen med deres familier til de respektive konfirmationsfester. Dette år var der traditionen
næsten tro, også en del køretøjer til at fragte

konfirmanderne hjem. Det rakte lige fra havetraktorer over motorcykler, en lille lav ældre folkevogn til større og mere komfortable
og nypudsede køretøjer.
Med fjorten konfirmander fra Grønbjerg,
Ørnhøj og Abildå leder det tankerne tilbage
til den tid, hvor der ikke var kirke i Ørnhøj
og hvor alle kirkelige handlinger foregik i
Nr. Omme Kirke.
Det er nu ikke længere grunden til at unge
mennesker fra Ørnhøj og Abildå bliver konfirmeret i Nr. Omme kirke, men må tilskrives
det faktum at flere og flere fra vore omegnssamfund søger Grønbjerg Friskole, men sådan er der så meget. (-mb)

Foto: -mb

Bagerste række fra venstre er det:
Lucas Røjkjær Erlandsen, Ørnhøj, Lucas Schjerlund, Bertil Brinch Johansen, Søren Ejsing Linde
Sørensen, Thea Sejbjerg, Abildå, Gry Nielsen.
Anden række fra venstre: Rasmus Mærsk, Esben Schmidt, Johan Klose, Emma Wejse, Abildå.
Forreste række fra venstre: Lucas Risom, Allan Stolc Madsen, Ørnhøj, Lasse Aabjerg Sejbjerg, Abildå.
Hvor intet tilhørsforhold er nævnt er det Grønbjerg.
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 Brugsens Endelige Farvel!
Omkring 60 - 70 personer var mødt op i
Brugsen fredag den 2. juni 2017 for at sige
endelig farvel til en epoke i Grønbjergs 120
års historie – et endelig farvel til den næste
100-årige brugsforening i Grønbjerg. Samt
naturligvis også for at sige farvel til den sidste uddeler, Bo Blynning og hans trofaste
stab, Kirsten Frederiksen og Thea Vestergaard, samt en del ungarbejdere, der også var
mødt op.

mand for den næsten et hundredårige brugs i
Grønbjerg”, sagde Torben Sønderby og fortsatte:
”Det er skammeligt at skulle sige farvel, men
det havde nok været mere skammeligt, at vi
skulle fejre 100-året for Brugsens oprettelse,
og så få måneder efter at skulle lukke den”.

”Det har været et livsværk for Hans og Stinne, som blev efterfulgt af Jens Peter og Erna,
der også havde mange år i Brugsen, dog ad
Der blev budt på øl, sodavand, vin og chips, flere omgange og derimellem var Hans Jørsom kurator havde indvilget i at stille til rå- gen og Annette uddelerpar.”
dighed for ”begivenheden”.
”Da Jens Peter stoppede, skulle vi i gang
Torben Sønderby, der indtil for nylig var for- med en ansøgningsrunde. Der var ingen tvivl
mand for brugsen, fik et par ølkasser, som da vi læste Bos ansøgning og efterfølgende
han entrede, og dermed havde han et godt havde ham til samtale. Det var Bo vi ville haoverblik over de fremmødte, der stod på de ve. Omsætningen steg, og det gik faktisk rigtomme gange.
tig godt, og efter et bestyrelsesmøde kom der
mange visioner og drømme på bordet.
”Jeg står nu her som den sidstfungerende for- Vi fik dog efterfølgende en spand kold vand i

Der blev handlet ind til det sidste, i den næsten 100-årige Brugs
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hovedet på grund af unøjagtigheder i tallene
fra Coop.”
Torben Sønderby udtrykte herefter en stor
tak til Bo Blynning og personalet samt til alle ungarbejderne og de frivillige, der havde
haft deres gang og hjælp i Brugsen.
”Mange har været rigtig godt tilfreds med jeres indsats her i Brugsen, fortsatte Torben
Sønderby, og Bo, du kan se på fremmødet
her i eftermiddag, at der har været opbakning til din indsats, men der skulle have været flere, der havde lagt deres handel i Brugsen, for at vi kunne undgå, at vi skal stå her i
dag.”
”Der er mange, der gerne vil vise deres tilfredshed med jeres indsats, hvilket har resulteret i, at der er blevet samlet ind til en afskedsgave til jer, Bo, Kirsten og Thea.”, sluttede Torben Sønderby.
Efter gaveuddelingen tog ungarbejderne
over og overrakte en stor buket blomster til

Torben Sønderby på ”talerstolen”

Byens tak til de tre ansatte som fra venstre er Kirsten Frederiksen, Bo Blynning og Thea Vestergaard
9
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Ungarbejderne, som man nærmest ikke kan se for blomster er: Maja Liv, som man netop kan ane håret på, Cecilie Bagge med sort trøje med hvid krave og Anne Cadovius Juelsgaard med den sortstribede trøje. De stod nærmest i kø for at overrække blomster til de tre fastansatte, Kirsten, Bo og Thea.

de tre som tak for godt samarbejde og gode
stunder, og det var ikke uden en vis rørelse,
at de tre i Brugsen modtog den form for anerkendelse af deres indsats.

For vi her ku’ hente pakker,
spille, snakke, samle ind.
Men det gik kun ned ad bakker,
og til sidst det hele gik i svind.

Afslutningsvis havde Grete Tange udarbejdet en afskedssang til Brugsen som herefter
blev afsunget på melodien: Nu er jord og
himmel stille

Vi til Kirsten, Bo og Thea
gerne sender her en tak
for, at I os ekspedered’
med et smil og med en snak.
Gid vi fortsat jer vil møde,
når vi ud i byen går.
I vort minde vil I gløde,
når vi tænker på forgangne år.

Afskedssang til Brugsen.
Her i Brugsen bli’r der stille.
Ingen kommer mer’ herhen.
Det var ikke det, vi ville,
for vi savner allerede den.

(-mb)
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SOMMERFEST 2017
Uge 35

Torsdag d 31. aug - lørdag d. 2. sept
Torsdag:
17.30 Teltet åbner
Optog gennem byen, med start fra Friskolen
Aftensmaden kan købes (boller i karry)
19.00 Banko i teltet
Kaffe og kage
Fredag:
17.00 Teltet åbner
18.00 Venner-firma-klasse-gade -familiefodbold
Aftensmaden kan købes (pølser og kartoffelsalat)
Hygge i/omkring teltet
24.00 Baren lukker
Lørdag:
9.30 Menighedsrådet laver Kaffe og morgenbrød
Gospelkoret synger med i teltet
10 - 13 Minimarked. Kom og lav en bod
Kondi-bingo rundt i byen
”Grønbjerg Tivoli” - masser af Forlystelser på
grunden
18.00 Høstfest i teltet - Torben Sandal tryller med maden
Desserten går i kage. - Auktion
Fourty Miles spiller op til dans (Tommy Kjeldgaard med band)
02.00 Tak for i år
Sommerfestudvalget:
Sogneforeningen, Magrethes døtre, Friskolens Støtteforening og Grønbjerg Aktiv
11
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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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 Tusind Tak

Vi har kæmpet, og gjort alt hvad vi kunne for
at få butikken til at blive rentabel på den korte tid vi havde, men må bare erkende, at opgaven var for stor. Vi kunne ikke følge med
de stigende udgifter og slet ikke med tanke
på de investeringer, som lå og ventede ikke
alt for langt ude i fremtiden.
Tiden løb fra os, desværre…
Jeg håber, at Grønbjerg igen inden længe har
en butik og en købmand, som brænder for
Grønbjergs borgere med samme iver, som
jeg og bestyrelsen gjorde.
For Grønbjerg fortjener og har brug for en
købmandsbutik.
Fra mig skal der lyde en kæmpe tak til alle,
som mødte op og sagde farvel fredag d. 2. juni.
Det var utrolig bevægende og jeg var meget
glad for, at så mange kom trods den triste anledning.
Jeg håber at møde jer alle igen engang ude i
landet.
Med venlig hilsen Bo 

Ved: Bo Blynning

Først og fremmest tusind tusind tak for at I
gav mig chancen i
Grønbjerg Lokalbrugs.
Det har med afstand
været den bedste arbejdsplads, jeg har arbejdet på.
Så mange engagerede
frivillige, en top motiveret bestyrelse, en
masse skønne kunder
og ikke mindst et fantastisk personale.
Det har været en kæmpe fornøjelse.
Vi nåede meget på de små 20 måneder, jeg
fik lov at være med i Grønbjerg.
Forskellen på butikken fra starten og til vi
sluttede var enormt stor. Nye varer, omrokeringer, nyt inventar, nye kølere, nyt look til
vindfang og hele forområdet ved kasse og
grønt, e-reol og mange mange flere tiltag.
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 Afgangselever fra Grønbjerg Friskole
Elevafgangen fra Grønbjerg Friskole 2017 er ste med en ungdomsuddannelse på Tekninsk
omfattet af 11 elever fra 9. klasse og 9 elever Skole HTX, almen Gymnasium STX, Hanfra 8. klasse.
delsskolen HHX, eller en erhvervsuddannelse.
De unge mennesker fortsætter dog alle med
en anden skolegang og i flæng kan for 9. Af 8. klasses eleverne er følgende retninger
og skoler valgt:
klasses vedkommende nævnes:
Skals Efterskole
Staby Efterskole
Rejsby Europæiske Efterskole
Flemming Efterskole
Venø Efterskole
Dejbjerglund Efterskole
Bøvling Efterskole

 Landbrugsskole i Viborg
 Tre elever til Step 10 i Holstebro
 Vedersø Idrætsefterskole
 Bjergsnæs Efterskole
 Øse Efterskole
 To elever til 10-eren i Skjern
 Fjordvang Efterskole
 Vostrup Efterskole
En enkelt har dog taget beslutningen om at
blive landmand, men ellers fortsætter de fle-

Og det er naturligvis alle med det formål at
tage 9. klassetrin et andet sted i landet. (-mb)


Bagerst fra venstre:
Freja Qvist Pedersen (8), Ebbe Brinch (9), Jacob Hopff (9), Benjamin Frydendal (9), Jakob Hessellund (8)
Midten fra venstre:
Johanne Plougmann (9), Julie Juelsgaard (9), Thea Qvist Pedersen (8) Emil Schmidt (9), Emil Bilgrav
(9), Nina Kirk (8)
Forreste fra venstre:
Emil Jacobsen (8), Ida Hjorthus (8), Laura Hopff (9) Freja Sandal (9), Kristian Tang (8), Jonas Jørgensen (8)
Billede indsat ø-th: Alma Gammelvind (8). - Ø-tv Nicolai Nielsen og N-tv Tobias Olsen begge 9. kl.
14
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Cykelsponsorløb 2017 - fra Grønbjerg Friskole
Søndag den 20. august kl. 13 – 15
Optakt fra kl. 12

Vi cykler for Grønbjerg Friskole – ”på 3 kilometeren”.
Tegn allerede nu dine sponsoraftaler og glæd dig til en
fornøjelig eftermiddag.
Der er præmie til:
 De 3 deltagere der bidrager med flest omgange.
 Den deltager der er/har udsmykket sig selv og sin cykel mest opfindsomt.





