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Sommerfesten 2017 tog sin begyndelse med optog gennem byen
Vel ikke siden ringridningens tid i Grønbjerg omkring 1955 har der været optog gennem byen. Denne gang var fronten en veteran Volvo BM med Dan Jensen ved styretøjet og unge
mennesker fra Grønbjerg Friskole sad på vognen og sang én til lejligheden skrevet sang af
Grete Tange. Traktor med vogn blev fulgt af en menneskeskare med banner og vores nye
købmand fra LET KØB havde sponseret flødekarameller som blev kastet ud til publikum
efterhånden som vogntoget nåede frem ad de ”mange” gader i Grønbjerg.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

rigtige koncept. En købmand, der har en totre-fire butikker, og kan fordele en palle varer mellem disse butikker, så der ikke sker
spild. Været heldig med at købe en bygning
til en overkommelig pris og få de to ting parret sammen. Og en hel flok mennesker der
bakker op om det.
I Troldhede kæmper man for at skaffe omkring 2 mio. kr. til en butik, som de skal have
en forpagter i.
I Velling, der er lidt mindre end Grønbjerg,
har man en ”Min Købmand”, hvor en bestyrelse har ansat én bestyrer, og hvor der derudover er mange frivillige hjælpere i butikken og til alle de øvrige funktioner, der følger med til at drive en dagligvareforretning.
Naturligvis skal vi - ligesom i Brugsens tid,
på frivillig basis, være behjælpelige med forskellige funktioner i og omkring LET•KØB
forretningen, men mon ikke nok det også
skal komme til at fungere. Der er i hvert fald
én, der gerne vil slå græsset omkring butikken, hvis han får en lille plæneklipper stillet
til rådighed 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Så gik den igen - Grønbjerg!
Heldigvis blev redaktørens opfordringer i
sidste nummers ”Redaktionen” gjort, dels, til
skamme.
Vi mistede godt nok ét af de ben, som
”Grønbjerg” står på, men hvad gjorde en flok
mennesker så. De gik i gang med at finde en
”protese”, til erstatning for det ben man mistede.
Naturligvis skulle de gæve Grønbjergboere
finde andre steder at handle i en overgangsfase, som vi nu ved, varer fra den 2. juni 2017,
da brugsen drejede nøglen den ene vej, til
den 27. oktober 2017, hvor en købmand drejer nøglen til en ny indkøbsmulighed, den anden vej.
Knap 150 dage har vi/skal vi klare os uden
en indkøbsmulighed i byen.
Det er måske til at holde ud, når vi den 28.
august fik at vide, at det med en manglende
indkøbsmulighed, kun skulle vare i 60 dage
mere, så vil der komme varer på hylderne i
Grønbjergs LET•KØB - forretning. (Det skal
vi vel også lige vænne os til - ”jeg går lige i
Brugsen”, skal drejes til ”jeg går lige i
LET•KØB”).
Nå, men den 28. august 2017 skulle det så vise sig, at vi i Grønbjerg virkelig kunne stå
sammen igen. Et område der ikke er ukendt i
Grønbjerg ”at stå sammen”.
I andre byer ved man det skam også. I banken i Ringkøbing: Det plejer man jo i Grønbjerg - det vidste vi godt! Og flere af den
slags udtalelser hører man.
Det kunne nu være morsomt at invitere en
sociolog eller en antropolog til Grønbjerg for
at finde ud af, hvad det er for en lim, der binder folk sammen, og hvad er det, der gør, at
man i pressede situationer kan mønstre en
opbakning på 40% af en befolkning. Ret beset er det vist nok helt fantastisk.
Kan I ikke se, at man i Videbæk skal mønstre
1600 mennesker eller i Ringkøbing 4.000
mennesker til en sag - hvabehar!!
I Grønbjerg har initiativgruppen åbenbart fået fat i, eller været heldige at få fat i det helt
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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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Dagplejen
Vi har i kommunen haft en meget høj normeringsbrøk på 3,85 barn pr. dagplejer. Forliget
indeholder en sænkning af normeringen så
brøken ændres til 3,65 barn pr. dagplejer. Et
godt og tiltrængt løft som vil hæve kvaliteten
i dagplejen, give et bedre arbejdsmiljø og gøre det nemmere at tiltrække ansøgere.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10
hans.ostergaard@rksk.dk

Til Runestenens læsere.
Tak for nogle gode timer i
Grønbjerg i forbindelse
med cykelsponsorløbet forleden. Jeg håber at arrangementet gav et godt resultat
til fordel for jeres fantastiske Grønbjerg Friskole.
I forbindelse med cykelløbet fik jeg nyheden
om, at der igen bliver mulighed for indkøb af
dagligvarer i Grønbjerg. Jeg vil gerne her
gratulere jer med resultatet af anstrengelserne. Jeg håber, at der nu er fundet en varig
løsning, så der mange år ud i fremtiden vil
være dagligvarebutik at finde i jeres by.