I skolegården er der udstilling af gamle MC´ere, traktorer og biler.
Du kan købe din frokost i form af grillpølser – kaffe og
kage- øl og vand.
Du kan tipse vinderne i den lokale cykelduel.
Du kan vinde gode præmier i vores Amerikanske Lotteri.

Uddybende materiale om løbet, med praktiske oplysninger, tilmelding, skemaer til sponsoraftaler mv. annonceres
løbende i Runestenen, på Facebook og ved opslag.
Arrangør: Støttekredsen for Grønbjerg Friskole.
15
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 Forløbet omkring LokalBrugsens nedlæggelse
2016 – Deadline for LokalBrugsen lukning Coop har i dag valgt, at indgive konkursbegæring mod Brugsen, hvilket vi har accepteudskydes flere gange
ret.
Den 4. april 2017 Generalforsamling i brug- Dette medfører, at vi aflyser den ekstra ordinære generalforsamling den 22 maj.
sen – "Fremtiden kære venner ser sort ud."
23. maj 2017: Uddeler Bo Blynning ændrer
åbningstiderne i Brugsen til 10 – 17 fra dags
dato til brugsens lukning den 2. juni. Der gives fra 20 – 50% rabat på alle varer fra dags
dato til den 2. juni.

Den 5. maj 2017: Der indkaldes hermed til
ekstraordinær generalforsamling i LokalBrugsen i Grønbjerg: Mandag den 22. maj kl.
19.30 (stedet bekendtgøres senere)
17. maj 2017 Bo Strøm Blynning
Helt personligt og for egen regning vil jeg
gerne her på falderebet sige: -Tusind - tusind
tak for støtte, hjælp, engagement, humør og
imødekommenhed som jeg har følt fra første
dag i Brugsen. Jeg elsker vores lille brugs og
er frygtelig ked af vi ikke kunne redde den.
Men personale, bestyrelse og alle de frivillige har gjort alt hvad de kunne. Jeg er stolt
over at have været med på rejsen.

24. maj 2017 Bestyrelsen meddeler: Tirsdag d. 23. maj kl. 11.15 blev LokalBrugsen
taget under konkursbehandling.
Det betyder, at LokalBrugsen Grønbjerg
a.m.b.a. formelt ikke eksisterer længere.
Der er indsat kurator, som har den fulde råderet over varelager og drift.
Kurator har valgt at ansætte Bo til at sælge
varelageret, så godt som muligt, fra nu af og
indtil sidste åbningsdag, som bliver fredag d.
2. juni. Alt øvrigt personale er stoppet. Det er
de kolde facts!
Det er med beklagelse vi i bestyrelsen, i 100
året for Brugsens virke, har måttet erkende,
at det ikke har været muligt at fortsætte driften på en forsvarlig måde.

Den 18. maj LokalBrugsens Bestyrelse
meddeler:
Trods ihærdigt forsøg fra bestyrelsen er det
ikke lykkedes, at få lavet en aftale med Landbobanken og COOP om en stille og rolig
nedlukning af Brugsen.

Fra dengang der var skub i Brugsen
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I bestyrelsen er vi klar over, der kan rejses
mange spørgsmål i forbindelse med at driften
opgives. Derfor vil der være repræsentanter
fra bestyrelsen til stede i Brugsen på lørdag
d. 27. maj fra kl. 10 til kl. 13, hvor vi efter
bedste evne vil besvare spørgsmål og lytte til
kommentarer.

nens og Grønbjergs Facebook gav anledning
til en del kommentarer og bemærkninger.
Herunder kan man læse et udpluk at reaktioner fra Facebookbrugerne

 Det er meget trist for en lille by som


30. maj 2017 Bestyrelsen (fhv.) for LokalBrugsen i Grønbjerg meddeler.
Det er vemodigt at skulle lukke Brugsen her i
100 året for dens opståen.
Der har, i de senere år i særdeleshed, været år
med op- og nedture.
Uddelere, fast personale og ungarbejdere, både nuværende og tidligere, har ydet en stor
indsats for at give kunderne en optimal betjening. Frivillige har vedholdende stillet sig til
rådighed ved et hav af forskellige gøremål –
f.eks. sætte varer på hylder, udbringe varer,
rengøring, pakke julekurve, værter ved
”smag på hverdagen”, hente varer, udbringe
reklamer, levere og sponsere kopimateriale,
og flere gøremål kunne sikkert nævnes.
Alle har ydet en stor og vedholdende indsats
med det formål at bevare Brugsen som dagligvarebutik i Grønbjerg. Det lykkedes desværre ikke, men alle har gjort sig umage.
Fra den forhenværende bestyrelses sidevi
gerne rette stor tak til alle. Det gælder såvel
kunder som ansatte, frivillige og tidligere bestyrelser.












Fredag d. 2. juni, efter lukketid kl. 17, vil
der være mulighed for at sige farvel til Bo,
Kirsten og Thea.
I den forbindelse er vi blevet opfordret til at
foretage en indsamling med henblik på, at give ovennævnte en lille erkendtlighed.
Hvis man ønsker at deltage, (25 kr./person),
kan man ringe, skrive eller benytte MobilePay på 40 74 73 91 (Gravers Kjærgaard)
Med venlig hilsen – fhv. bestyrelse.



Reaktioner på Facebook
De forskellige meddelelser der blev sendt ud
på Runestenens Mailsystem og på Runeste-

17

Grønbjerg...
Øv øv det er vi rigtig kede af.. Træls at
der ikke blev støttet nok om vores lokal
brugs!!!
Ked af det
Øv
Så trist. Øv, øv øv og tre gange øv.
Det er meget trist 
Men jeg vil gerne takke Bo, de ansatte og
bestyrelsen for det kæmpe stykke arbejde,
de har udført for at prøve at bevare vores
Brugs. Jeg ved, at de har gjort alt, hvad
der stod i deres magt.

Jeg er helt enig med Tina Hammelsvang
Kirk. Det er ikke fordi, der ikke er lagt et
stort stykke arbejde i at bevare og forbedre brugsen. Tværtimod var brugsen på
højde med de omkringliggende forretninger med hensyn til priser og udbud af varer. Stor ros til Bo og det øvrige personale for en dejlig butik.
Helt personligt og for egen regning vil
jeg gerne her på falde rebet sige: -Tusind
tusind tak for støtte, hjælp, engagement,
humør og imødekommenhed som jeg har
følt fra første dag i Brugsen. Jeg elsker
vores lille brugs og er frygtelig ked af vi
ikke kunne redde den. Men personale, bestyrelse og alle de frivillige har gjort alt
hvad de kunne. Jeg er stolt over at have
været med på rejsen.
Mvh. Bo
Du/I har gjort det godt
(-mb) 
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 Samtale med Keld Seehusen
Ved: Grete Tange

Denne gang er jeg på besøg på Frydendalsvej, hvor Kjeld bor. Han fortæller, at han er
født i Haderslev, og at han har holdt mange
ferier i Grønbjerg hos hans bedsteforældre –
Tipsmarks, idet hans mor er datter af dem.
Derfor kender han en del mennesker her, og
han mener, at rigtig mange kender ham. Han
er 40 år.
Navnet:
Navnet Seehusen ved Keld faktisk ikke, hvor
kommer fra, men han mener, at det måske
kommer fra Holland. Han har dog ikke noget
familie der, som han ved af. Det har han på
Lolland, hvor hans far kommer fra, og hvor
han også selv har boet.
Skolegang:
Keld Seehusen har ikke taget nogen uddannelse, for han var ikke særlig glad for at gå i
skole. Om det fortæller Keld, at han faktisk

Foto: -mb

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

Parkvej 2 - 6971 Spjald
97 38 15 66
40 91 01 66
www.jensbyskov.dk
michael@jensbyskov.dk
https://www.facebook.com/
henningsoerensenel
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har gået i skole i Grønbjerg i 2 år, og at han
gik ud her fra i 1991. Af den grund kender
Keld mange af de mennesker, der boede i
Grønbjerg dengang. Han har været på landbrugsskole og på teknisk skole, men det blev
han aldrig færdig med, for det teoretiske interesserede ham ikke.

on, hvorfra han for 3 år siden blev overført til
Struer Skolehjem, på trods af at Keld ønskede at få ham hjem.
”Det er ikke sjovt at være far på afstand, for
man har ikke indflydelse på noget, for pædagoger og andre professionelle kører hele forløbet”, fortæller Keld, men Patrick har efterhånden affundet sig med det.
Voksenlivet:
Patrick har ønske om at komme ud på en
Keld Seehusen flyttede her til byen 1. sep- bondegård, for sådan en kunne han godt tæntember, men han har boet mange forskellige ke sig at få.
steder i Danmark. I 6 år var Keld ansat ved et
Tivoli og rejste om sommeren med det rundt Fritidsinteresse
i hele landet og til Norge. Om vinteren var Den eneste fritidsinteresse, som Keld har
han ansat til at være med på de opgaver, som mulighed for at dyrke, er at have en hund,
tivoliet også havde i butikscentrene i byerne som han er glad for.
med tombola og børnekarruseller etc. Nu står
Keld udenfor arbejdsmarkedet på grund af en Som afslutning fik vi en snak om, hvordan
arbejdsulykke i 2007, hvor han brækkede det var i Grønbjerg, da Halfdan havde sin
ryggen. Det har han stadig smerter fra, og forretning, Anette og Hans Jørgen havde sin
han har igennem alle disse år konstant måttet og Jens Peter var i Brugsen, og der var en batage smertestillende medicin. Nu er Keld i gerforretning.
gang med et arbejdsprøvningsforløb, for at Det forretningsmæssige er gået meget tilbage
finde ud af, hvor meget han kan holde ud til. siden, og det beklager vi begge.
Keld har prøvet at være på mejeriet i Nr. Vi- Med tak for modtagelsen tager jeg afsked. 
um, men han var der kun 4 timer, for det
kunne han slet ikke klare. Keld håber, at han
måske kan få et flexjob evt. som chauffør,
hvis han kan holde til det.

Flagallé

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Patrick:
Videre fortæller Keld, at han er far til en
dreng – Patrick – som er 15 år. Han bor på
Struer Skolehjem, hvor han også går i skole.
Da Patrick skulle komme til verden, var hans
mor på Nordlyset i Vildbjerg, og 4 måneder
efter fødslen kom han i familiepleje, og det
har han været, indtil han kom på en instituti-

Jens Sandal
61 41 71 54
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 Fodboldbrag på Grønbjerg Stadion
Den sidste kamp i forårstuneringen i 7mandsfodbold sluttede i aftes (onsdag den
14.juni) med en kamp mellem Grønbjerg og
Aulum, for lige at nævne hjemmeholdet
først.
For én der synes, at det er synd, at alle 14
mand skal tåge rundt efter én stakkels bold, i
stedet for at give dem en bold hver, så så banen lidt lille ud. Og det viste sig at holde stik.
En 7-7 mandsbane fylder ikke mere end den
halve stadion altså halvdelen af en 11mandsbane. Det vil faktisk sige, at der kan
ligge to 7-7-mands baner på en 11mandsbane når man vender dem på tværs.
Målene er også en smule mindre, og ved tjek
på DBUs hjemmeside er målene godt to meter smallere.
Nå, men lad os ikke fortabes i detaljerne
selvom det betyder meget for de ”unge”

mennesker, der skal løbe fra den ene ende af
banen til den anden.
Deres udsendte kom i god tid for at tage billeder af holdet. Det var naturligvis ud fra den
betragtning, at det gjorde spillerne også - for
der skal jo varmes op. Det var dog ikke en
parameter man tog så tungt på. Nogle kom til
tiden, en tre kvarter før kampstart, medens
andre sagde ”Nå, er der lavet om på tiden?”
Og så de der kom i sidste øjeblik og nåde
netop at røre bolden, inden dommeren fløjtede klar til kamp. Der blev hilst på, som man
ser, når der er landskampe. Det eneste der ikke skete var, at højttalerne stemte i med nationalsangen, de forblev stumme, og vi andre
mente nok heller ikke, at det var betimeligt at
stemme i med ”et yndigt land”.

Bagerste række fra venstre: Henrik Ahm, Claus Bak, Magnus Christensen, Nicolai Vastrup, Mads Iversen, Mads Juelsgaard og Jonas Hjorthus.
Forreste række fra venstre: Simon Sand, Mikkel Hessellund, Alex (rumæner med et vanskeligt efternavn), Tom Kristensen og Jan Jakobsen.
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Lidt opvarmning blev det til og kampråb og
rundkreds med den sidste peptalk fandt også
sted, inden bolden blev givet op.
Og så gik det lystigt til mellem rødstribede
fra Grønbjerg og de gule fra Aulum. Der blev
kæmpet bravt, og alt i alt gik bolden i mål otte gange, og det var endda ligeligt fordelt
med fire mål til hvert hold. Men som én sagde - de har jo også spillet lige længe.

sive annoncering af begivenheden, er ikke til
at sige, men der kunne spottes flere familierelaterede forhold blandt publikum og spillere. Resten synes at være kammerater, og de
spillere der var skadet af én eller anden
grund. Men jubel og klapsalver lød der, når
der blev scoret eller foretaget fine driblinger.

Kampen endte som før beskrevet 4 - 4.
Målscorerne for Grønbjerg var:
Der var stille på lægterne når Aulum scorede, Jan Jakobsen med 2 mål
men det modsatte var tilfældet, når Grøn- Mikkel Hessellund med 1 mål
bjerg kunne komme forbi den gule målmand Claus Bak med 1 mål.
med en bold.
Status blev at Grønbjerg endte på 2. pladsen i
Omkring et halvt hundrede havde fundet vej deres pulje efter at Karup tabte til Vildbjerg.
til stadion. Om det var på grund af den mas- (-mb) 

Det er u7 mix hold i Grønbjerg der er til afsluttende turneringskamp på Velling stadion hvor de får en
5. plads ud af 8 hold.
Fra venstre skulle det være: Rico, Jannik, Lucas, Henrik Ahm (bagved), Niclas, William, Tristan og
Tino – Carla var ikke på skamlen, men indsat ø.h.
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 Forfatterbesøg i Læsekredsen
Ved: Helle Engestoft

I anledningen af læsekredsens 20 års jubilæum havde læsekredsen inviteret forfatter og
journalist Jonna Odgaard til Grønbjerg for at
fortælle om sit forfatterskab.

om naturen og samernes historie samt svensk
rovdyrpolitik har nok bevirket, at vi er nogle
der har fået lyst til ved selvsyn at komme op
til selve ”åstedet”!
Det at nyde læsningen af bøgerne og få at vide at fakta virkelig er fakta, er da en skøn
ting.
Se Jonna Odgaards hjemmelavede tromme
(trommen spiller en stor rolle hos samerne),
og høre om hvordan den er blevet lavet og
indviet, rigtig mange ting fik vi med os hjem,
og kan nu glæde os til tredje bind kommer,
det kan kun gå for langsomt 

Det var en oplevelse at have besøg af forfatter og journalist Jonna Odgaard.
Jonna Odgaard fortalte meget levende om
forberedelserne til romanerne Ulvens Blik
(udgivet på forlaget Aras, Ringkøbing 2014)
og Shamanens lærling (udgivet på forlaget
Aras, Ringkøbing 2016).
Jonna Odgaards egne oplevelser sammen
med lokalbefolkningen. Den viden vi har fået

Jonna Odgaard med sin tromme - og foran de to bøger: Ulvens Blik på 432 sider og Shamanens Lærling på 680 sider.
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Grønbjerg Sommerfest Uge 35
torsdag d. 31. august - lørdag d. 2. september

Høstfest
Kom Til Høstfest I Festeltet Lørdag d. 2. september








Dørene åbnes kl. 18.00
Torben Sandal tryller med maden, du griller
Husk egen service
Dessert auktion, byd på de forskellige desserter
Fourty Miles spiller op til dans
Køb en pølse til natmad, grillen er varm
Tag naboen med i høet og sammen fejre årets høst, en sensommeraften.

Tilmelding 30. august: Konto nr. 7670 6323344 eller mobilpay 21 56 13 02
Husk navn ved tilmelding
Pris 200,- kr. pr. Person. 75 kr. efter spisning

Landsbymusen.dk
Nu forhandler af Jeanne d'Arc Living
Det betyder at man nu kan købe kalkmaling hos Landsbymusen.
Kalkmaling kan bruges på næsten alle overflader uden forbehandling.
For nærmere info - kik ind i butikken.

Brugskunst og interiør:
webbutikken er åben hele døgnet rundt
den ”fysiske” butik er åben efter aftale
Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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Kultur og Samvær - 2017 - 18
Onsdag d. 11 oktober v/Asger Bjørnskov.
Emnet: Fra Mikronesien til Nordkorea, dykning ned til japanske krigsskibe fra anden verdenskrig og elastikspring skyskraber Macao, m/m
De sidste 10 år har Asger rejst sammenlagt 18 jordomrejser og arbejdet 20.000 timer. En moderne globetrotter.
Samarbejde med Grønbjerg Friskoles Støtteforening. Sted: Gymnastiksalen.
Tirsdag d. 14 november: v/Esben Sønderby,
Ud af Grønbjerg Skole og hvad så? - og så har vi en lille vinsmagning, og den årlige generalforsamling klarer vi samme aften.
Tirsdag d. 19 december v/Bodil Toftdahl.
Traditionen tro er vores jule-hyggeaften en gratis aften, bare man har en lille pakke med til raflespillet. Bodil Toftdahl sørger for julefortællingen, bestyrelsen har
kager og godter med.
Hvor andet ikke er anført, foregår arrangementerne i konfirmandstuen
på Frydendalsvej kl. 19.30.
Alle er meget velkomne, så tag bare naboen med. - Entre og kaffe, te, kage/brød: 50 kr.
Med venlig hilsen - Kultur &Samvær.

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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 Sommerafslutning Grønbjerg Friskole2017
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Dimissionstalen
Kære afgangselever
Mange års skolegang er ved at finde sin afslutning. Vi skal tage afsked med hinanden.
Vi kan mindes og ønske jer det bedste.
I kan se fremad, være forventningsfulde, være nysgerrige og møde fremtiden med rank
ryg. Ude i fremtiden ligger der et liv fuld af
gode oplevelser, venskaber og spændende
udfordringer.
De kommer dog ikke af sig selv, det kræver
en indsats, en god position vilje, men går I
igennem livet med åbne øje, åbne arme og
smil på læben kommer de gode oplevelser,
nærværet og fællesskabet.
Grønbjerg Friskole er en skole der vægter
fællesskab, trivsel og faglighed højt. I trygge
og kendte rammer har vi skubbet til jer, udfordret jer og forsøgt at skabe et stærkt fundament til det videre ungdomsliv.
Vi har fokuseret på fortælling, bevægelse og
idræt, udeskole og fagdag, spillet teater,
morgensang og projektarbejdet.
Vi har vægtet samarbejdet og fællesskabet,
Hvilket også har betydet en række lejrture,
København ture og en Berlin tur.

Skoleleder Niels Henrik Larsen. Bagved står Grethe Lorentzen klar med eksamensbeviser

Kære 8. klasse og Johan
Vi vil savne jer og huske på alle de gode oplevelser vi har haft sammen. I går lidt før tid
og hvis vi skulle bestemme, blev I lidt længere!
Vi har bestræbt os på at danne jer og udfordre jer. Husk at I med et åbent sind, en stor
portion vilje og imødekommenhed, det skaber fællesskaber, giver oplevelser, tryghed og
stærke venskaber.
I er altid velkommen, - I skal komme på besøg. Vi bliver så stolte og rørstrømske når I
kommer. Det betyder uendelig meget. Vi er
klar med nysgerrige spørgsmål, lektiehjælp
og et stort kram.

I er blevet opdraget, leget med, blevet stillet
krav til tider urimelige krav! I er blevet dannet og har lært om tolerance, fællesskab og
hjælpsomhed. Gå ud i verden med et smil om
læben og værn om, og sæt en ære i, at passe
godt på andre mennesker.
For at en skolegang skal lykkes, bør den vigtigste aktør hyldes. Det er jeres forældre. Tak
for et godt, åbent, ærligt og direkte samarbejde. Jeres børn lykkedes, med jeres kærlighed,
omsorg, krav og vedholdenhed.
Vi har nydt samarbejdet, samværet, jeres udvikling, den faglige udvikling og fået et unikt
indblik i jer unge og jeres udvikling fra barn
til ung.
Tak for denne gang og på gensyn.

Afslutning
Tak til bestyrelsen, nye som gamle, tak til
støtteforeningen for utrætteligt arbejde til
gavn for hele skolen, tak for opbakningen til
friskolen. I forældre er skolens rygrad, jeres
beslutninger er styrende for vores hverdag og
minder os om at ingen skoleår er ens. Vi er i
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Grønbjerg Friskoles musikgruppe opførte bl.a. et tema fra Beethovens 9. symfoni ”An die
Freude”
en konstant udvikling, hvor trygheden går Pt. er vi i gang med at søge en ny lærer til
hånd i hånd med det ukendte og det vi plejer yngstegruppen.
udfordres af nye trends, politiske bestemmelser og ny indsigt. Vi skal blive ved med at Efter talen blev der uddelt ekamensbeviser.
udfordre os selv.
Det foregik på den måde, at Niels Henrik
Tak til alle personaler i hele huset – en enhed Larsen fremkom med et personkarakteristika
mange afdelinger. I er kendetegnet ved sam- hvorpå eleven - som måske genkendte disse arbejde imødekommenhed, ansvarlighed og trådte frem og fik sit bevis overrakt.
faglighed. Grønbjerg Friskole er en omsorgs- PS: det var ikke så svært ved den sidste! (-red) 
fuld arbejdsplads, en rummelig arbejdsplads.
Tak til jer alle for at gøre arbejdslivet til noget vedkommende.
Fantastisk godt gået
Sidste nyt
Næste skoleår bliver fyldt med nye spændende udfordringer.
 Vi siger på nuværende tidspunkt goddag
til 20 nye elever, når vi igen siger goddag og velkommen onsdag d. 16. august.
I alt 115 elever
 Vi skal også sige goddag til Frederikke
som pædagogiske assistent i skole og
SFO
 Katrine starter i vuggestuen som pæda- Medens underholdningen stod på, var der andre
der legede.
gogmedhjælper
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 Grønbjergvikingen 2017
Ved: Sogneforeningen

Sølvvikingen 2017 tildeles Jørgen Bank, som
altid er villig til at give en hjælpende hånd.
Det gælder både når der skal laves noget
igennem byens foreninger og privat går man
heller aldrig forgæves til Jørgen.
Har man i de andre foreninger manglet en
hjælpende hånd, har Jørgen altid været der,
f.eks. da sogneforeningen en søndag manglede en lang stige og en mand, der turde kravle
op og ordne sagen. Jørgen var fodboldtræner
for børn i GIF og holdleder for oldboysholdet
gennem flere år.
Jørgen har lagt et utal af timer i det praktiske
omkring friskolen og har en kæmpe andel i
skolens fysiske rammer.
Jørgen nyder, at tage elever fra Grønbjerg
Friskole ud i naturen og fortælle om både
jagt, dyr og naturen, hvilket han har været
med til et par år.
Jørgen Bank, med sølvvikingen om halsen, får
overrakt sølvviking og diplom af kasserer i Sogneforeningen, Joan Nielsen

Jørgen påtog sig også hvervet at indgå i
Brugsens Bestyrelse i en periode og har
valgt, at indgå som medejer af den lokale
tømmervirksomhed med Hakon Pøhl, så vi
fortsat har gode og dygtige lokale håndværkere i Grønbjerg.

Især den årlige jagtfeltskydning i Ulfborg har
han været primus motor for. Et arrangement,
som er guld værd for foreningen, fordi den
giver en indtægt til, at man kan lave gratis arJørgen har gennem mange år været bestyrelrangementer for medlemmerne.
sesmedlem i Grønbjerg Jagtforening og i flere år som formand. Her har Jørgen altid væJørgen har betydet og betyder meget mere for
ret forgangsperson for det praktiske, både i
vores lokalsamfund end de fleste er klar
forhold til Kiddal men især for de forskellige
over.
arrangementer i Jagtforeningen.

Sæbekassebilløb til sommerfesten
Sommerprojekt:
Begynd allerede nu at bygge en sæbekassebil med rugbrødsmotor til årets sommerfest i Grønbjerg.
Der vil være et løb hvor den hurtigste og den flotteste/
hotteste sæbekassebil vil blive kåret.
Venlig hilsen Ungdomsklubben/Grønbjerg aktiv
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Sæbekassebil fra løbet i Grønbjerg i
2005

 Nørkle-pigerne runder de 80 kg
Ved: Grethe Lauridsen

Den 16. maj sluttede nørklesæsonen 2016 2017. Der er blevet nørklet hele vinteren og
”byttet” skulle gøres op, så det kunne sendes
til Røde Kors´ fordelercentral i Kliplev. Derfra kommer det ud til trængende over hele
verden.

I vinterens løb har de omkring ti piger strikket og nu pakket ca. 80 kg.
Vi er ti piger som syr og strikker, men der
var 4 som der var forhindret i dag. Vi holder
nu ferie til sidst i august. 

Foto: -mb

Fra venstre er det: Bente Færge, Bodil Jensen, Ingelise Vestergård, Birgit Sinkjær, Elna Nielsen og
Grethe Lauridsen

GRØNBJERG
AUTO

Zoneterapi • Øreakupunktur
Bach remedier • Massage • Laserterapi

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

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg • Mobil: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk
28

12. juli 2017

 Nyt fra Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Bente Færge

NYT fra Grønbjerghjemmets Venner - de fri- Grønbjerghjemmet vandt Sundhedsprisen
villige:
2017 som er en tur med naturvejleder m.m.
sammen med de frivillige.
Sundhedsuge 17:
Der skete meget i sundhedsugen. Emnerne Den 3. maj var der forårsfest på Grønbjergvar
hjemmet for beboere og pårørende. De frivilJord, hvor der blev plantet nogle solsikker, lige kom og hjalp til med at dække borde og
hjalp til i køkkenet.
grøntsager m.m.
Vand, hvor der skete forskellige tiltag med
Den 10. maj - Dagplejernes dag. Den dag
vand.
Ild, hvor der blev grillet, lavet pandekager kom 2 dagplejemødre med børn og sang
og popkorn. Den dag var dagplejebørnene sammen med beboerne. Alle fik boller og
saftevand, og en hyggelig dag. Det er en rigmed.
tig god oplevelse for beboerne.
Luft, hvor der var gå- og cykelture m.m.
Den 17. maj blev der holdt møde om tilrettelæggelse af arrangementer indtil 1. januar
2018.
Så står sommerhusturen for døren.
Vi har den skønneste udsigt og beboerne, der
har været her indtil nu, har ikke tid til at
komme hjem og sove.
I næste Runesten vil vi fortælle noget mere.

Sommerhuset ved havnen i Thorsminde

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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Grundlovsmøde i præstens have
Lidt blæsende vejr, men OK, den 5. juni da
30 - 40 grønbjergboere og et par enkelte fra
Ørnhøj var troppet op i Præstens have for at
lytte til grundlovstalen af byrådspolitiker Søren Elbæk (S), fra Laugesens Have ved
Spjald.
Efter et par sange og velkomst ved sognepræst Bodil Toftdahl, tog Søren Elbæk over
(se hele talen fra side 46).
Herefter var der en pause med kaffe og kage
og tid til at Holstebro Musikkorps kunne stille deres instrumenter op og gøre klar til en
halv times blæsermusik.
Afslutningsvis sang man, nej, ikke ”Blæsten
går frisk over præstens have” selvom det måske var en mere passende tekst til omstændighederne, men ”Blæsten går frisk over
Limfjordens vande”. (-mb) 
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 Sundhed

der normalt ro på noget tidligere. Perioden er
præget af frigørelse fra forældrene, søgen
efter selvstændighed og risikovillighed.
Der er mange situationer, hvor risikovillighed kan være en fordel. Det kan være at hjælpe andre ud af en ubehagelig situation, turde
opsøge nye venner eller finde en kæreste.
Uden en vis risikovillighed er man jo nødt til
at blive boende hjemme.
Hormonerne gør, at vi i en periode bliver
mere nysgerrige og opsøger spænding, og
samtidig er vi mere påvirkede af følelser end
af fornuft. De fleste lærer efterhånden at styre det, men det tager gerne nogle år. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

"Jeg er da ikke bange".
Hormoner spiller på mange måder en rolle i
vores liv, og balancen mellem hormonerne
ændrer sig efter, hvilken livsperiode man er i,
og er også afhængige af, hvilket køn man
tilhører.
De største forandringer sætter ind samtidig
med puberteten og fortsætter frem til ca. 25års alderen for mænd. For kvinder kommer

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Ladywalkerne fra Grønbjerg
Ved: Rita Welander

Ladywalk er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor de gående gennem et startgebyr
er med til at støtte forskellige organisationer,
der forsker specielt i området Kvindesygdomme.
I 2017 gik der på landsplan 44.249 kvinder
fra 12 forskellige startsteder i Danmark på en
syv eller tolv kilometer lang strækning.

sno sig gennem landskabet lige så langt øjet
rakte.
Grønbjergpigerne gik syv kilometer, og vi fik
snakket og hygget os med hinanden og de
andre deltagere. Alle aldre var repræsenteret
i Tarm lige fra de spæde i barnevogn til de
ældre med stokke.
Mange mænd havde stillet sig op langs ruten
for enten at beskue de skønne kvinder eller
Den 29. maj 2017 deltog vi syv gæve grøn- for selv at blive beskuet.
bjergkvinder/piger i ladywalk med startsted i Til næste år afholdes Ladywalk den 28. maj,
Tarm og ud over Skjern enge.
og der håber vi at mange flere kvinder fra
Vejret var fint, let skyet, lidt blæst, men Grønbjerg og omegn vil deltage.
bedst af alt, holdt det tørt.
Der er masser af tid til at træne. 
I alt knap 4000 kvinder startede i Tarm, og
det var fantastisk at se dem iklædt de lilla
trøjer og med lyserøde muleposer på ryggen

Fra venstre ses Mathilde, Susanne, Rita, Mille, Inger, Else og Sally. ”Ladywalkeren” på førersædet er
ukendt!
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Kultur og Samvær - Udflugt lørdag d. 12. august 2017
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 Jelling.
Tilmelding 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.

Grønbjerg Sommerfest uge 35 - Torsdag d. 31.
Optog gennem byen.
Markering af årets sommerfest, starter med optog gennem byen.
 Start fra skolens parkeringsplads kl. 17.30
 Kl. 18.00 kan aftensmaden købes i teltet.
Vi håber at mange vil deltage, på hest, i barnevogn, traktor, gokart.
Som hold eller enkelt person, som klovn eller ej, så vær med til starten af nogle
hyggelige dage.
 Kl. 19.00 afholdes årets banko i teltet.

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

 Nyt fra Friskolebestyrelsen
Ved: Sekretær Trine Sønderby

På generalforsamlingen i april blandt inspirerende beretninger, yoga øvelser, billeder, video, sang og løvejagt blev også den nye bestyrelse sammensat.
Vi er i flere omgange blevet præsenteret alligevel nævnes: Kamilla Dam, Pernille Refslund, Majken Almskov, Jette Rask, Per
Thomsen, Bo Larsen og Trine Sønderby. Vores mailadresser er på friskolens hjemmesiden, hvis I får brug for at kontakte os.
Den nye bestyrelse mødtes første gang i forbindelse med arbejdslørdagen. Vi fik os præsenteret for hinanden, fik styr på de formelle
ting og drøftede de relevante opgaver, der
ligger for bestyrelsesarbejdet. Vi har fordelte
os i forskellige arbejdsgrupper, vi drøftede
forslag til videre udvikling, nye tanker og
ideer samt vigtigheden af fastholdelse af de
stærke og sunde værdier skolen har. Vi ser
frem til de kommende opgaver der vil møde
os.
Vi evaluerede generalforsamlingen og fremmødet på 33 forældre. Vi ønsker fremadrettet
at skabe større interesse for deltagelse og påtænker en anderledes struktur. Til generalforsamlingen forslog en forælder ”send børnene
hjem med ansigts maling husk generalforsamling i aften” Så hvem ved hvad vi finder
på?

Vi har evalueret arbejdslørdagen. Der blev
udført nogle fantastiske opgaver som igen
igen er med til at huset fremstår i pæn og
præsentabel stand. Vi vil fremadrettet have
fokus på, at det der skal ske på dagen ikke
bliver for indforstået – fokus specielt på de
nye forældre.
Vi har haft vores første bestyrelsesmøde. De
nye i bestyrelsen har ikke kendskab til hele
huset og lokalernes placering samt historierne bag det, at vi nu har et fælles hus. Vi tog
den gåtur, vi meget gerne vil at mange børn
og familier skal tage. Ind ad døren i vuggestuen og ud ad døren ved siden af 9.`s klasselokale. (vi nåede ikke alle udearealer, gymnastiksalen og Multisalen)
Vi fik alle en rigtig god fornemmelse af et
hus der signalere liv i pæne rammer. Der var
legetøj, tegninger, tal og bogstaver klippet og
klistret op, flotte udstillinger, instrumenter og
udstoppede dyr, masser af bøger og sofaer
med meget maste hynder. For os signalerede
det ”her vækkes lysten til at lære”.
På bestyrelsens vegne Trine Sønderby.
Konstituering:
Bo Larsen Formand, Per Thomsen Næstformand, Majken Almskou kasserer Trine Sønderby - Sekretær 
I rækkefølge fra
venstre er det:
Per Thomsen
Kamilla Dam
Trine Sønderby
Jette Rask
Pernille Refslund
Majken Almskou
Bo Larsen
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Frivillige søges til ny aktivitet kreativ eftermiddag for børn i konfirmandstuen!


Menighedsrådet vil gerne tilbyde en ny aktivitet i konfirmandstuen.



Som udgangspunkt en eftermiddag om ugen i vinterhalvåret.



Det skal være en kreativ cafe for børn med forskelligt håndarbejde, såsom strik og syning.



Vi har et dejligt lokale og nogle voksne (mangler lidt flere), der gerne vil
instruere og hjælpe, men vigtigst af alt, vil være med til at gøre det hyggeligt.



Er du voksen og vil du gerne være med til at oprette og drive den lille
kreative cafe?



Så henvend dig til Else - tlf. 20 49 89 31 eller mail elsekpedersen@hotmail.com

Med venlig hilsen Menighedsrådet

Grønbjerg Sommerfest Uge 35
torsdag d. 31. august - lørdag d. 2. september

Dessertauktion







Lav en Dessert til min.10 personer, i bytte får du en billet til Høstfesten.
I løbet af festaftenen vil der blive afholdt auktion over de flotte desserter.
Du bestemmer hvad desserten skal være.
Har du en Mette Blomsterberg i maven, så tilmeld din dessert til:
Ejnar Vendelbo tlf: 40 97 83 24

Senest torsdag d. 31. august
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 Ingas Have
Ved: Inga og Mogens Kjær

Den hedder vel bare Ingas Have
Det ved de fleste af os der bor i Grønbjerg,
men der kunne jo være enkelte tilflyttere eller andre nyankomne, der ikke er helt med
når indfødte bare siger Ingas Have.
Så her kommer en præsentation af Ingas have
i anledning af Åben Have sæson 2017 og Havefestival i august. Åben have har naturligvis
være mest fremtrædende her i foråret, hvor
alting skyder og springer ud.
Det skal sluttelig nævnes at Mogens, som er
Ingas gemal, også har del i herlighederne. (red)

forskellige tomater.
I haven er der fritgående dværghøns og der
er mange hyggelige kroge og siddepladser
med gode muligheder for at nyde sin medbragte mad og kaffe.
Inga opformerer flere planter end hun selv
kan bruge i haven, så der er rig mulighed for
at købe stauder, græsser og diverse buske.
Inga Kjær, Teglværksvej 5 skriver til Rune- Fyld bilen op med glade havefolk, pak en
stenen:
madkurv og få en dejlig haveoplevelse ud
over det sædvanlige.
ÅBEN HAVE
Haven har været besøgshave i flere år, med
mange besøg fra både ind – og udland.
Den 4.000 m² store prydhave, der ligger på
en skrående grund ned til en hyggelig sø, er
Ingas domæne. Her er noget af det hele, et
overflod af stauder, pryd græsser formklippede buske, stenbed, rododendron og ikke
mindst de 300 roser som Inga delvis selv har
okuleret. Mogens sørger for at de 5.000 m²
løvskov, tager sig godt ud.
I skoven er der mange forskellige blomsterbuske og der er anlagt stier, hvor man kan
vandre og mærke duften af blomstrende buske og opleve det rige fugleliv, som beplantningen har tiltrukket. Haven rummer desuden Åbningstider: fra kl. 10: 00 til kl. 17: 00
en stor køkkenhave og et drivhus med mange
Havefestival:
Lørdag d 5. og søndag d 6. august
Entre: 20 kr.
Havevandring efter aftale på
Tlf.24 67 90 12 eller E-mail: aik@live.dk
Vi glæder os til jeres besøg på
Teglværksvej 5 Grønbjerg
Med venlig hilsen
Inga og Mogens Kjær 
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Grønbjerg Sommerfest Uge 35
torsdag 31. august - lørdag d. 2. september

Fredag d. 1. september
Fodboldturnering
Igen i år har vi valgt at arrangerer fodboldturnering fredag aften.
Lige som sidste år laver vi to rækker.

Familie/ børnehold.





For de som spiller efter børns vilkår
Max. 2 herrespillere under 40 år pr. hold
Der skal minimum være 2 børn på banen, som højest må gå i 5 kl.
Kampene spilles på oppustelig bane, hver kamp på 8 min

Voksen hold.








For de som går lidt hårdere til makronerne.
Der spilles efter normale turneringsregler, med den undtagelse, at mål
scoret af piger/damer tæller for 2 mål.
Ved føring på 3 mål, må der indsættes en ny spiller – ung som gammel –
denne spiller skal dog forlade banen, såfremt føringen igen bliver mindre end 3 mål.
Der må fra start være 4 spillere på banen ad gangen. Der spilles på en
femmands bane med syvmandsmål og bolden må kun pareres med hænderne.
Kampene dømmes af lokale dommere.

Kl 21:00



Der vil blive afholdt en turnering i bumper balls. Vestjysk paintball står
for arrangement, det vil være muligt at melde et hold til på aftenen.
Pris pr hold 50-, kr

Tilmeldingsfristen er mandag d. 28. august 2017
Claus Bak 23 39 43 13 - claus@baksgaard.com
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 Nyt fra Forældrerådet i NaturMusen
Ved: Forældrerådet

Kære alle!
ger i - vi har vel alle været i tvivl om invitatiFra forældrerådet i NaturMusen skal lyde en onen gælder hele familien eller kun barnet :)
sommerhilsen.
Her var så en invitation og opfordring til at
Vi har haft møde i forældrerådet, hvor vi tal- komme med til afslutningsfesten den 22. juni
te om, hvordan vi får sendt informationer ud, hvor alle mødtes i skolegården til spisning og
så I ved, at der er mange gode ting, vi kan la- hygge, taler til afgangsklasserne og underve sammen.
holdning (-red)
Kender I:

Fredagsbrevet?

Hjemmesiden, NaturMusen.dk?

NaturMusens Facebook?

Grønbjerg Friskoles hjemmeside?

Runestenen?

Kom endelig med spørgsmål og kommentarer, når vi mødes eller ring, send en mail/sms
(se hjemmesiden).
Mange hilsner
Forældrerådet Carina, Kamilla og Pernille 

Vi talte om, at der er stor ros til fredagsbrevet. Det er rart at vide, hvad vores dejlige
børn laver i hverdagen.
Vi talte om, at vi gerne skal fortælle lidt mere
om, hvad der forventes, at vi forældre deltaCarina
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Kamilla

Pernille

 Hans Kristensen fylder 100 år
Ved: Ingrid Kirk

Hans Kristensen Algade 3, Grønbjerg og
tidligere Brugsuddeler i Grønbjerg (1941 1984) fylder 100 år! (I Grønbjerg af flere
kaldet Hans o æ Brugs)
Omkring hundredårige Hans´ helhjertede
hensigter
Den attende juli 1917 blev uddelerparret i
Muldbjerg/Hover de lykkelige forældre til en
lille dreng, som de ved hans dåb i Hover Kirke den 19. august samme år kaldte Hans Frederik Kristensen.
Forældrene, Peder Kristensen (Pe Brugs) og
Dorthea Kirstine fra Muldbjerg fik godt tre år
senere endnu en søn, Poul, og de to små
knægte har sikkert haft mange gode legestunder sammen. Om legene har gået ud på at forestille sig at være ledere af hver sin butik,
kan vi kun gætte på, men fakta blev, at de
begge i deres voksenliv blev brugsforeningsuddelere i hver deres lille by. Henholdsvis
Grønbjerg og Tvis. Oven i købet giftede de
sig med hver deres grønbjergpige!
Men forud for dette var der for dem begge
gået nogle år med andet, som det at skulle en
tur om ad Hover skole i 7 år.

Hans Kristensen

mærkede man selvfølgelig, hvor der blev
købt ind- også her i Muldbjerg. I butikken
havde man ikke mange varer, der blev sparet
på alt, vel lige undtaget det, som man selv
fremstillede.
Fra jeg var ni til jeg var elleve år blev jeg i
sommerhalvårene sendt ud at tjene som
hjorddreng hos min faster Marie, (Faster Ma-

Hans fortæller om barndomstiden
Hans mindes sin barndomstid som en tid,
hvor det var småt med alt. Folk kom ikke i
butikker efter andet, end hvad man havde
hårdt brug for. Det var de fattige trediveres,
førkrigstidens år, hvor man måtte være glad,
hvis man blev mæt hver dag. Disse forhold
Eksklusive

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

og
Smukke

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

huse...
Se mere på
komfort-huse.dk

Komfort Huse
Højrisvej 1-3, Grønbjerg, 6971 Spjald - Telefon 23 26 58 90
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ri, som nogen her stadig husker. Hun blev
langt over 100 år), var enlig og ejede Annexgården, som lå og stadig ligger, hvor man
drejer ad Hovergårde, helt nær kirken og ned
mod Hover Å. I dag ejes gården af Asta og
Ove Mikkelsen.
Marie havde en bestyrer, der kom fra Ølstrup. Ham delte jeg kammer med.
Til Annexgården hørte dengang den opgave
at ringe solen op og ned, som man sagde, og
jeg husker, at når det ind imellem var mig,
der blev sendt hen for at klare opgaven, så
kneb det mig nogen gange at få det til at passe med bedeslagene. Det var jeg ikke så glad
for, husker jeg, for jeg ville jo helst gøre det
rigtigt, når det var mig, der blev sat til at klare denne tjans. Min faster var noget nøjeregnende, jeg fik nogen gange at vide, at jeg ikke skulle grise hele håndklædet til på en gang
- husk også at bruge hjørnerne, med andre
ord -spar på vasken dreng!

gødning, stoffer i metermål til maling i løs
vægt. Og som sådan fortsatte jeg indtil konfirmationen og en tid derefter.
Konfirmationen
Min konfirmationsdag den 12. april 1931 husker jeg for øvrigt tydelig. Det var ret små
gaver man fik, højest et par kroner fra hvert
par i omgangskredsen, så de bekom sig da
vist et billigt eftergilde-måltid. Kun fra mine
forældre var der en bekostelig gave. Her fik
jeg en ny cykel. Så kunne jeg fragte mig selv.
Staby Efterskole
Som da jeg som sekstenårig i 1933 tilbragte
fem måneder på Staby Efterskole.
Vi sultede vel ikke her, men levede meget
spartansk. Husker, at vi levede meget af byggrød og at købmand Torstensen leverede hele
byggryn til skolen, i sækkevis, som så blev
sat i blød natten over, før de blev kogt til
grød dagen efter. Ensformigt, men som sagt,
vi sultede ikke. De magre tider var endnu ikke forbi.
Mine bedste fag på efterskolen var så absolut
sløjd og regning, jeg fik procentregningen
frisket op, og for begge fags vedkommende
var de vel lige gavnlige for mit fremtidige
virke!

Lopper, høveder og humlebier
Fra min tid hos min faster har jeg også et andet ret ubehageligt minde. I karlekammeret,
hvor jeg og bestyreren sov på halm som madras, blev der på et tidspunkt så befængt med
lopper, at vi fik en grim kløe over hele kroppen. Vi måtte så have al halmen skiftet ud
med noget nyt. Det med lopperne var næsten
det værste ved at være i fasters tjeneste, hun
var ellers så rar ved mig.
Det var mit arbejde at flytte de 5-6 køer, hun
havde. Der var kun én hest, jeg husker ikke,
om den alene måtte gøre det ud for trækkraft
på Maries gård.
En rigtig rar ting her var, at mens de voksne
på gården holdt et par timers middagshvil,
måtte jeg selv råde for, hvad jeg ville bruge
tiden til. Jeg kunne så gå på opdagelse og finde spændende ting, som da jeg en middagsstund fandt ud af, hvor humlebierne boede.
Jeg fik gravet ned til dem og fandt en dejlig
og velsmagende klump honning, som så vel
blev helt min egen!
Noget af det jeg også fandt ud af var, at det
ikke var ved landbruget, jeg skulle tjene mit
brød. Den næste sommer, da jeg var 12 år,
var jeg derhjemme og hjalp til i butik og på
lageret, hvorfra vi også forhandlede grovvarer af mange forskellige slags. Lige fra mark-

I lære i Spjald
Efter skoleopholdet i Staby hjalp jeg igen til
hjemme, men kom snart i lære i Spjald
Brugsforening og blev udlært der.
Derefter blev jeg som 22-årig elev på Andelsskolen i Middelfart, og ved afgangen derfra efter ni måneder kunne jeg så se mig om
efter et job som kommis. Det blev i ØdisBramdrup ved Kolding, jeg første gang kunne titulere mig selv således. Jeg mindes dog
ikke tiden her som særlig rar. Her var en
standsforskel på folk, som jeg ikke brød mig
om, og slet ikke kendte fra det vestjyske.
Dukkede en velhaver op i butikken, så skulle
han betjenes først, dette blev os pålagt! Så
kunne den lille kone, som man ellers var i
gang med at betjene bare vente på at blive
serviceret. At denne kunde måtte vente, matchede slet ikke med min vestjyske opdragelse.
Så det passede mig godt, da der kom bud
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hjemmefra, om jeg kunne vende hjem til Hover, da min far var blevet syg og manglede
min hjælp.
På det tidspunkt lå Hover Brugs i Muldbjerg,
mens man derfra drev en filial i selve Hover
by. Det var denne filial, som jeg kom til at
bestyre.
En aften, da jeg efter arbejdstid kom hjem til
mine forældre, sad her 3 bestyrelsesmedlemmer fra Grønbjerg Brugsforening og talte
med min far. Kunne det mon tænkes, at Hans
ville påtage sig at overtage styret af Grønbjerg Brugs, som økonomisk var kørt helt
ned. Man havde endda allerede med kort varsel fyret den hidtidige uddeler.

Folk bakkede mig op, siger han.
Hans blev, og han blev her i 43 år!
Dette var i grove træk fortællingen om Hans
Frederik Kristensens barndom, ungdom, uddannelse og springet ud i den usikre fremtid
med ansvaret for en hel del. Som bare lykkedes, takket være tro, dygtighed og ildhu.
Og så har vi ikke engang nævnt noget om
støtten fra en aldrig svigtende Stinne, som
Hans blev gift med i 1957.
Kære Hans! Tak for alt hvad du har betydet
for vor by og vor egn gennem alle årene!
Stort Tillykke med dine 100 år.

Grønbjerg
Skønt Hans slet ikke var indstillet på at overtage uddelerjobbet i en lille falleret brugs, så
blev hans fremtidige skæbne nok afgjort ved
tilbuddet her. Han havde ellers fået større
drømme som elev på Andelsskolen. Dog, han
tænkte lidt over det, var jo kun 24 år. Det var
virkelig mange penge der stod på spil med
32.000 kr. i underskud på regnskabet. Det var
virkelig, også dengang, rigtig mange penge.
Sku´ man- eller sku´ man ikke, Hans vendte
tanken om og om igen. Bestyrelsen havde
faktisk opgivet at få gang i foretagendet igen!
Var det her ikke for risikabelt?
Hans tog beslutningen. Han vovede springet!

PS: Til slut et dybt hjertesuk fra Hans. Det er
så trist te æ Brugs i Grønbjerg mot lok, te vi
et hår en indkøvsstej mer i wor bøj. Det er no
så sølle. Men så er æ te vor søn Torben sejer:
Du mo forstå far, te det er æ tier der ændrer
sæ, det mo du osse forstå far - det er æ ti, der
er sådn. Å det prøwwer a så o å forstå!
Meget mere om ”Hans o æ Brugs” kan man
læse i Runestenen nr. 58, nr. 88 og nr. 135
om hhv. Tildeling af ”Grønbjergvikingen”,
”90 års samtale” og ”Grønbjerg Brugs i efterkrigstiden”.
Artiklerne kan også findes direkte her:
http://www.runestenen.dk/tidligere/runestenen-58.pdf
http://www.runestenen.dk/tidligere/runestenen-88.pdf
http://www.runestenen.dk/tidligere/Runestenen-135.pdf

Trods alt, trods det, at det var krisetider med
knaphed på varer- rationeringskort og alt det
der, så lykkedes det for uddelersønnen fra
Hover Sogn at få styr på skuden igen. Han
fik underskuddet vendt til overskud, fik hævet omsætningen betragteligt.



- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Friskoledag 2017
Friskoledag på Fjordvang Efterskole i
Velling
Endelig oprandt dagen som børnene, ifølge
skoleleder på Herborg Friskole Maibritt
Chemnitz, havde glædet sig vildt til. At være
sammen med kammeraterne fra Grønbjerg
Friskole, Hover-Torsted Friskole, StadilVedersø Friskole, Velling Friskole og Ølstrup Friskole. Det er absolut et af højdepunkterne i friskolebørnenes program.
Omkring femhundrede børn samlet på et sted
til sang og leg, konkurrence og spisepause og
afsluttende med en korkoncert for alle, og
specielt de der afhentede deres børn – hvilket
der var flere skoler, der havde valgt.
Mødet fandt dette år sted på Fjordvang Efterskole i Velling, hvor der er plads. En hal
hvor de femhundrede børn kun fyldte en to
tre rækker på en opstillet tribune, gymnastiksal og en masse udenomsplads samt en skov
til rollespil. Derimod var fitnessområdet med
de mange motionsredskaber lukket område.
Men at sende misundelige blikke derind kunne ikke undgås, når børnene skulle fra én afdeling til en anden.
Vi lukker gerne vores skole op for et sådant
arrangement, siger forstander Jacob Gravlund Jørgensen. I Velling har vi jo Højskole,

Efterskole og Friskole, og vi er her for hinanden, og vi er vant til samarbejdet. Derfor er
det også helt naturligt, at åbne dørene for et
sådant arrangement, påpeger Jacob Gravlund. Naturligvis er der flere aspekter i den
åbne dør. Vore elever er med til at arrangere
lege og konkurrencer, finde ud af hvilke lege
der er gode og efterfølgende forklare legen/
konkurrencens regler for friskoleeleverne.

Grønbjerg på plads
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Det lærer vore elever meget af. Vi er naturligvis heller ikke blinde for, at det er et led i
promoveringen af efterskolen, og vores fødekæde er bl.a. friskolerne. Derfor har vi også
arrangeret rundvisning på skolen, for de friskoleelever der har lyst til det, slutter Jacob
Gravlund.

lille kilometer hen til Fjordvang Efterskole.
Inde i hallen blev skolerne placeret i rækkefølge, og de knap så morgenduelige elever
sad og hang en smule. Og så op at stå. Traditionen tro i Friskolerne blev der sunget morgensang, som dog lige skulle øves en smule
for alle. Skoleleder Peter Lindegaard, Velling
Friskole, trakterede det elektriske klaver, medens en lille gruppe på tre spillede guitar og
trommer.
Der gik kanon i morgenopvarmningen, der
var under ledelse af musiklærer Kirsten Pedersen fra Velling Friskole og Skoleleder
Maibritt Chemnitz fra Herborg Friskole, hvor
sidstnævnte også har en korlederuddannelse.
Dertil var flere andre af lærerne med til at
hjælpe de forskellige grupper gennem kanonen.
Maibritt Chemnitz konstaterer at fællesskabet ved korsangen, er med til at skabe suset,
give energien, løfte den enkelte, når de mærker, at man er sammen om at løfte en opgave.
Oplevelsen af den synergi det giver, når de
enkelte står sammen og 2 + 2 giver 5. Endvidere giver korsang et skub på det dannelsesmæssige, når den enkelte opdager, at man er
med i en sammenhæng, lytter til hinanden og
andre og vigtigheden af at være med i den
helt store sammenhæng, pointerer Maibritt
Chemnitz.

Efter at busserne fra Ølstrup, Herborg, Stadil
-Vedersø, Grønbjerg og Hover-Torsted friskoler var rullet ind på parkeringspladsen, og
de mere eller mindre morgenfriske elever var
kommet væltende ud af busserne og begivet
sig på vej ind i den store idrætshal, kom eleverne fra Velling Friskole marcherende i en
lang – meget lang række fra Friskolen og den

Stadil-Vedersø, der er en relativt ny friskole
(2014), var også med. Skoleleder Zander
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I gruppen for sækkeløb, kørsel med trillebør
æggeløb, havde der været en smule træghed i
etableringen af gruppen, mente én af gruppemedlemmerne, men vi var et par stykker, der
gik i gang med at arrangere konkurrencer, og
så kom der lige pludselig flere til, og så fik vi
arrangeret løbene.
I en gruppe, der bestod af tre piger fra efterskolen, havde de arrangeret ”ståtrold”. Dog
med en lille ændring i forhold til den almindelige leg, hvor man skulle ned på knæ eller
hug, når man blev ”fanget”, så skulle man
her sprede armene ud, så andre kunne se at
man var fanget. Så gik det ud på, at en anden
skulle komme og kramme én for at blive fri.
Argumentet herfor var, fortalte én af de arrangerende piger, for at få børnene ud af deres komfortzone. Det skulle foregå ved at give en krammer til en anden måske fra en anden friskole. Til at begynde med var det kun
piger der krammede piger og drenge, drenge.
Men efterhånden som løssluppenheden indfandt sig, var det både piger og drenge der
krammede.
Af andre lege var der ”Tyren i det røde hav”,
”Kan du li din nabo”, og over middag kom
der også ”vikingespil”, rollespil, rundvisning
på skolen og fodbold til.
Sidst på dagen blev alle samlet igen, efter at
man i frokostpausen byttede, således at de,
der havde øvet korsang om formiddagen, nu
skulle ud og lege og konkurrere, og omvendt
for dem der havde være ude om formiddagen.
Og vejret var virkelig med friskolerne denne
fredag den 19. maj det herrens år 2017.
(-mb) 

Koch konstaterede, at det første år var skolen
ikke med i fællesskabet, men er nu glad for at
skolen og eleverne oplever glæden ved fællesskabet og at være med sammen med andre
ligestillede, og det er måske mere vigtig for
en mindre friskole, at vi oplever det fællesskab.
Der blev tid til morgenfrugten, som et par lærere havde skrællet og delt til de fem hundrede unge mennesker, spændende fra 0. klasse
og til 9. klasse. Efter pausen var der lege og
øvelser.
Medens musiklærerne tog hånd om halvdelen
af børnene, hvor de skulle øve til den afsluttende korkoncert om eftermiddagen, blev de
øvrige lærere forsynet med et flag, som man
gør på de store turiststeder, hvor sightseeing lederne holder
styr på sin gruppe.
Børnene fra samme
aldersgruppe
på
kryds og tværs af friskolerne blev sammensat, og så gik det
ud til underholdningen / konkurrencerne,
som eleverne fra Velling Efterskole havde
sammensat.
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 Grundlovstalen den 5. juni 2017
Ved: Byrådspolitiker Søren Elbæk (S)

Tak for invitationen. Tak fordi jeg må dele
Grundlovsdag sammen med jer.
I 500 års jubilæet for reformationen, kalder
hverdagen på refleksion. Vi ved så meget.
Måske skal vi vide lidt mindre og tro lidt mere?
Terroren i verden
Jeg har – sikkert ligesom I har – set TV de
seneste døgn, og endnu engang været vidne
til en terror, vi ikke forestillede os kunne finde sted i den vestlige verden. Det er som om
vi pludselig befinder os i middelalderlige tilstande. Så simpelt, afstumpet og bestialsk har
terroren udviklet sig, så vi knap fatter den.
Den rammer os særlig hårdt, fordi vi strengt
taget godt ved, at vi ikke kan imødegå den.
Vi kan ikke gardere os. Vi har ingen kontrol.
Vi kan ikke købe os til nogen sikkerhed. Vi
kan ikke forhandle os ud af det. Vi tænker, at
nogen må gøre noget, men ingen kan gøre
noget.

Byrådspolitiker Søren Elbæk (S)

ene fortvivlede formål, at skade uskyldige
borgere.
Så selv om moderne krigsførelse dræber
mange flere mennesker, lemlæster mange
flere og efterlader skader der er langt mere
omfattende end det vi ser ved de seneste terrorangreb, så er vores sårbarhed åbenlys. Vi
ved alle sammen godt, at vi dybest set er nød
til at leve med den skammelige frygt. Verden
kan ikke gardere sig mod sindssyge.

Verden har aldrig kunnet gardere sig mod
fundamentalistisk sindssyge. Vi kan forhandle om sult og fattigdom. Vi kan dele sol og
vind nogenlunde lige. Vi kan kontrollere
magtbalancer nogenlunde. I en moderne verden har vi regler om krigsførelse. Men vi kan
ikke gardere os mod syge og indebrændte
mennesker, der stjæler en kassevogn og kører
bevidst ind i en menneskemængde – med det

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Terroren er udtryk for en hæmningsløs vrede
mod den vestlige verden. Vi er målløse, for
vi forstår den jo ikke. Vi lever i et reguleret
samfund – med love og regler. Et demokrati
der sikrer ethvert menneske en stemme. Nuvel, sine steder kunne det vel være bedre,
men vores demokrati er civiliseret og dækkende. Vi begriber ikke den vrede, som terroren er udtryk for. Det er måske netop derfor
vi bliver så magtesløse.
Det er ikke på vores banehalvdel. Det er
udenfor vores civilisation. Det er ikke vores
krig. Men det er det blevet ..!
Det er egentlig ikke særlig hyggeligt, at indlede en grundlovstale med at omtale terror,
krig og elendighed. Men det er måske en
selvstændig pointe, at vi i et særligt fredeligt
hjørne af verden, føler os særligt magtesløse
– fordi vi ikke begriber hverken mål eller
midler i denne terror. Tillad mig derfor, at
være lidt mere fornøjelig i den resterende del
af talen.

Danmark har ikke rigtig vundet nogen krige.
Ikke fordi vi ikke har prøvet, men det er ikke
rigtig lykkedes. Det er som om det ikke rigtig
ligger i vores DNA. Vi vil gerne. Igennem
historien har vi været ret gode til at provokere, udfordre og opfordre. Men vi er lidt for
små til den branche. Og vi har gennem tiden
fået læsterlige bank – og vi har også betalt
prisen for det. Igennem tiden er landet
skrumpet ind – og i nyere tid er vi så ubetydelig lille, at vores gøren og laden ikke engang tæller i de store statistikker.
Men vi har noget, som store dele af verden
misunder os. Vi har et effektivt demokrati –
og dertil har vi en Grundlov der regulerer demokratiet. Den seneste Grundlov er ikke ændret siden 5. juni 1953. Det er 64 år siden. I
en moderne verden er der ikke ret meget der
holder mere end 3 uger. Den danske Grundlov er langtidsholdbar. Uden tvivl fordi den
er skabt med omtanke.
Så det nærmeste vi kommer en dansk nationaldag er derfor ikke blevet en dag, hvor
Danmark vandt en krig. Det er ikke blevet en
dag, hvor danske krigere vendte hjem til fædrelandet med en sejr. For dem er der ikke rigtig nogen af.
Det nærmeste vi kommer en dansk nationaldag er Grundlovsdag. Den dag vi fejrer
Grundloven, demokrati, rettigheder og pligter.
Det vi måske mest reflekterer over i den forbindelse, er den halve fridag som faglige organisationer gennem tiden har sikret os. Det
er jo godt nok, men egentlig er det jo meget
smukt, at vi fejrer en lov der sikrer demokra-

Det regulerede Danmark
Danmark er et af de mest regulerede lande i
verden. Danmark er også et af de lande i verden, hvor uligheden er mindst. Grundtvig
indrammede det i en enkelt sætning fra sangen Langt Højere Bjerge - "Da har i rigdom
vi drevet det vidt, når få har for meget og
færre for lidt”. Egentlig tror jeg ikke Grundtvig var nogen stor tilhænger af velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, men lad nu
det ligge.
Vi er oplyste. Vi er demokratiske. Vi er fredsommelige. Nærmest hyggelige.

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

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

Tlf. 97 38 43 20
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ti, rettigheder og pligter. Sådan helt grundlæggende!
Om dette er der skrevet og talt meget. Én af
de mindste bøger, men måske vigtigste er
Hal Kochs ”Hvad er demokrati?”, som er
skrevet lige efter 2. verdenskrigs afslutning.
Faktisk inden den seneste Grundlov blev
vedtaget.

Grundloven efter i sømmene?
Fungerer det? Grundloven er 168 år gammel
og den er ikke ændret i 64 år. Kan man – i en
moderne tid – regere et land efter en lov der
ikke er ændret i 64 år?
Den er fra en tid, hvor heste stadig blev brugt
i landbruget og man skulle bruge en skammel
for at malke en ko. Kvinder havde deres primære plads i køkkenet, børn gik i skole om
lørdagen og hvis de ikke opførte sig ordentlig, fik de én på kassen. Jacob Haugaard var
en baby, Kim Larsen var startet i 1. klasse.
Dronning Margrethe var teenager. Lars Løkke Rasmussen var der slet ikke tænkt på.
Da den seneste Grundlov blev vedtaget i
Danmark i 1953 havde ingen en forestilling
om, at vi skulle blive orienteret gennem 65
TV kanaler - om forhold der skete for 10 minutter siden omme på den anden side af jorden, at vi skulle kommunikere med hinanden
– uden at inddrage et rødt postbud på en cykel. Ingen havde en forestilling om, at vi
skulle vinde fodboldkampe i nævneværdigt
omfang eller Melodi Grand Prix. X factor eksisterede ikke! Thomas Blachman var ikke
engang under overvejelse!
Den Grundlov regerer vi stadig det her lille
land med. Politiske partier nuancerer den lidt
med blå eller røde farver, men i bund og
grund er loven den samme – og den ramme
vi alle står op til hver eneste morgen.

Det er en lille beskeden bog med et ret enkelt
budskab. Bogens helt enkle budskab er:
I det store hele findes der kun to veje ud af
uenighed:
1)
man kan slås sig til rette eller
2)
man kan tale sig til rette.

Hal Kochs budskab og pointe er i øvrigt, at et
demokratisk flertal ikke nødvendigvis udtrykker en demokratisk proces. Et mindretal
skal høres, inddrages og involveres. Hal
Koch er meget optaget af, at stemmesedler
også kan bruges som et våben.
Det er en smuk tanke om demokrati, at mindretal er mere end bare et mindretal. Et mindretal kan også berige en beslutning. Tilføre
en beslutning værdi. I modsat fald kan et
flertal træffe mangelfulde og dårlige beslutninger.
Niels Hausgaard udtrykte det rigtig fint i en
sang engang i 70’erne ved at sige; Er de flæst
de klogest, eller er de bår de flæst ..?
Der er sikkert en god grund til, at det blev
demokrati – og ikke krig – der blev udgangs- Hvad beskriver denne Grundlov? Hvad er
det der er så stærkt, at det holder 60 år efter
punktet for en dansk nationaldag.
et eftersyn?
Så nu fejrer vi Grundloven. Og vi mødes. Ja, det vil føre noget vidt at begynde at beMåske for ikke at glemme? Måske for at se skrive indholdet i Grundloven lige nu. Det

Sommerkalender Menighedsrådet
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 igen den 14. september. Både nye såvel som nuværende
korsangere er særdeles velkommen
48

12. juli 2017

meste af det er ikke særlig spændende og forholder sig ikke så meget til den hverdag vi er
en del af.
Der står lidt om at den gælder for alle og for
alle dele af Danmark. Det er jo godt lige at
blive mindet om den omstændighed.
Så står der lidt om, at man må tro hvad man
vil, så længe man ikke generer andre med
det. Det lægger sig jo lige i hælene af den almindelige sunde fornuft.
Så står der ret meget om kongen, selv om vi
jo strengt taget slet ikke har nogen. Der står
også lidt om hvad kongehuset skal bedrive tiden med – og på trods af det, synes jeg måske det ser ud som om de går og keder sig
lidt. Men det er måske godt nok, at de lige
har Grundloven og falde tilbage på, hvis tiden skulle blive lidt for lang for dem. Fint
nok med det!
Så er der lidt om folketingsmedlemmernes
arbejdstider, og der har den fået fuld gas –
for de har sommerferie fra sidst i maj til først
i oktober. Det giver så til gengæld os der skal
høre på dem lidt fred i sommervarmen. Praktisk nok for alle parter!
Det er også beskrevet, at vi ikke skal finde os
i hvad som helst. Hvis f.eks. et andet land
truer os med bål og brand – så må vi sådan
set godt svare lidt igen, og bede dem om at
skrubbe af. Det er der nu ikke så mange eksempler på i Danmarkshistorien, at det virker
særlig godt – men det er da fint nok at vi har
lov til det.
Så kommer der lidt om at man skal opføre
sig ordentlig. Og der står også noget om, at
hvis man ikke gør det – så kan man blive lukket ind i et værelse uden håndtag på indersiden – og hvor forplejningen primært består af
vand og brød.
Det er jo rimeligt nok! Hvor var vi henne,
hvis alle kunne gøre hvad der passede dem
bedst?

§71 om, at den personlige frihed er ukrænkelig
§75 om, at alle har ret til et arbejde
§77 om, at man kan sige hvad man vil
Jeg skylder nok lige at sige, at der er taget et
lille forbehold for det der med retten til et arbejde. Der står nemlig, at man skal tilstræbe
det. Det lyder som noget en finansminister lige har bedt om at få tilføjet.
Men lad nu det være. Alt i alt er det her tre
forhold der vedrører os alle hver eneste morgen vi står op.
Du har ret til din frihed. Du har ret til at
blive brugt til noget, og du kan sige hvad
du vil!
Men der er da så mange andre rettigheder,
kunne man så anføre. Jo, men lad os nu holde
os til det her – og nøjes med det. Måske er
det et godt udgangspunkt for et godt liv –
hvis man supplerer med lidt sund fornuft.

Tilbage til Grundloven:
Det er egentlig først ret langt henne i Grundloven, at det begynder at handle om almindelige mennesker. Der er til gengæld 3 små forhold, som jeg synes er det allermest spændende ved Grundloven.
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Din frihed definerer du selv. Vil du være
afhængig af nogen eller noget? Hvis du gør
dig afhængig af nogen eller noget, har du ikke sikret dig selv din Grundlovssikrede frihed!
Lige bagefter denne frihed kommer ansvar.
Ups – den havde jeg ikke lige set komme!
Har jeg selv et ansvar for den personlige frihed?
JA! Andre eller andet kan ikke tildele dig
personlig frihed. Din nabo har ingen løsninger, dine venner har ingen bud, kommune og
stat har nok at gøre, al erfaring viser, at du
ikke kan købe dig til det, du kan ikke slå dig
til personlig frihed. Den sidder mellem ørerne på dig. Du må selv skabe den – men vær
bevidst om, at du har ret til den! Det er altså
godt at gå i seng på hver aften!
Det pudsige er, at du skal bruge fællesskabet
til at skabe den personlige frihed. Du skal
være sammen med andre, for at kunne være
alene. Du skal kunne holde andre ud, hvis du
skal synes om dig selv. Fællesskab er ikke
Grundlovssikret – for fællesskab er ikke styret af rettigheder. Fællesskab er styret af pligter.
Du skal dyrke fællesskabet, for at kunne dyrke dig selv. Ikke omvendt!

på sin traktor – og da jeg senere på aftenen
kom hjem, spurgte han mig; ”Hvad vi stod
der og hængte for og om vi ikke havde noget
mere fornuftigt at tage os til?”
Det er stort set det samme jeg hører mig selv
og andre forældre sige til deres unge mennesker. ”Hvad sidder I der og hænger for? Er
du nu på Facebook igen? Find dig dog noget
fornuftigt at tage dig til!”
Der er ikke sket ret meget på de 35 år der
er gået. Vi var på Facebook nede ved købmanden. Vi var sammen med andre. Vi var
en del af et fællesskab.
Ungdommen på Facebook er en del af et fællesskab. Man kan mene om fællesskabet
hvad man vil, men det er et fællesskab. Et
moderne fællesskab. I øvrigt et fællesskab de
voksne også har taget til sig. Der er mere end
4 millioner danskere på Facebook!
Facebook er et medie, hvor du kan definere
din frihed – og du kan sige hvad du vil. Det
er klogt at tænke sig om inden man gør det –
og det er en god øvelse!
Ret til et arbejde. Men der er jo ikke noget
arbejde! Der er krise og elendighed. Hvis
man har glemt det et øjeblik og forfalder til
et øjebliks naiv optimisme, så kig lige på bare én af de der 65 føromtalte TV kanaler. Så
skal jeg da lige love for, at man bliver mindet
om elendighed – og da i særlig grad hvis man
bor vest for Herning. Man får jo nærmest det
indtryk, at jorden går under.
Det passer ikke!
Men det er ikke nemt! Nej, for det er ikke en
Grundlovssikret rettighed at livet er nemt.
Men arbejde er en rettighed. Ikke nødvendigvis for at tjene penge, men først og fremmest
for at blive brugt.

Der er mennesker der mener, at moderne
medier som f.eks. Facebook dyrker individet
i sygelig grad. Der er nogen der mener det
bare handler om mig, mig, mig. Og nu har
den individualisme også forplantet sig til nationer. America First! Mig først – frem for
fællesskabet.
Der er måske noget om det, men jeg er nu ikke så sikker på det er hele sandheden.
Jeg er født på landet ved en lille landsby en
halv times kørsel herfra. Fredag eftermiddag
stod vi 6-8 unge foran den lokale købmand
og sparkede dæk på vores Puch. Vi snakkede
ikke rigtig om noget. Vi foretog os ikke noget særlig fornuftigt. Vi skubbede lidt til hinanden og vi kneb pigerne lidt bagi, hvis der
var et par stykker der kom forbi. Vi åd lidt
vingummi og bøvsede lidt – og så egentlig
ret tåbelige ud!
Engang imellem kom min far kørende forbi

Min Morfar – født omkring hundredeskiftet –
sagde, at det er vigtigt at finde sin plads!
Finde sin plads! Det er godt nok enkelt, men
det rummer en sandhed vi har glemt. Der er
ikke arbejde der ikke er vigtigt. Det er noget
sludder, hvis nogen påstår det – og det er
snobberi, hvis nogen fastholder det. Vi skal
gøre op med godt og dårligt arbejde. Det handler om at finde sin plads – og være glad der!
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Alle forventer skraldespanden bliver tømt når
den er fuld, men ingen vil være skraldemand!
Alle forventer hotelværelset er rent, når vi
træder ind af døren, men ingen vil gøre rent!
Alle forventer, at vandet forsvinder når vi
lukker det ud i vasken, men ingen vil grave
hullerne, så det kan forsvinde!
Hvad er det for en indstilling til godt og dårligt arbejde? Det er jo forhold vi selv har defineret. Det har ikke bidraget til den personlige frihed.
Der er ting der skal gøres – og nogen skal gøre det, hvis det her samfund skal hænge sammen!
Og så kan du sige hvad du vil! Det kaldes
ytringsfrihed, og det er vi meget optaget af i
Danmark. Særlig, når det gælder retten til at
skælde ud på andre.
Venstremanden Uffe Ellemann-Jensen har
sagt noget af det klogeste der kan siges om
dette begreb: ”Ytringsfrihed er en ret – ikke
en pligt!”
Hold da op, hvor er det rigtig! Hvad betyder
det egentlig, når man sådan sidder omkring et
bord og snakken går?: Du har retten til at sige hvad du vil, men du skal lige tænke dig
om, inden du gør det!
Det er det ene forhold omkring ytringsfrihed.
Det andet forhold, er sådan set meget mere
dyrebar.
Du kan sige hvad du vil. Du kan tænke og tro
hvad du vil. Det er dyrebart i en verden, hvor
et flertal ikke har den rettighed. Med den
enkle rettighed, kan du formulere din egen
frihed. Længe leve dovne Robert – og andre
hundehoveder, der definerer deres egen frihed. Lad ham dog bruge sin Grundlovssikrede rettighed og lad ham dog leve det liv han
har valgt. Lad ham dog få den opmærksomhed, han er så afhængig af.
Skab dit eget liv. Find din plads og vær glad
for din plads. Den er Grundlovssikret og du
bliver glad for den – hvis du giver dig selv
lov til det. Det giver dig også den frihed du
skal bruge, for at du kan begynde at tage dig
af andre.
Jeg synes vi er kommet til at leve i en tid,
hvor det virker som om, det er blevet vigtigere at ”tage sig UD” end at ”tage sig AF”. Vi
bliver stopfodret med TV udsendelser der un-

derstøtter det. Reality TV er begrebet. Der er
ærlig talt ikke meget virkelighed over det.
Noget af det mest ædle her i livet er, at forstå andres behov, uden selv at have dem. Det
tror jeg hedder omsorg – eller at ”tage sig
AF”. Det må godt blive lidt mere moderne
for min skyld.
Og så skal mit sidste budskab være, at
Grundloven er okay. Den holder ved et serviceeftersyn og den tåler en tilstandsrapport.
Der er ikke fugt i soklen og ikke svamp i
spærene. Den er salgbar og der er lande i verden der vil save højre arm af uden bedøvelse,
for at få vores Grundlov.
Den holder på de enkelte rettigheder. Den indeholder nogle enkle regler til et ordentligt
liv og en ordentlig styreform, så vi kan holde
hinanden ud.
Der kunne være flere regler, men det ville ikke gavne vores moral. Vi bliver nød til at
bruge vores sunde fornuft og vores gode moral – uanset hvor mange love og regler vi
vedtager. 
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I den forbindelse får du som medlem en velkomstgave på 10% rabat* på ét
varekøb i perioden 12 juli 2017 til og med d. 6. august. Medbring blot denne
side sammen med dit medlemskort, så får du rabatten med det samme.
Hvis du ikke allerede er medlem, så kan du blive det med det samme og
samtidig få rabatten. Kontakt blot personalet for yderligere information.

*Undtagen tobak, cigaretter, pant, spil, games, Morebox, frimærker, ugeblade, aviser, buskort, billetter,
gavechecks, forudbestilt catering, forudbetalte vine samt kioskvarer, abonnementskasser,
håndkøbsmedicin, modermælkserstatning,
talepakker, taletidskort,og debitor-køb.