Specialdaghjemspladser.
Der har gennem mange år været efterspurgt
oprettelse af yderligere specialdaghjemspladser for borgere med demens. Vi er som følge
heraf tilfredse med, at der er afsat midler til
oprettelse af yderlige 5 pladser på det nye seniorcenter i Skjern.
Endvidere er der afsat grundkapital til etablering af 6 almene ældreboliger ligeledes ved
det nye seniorcenter.
….fortsættes side 6

Som det nok er de fleste bekendt, har Byrådet på et budgetseminar den 23.-24. august i
fuld enighed indgået et forlig om budgettet
for 2018-2021.
Et rigtigt godt signal for borgere og medarbejdere i kommunen, at et samlet Byråd har
vist ansvar, og i fællesskab har opnået enighed om budgettet.
Jeg har som følge heraf denne gang valgt at
anvende spaltepladsen på at redegøre for
nogle af resultaterne i forliget.

Indholdsfortegnelse
Borgermødet
Cykelsponsorløb
Folkefesten
Første Skoledag
GB-Hjemmets venner.
Grethe Lorentzen 25 år
Grønbjerg Aktiv kalender
Grønbjerg Inovækst
Kongelig i Grønbjerg
Kultur-tur
Landsstævnet 2017
Let Køb i Grønbjerg
Lokalhistorisk Arkiv
Mindeord
Nanna i Grønland
Pia og Bent
Roser til de frivillige
Runestenen som seværdighed
Sct. Hans-talen
Sommerfest
Sundhed

Budgetudfordringer Børn og Familie og
Social og Sundhedsområdet.
Som tidligere nævnt her i bladet har der har
været budgetmæssige udfordringer på Børn
og Familie og Social og Sundhedsudvalgets
område. Det har haft en meget høj prioritet at
få budgetmæssig dækning for det merforbrug
der har været på områderne.
Der er tilført Social og Sundhedsområdet
yderligere 20 mio. kr. og Børn og Familieområdet ca. 17 mio. kr.
Det er, med stor tilfredshed, lykkes at finde
midler så det kendte serviceniveau kan opretholdes, og at afsætte midler til nye tiltag.
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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

Let Køb Annebergvej 5
Åben alle dage hele året
rundt.
7.30 - 19.30
Tlf.: 72 15 50 60
Åbner den 27. oktober

Vagtlægen i regionen:

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

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

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

Postkassen ved Let Køb tømmes:
Quickbreve skal afsendes fra en postbutik
Offentlig transport:

0nsdag og lørdag senest kl. 9

www.midttrafik.dk
www.rejseplanen.dk

Let• Køb
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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Louise Lynge Andersen
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

72155060
25470589
40291073
97384050
97132220
97384373
23704066
25744066
30524177
21681965
20878367
25470589
97173354
30279610
30354805
51507504
23264285
97384284
97384486
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41
Dagen aftaget med 9t42m

Erhvervsudvikling
Der er stor travlhed i kommunens virksomheder og som følge heraf en markant interesse for at etablere nye anlæg, både i form
af boliger, men også i forhold til udvidelse
af virksomheder. For at kunne imødese den
ekstra efterspørgsel er der i budgettet afsat
midler til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere i planafdelingen. En rigtig vigtig
prioritering for at understøtte væksten i erhvervslivet.

….fortsættelse fra side 3

Integration – Lær Dansk
Der er afsat midler til styrkelse af integrationen af de mange udlændinge der kommer til
området for at udføre jobs. Vi har hårdt brug
for den arbejdskraft disse nye borgere leverer. En lang række familier vælger efter en
periode at bosætte sig, og det er meget vigtigt at der gøres en stor indsats for den bedst
mulige integration. Tiltaget sikrer bl.a. at
der kan tilbydes danskundervisning, også efter det 3. år i Danmark.

Anlægsbudget
Der er i budgettet blevet plads til en række
anlægsprojekter:
Specialdaghjemspladser for demente borgere i Skjern Seniorcenter
Ventilation på Spjald Skole
Forundersøgelse skolerne i Skjern
Udvidelse af cafeen i Fredensgade i Skjern
Øget anlægstilskud til idrætshaller
Grundkapital til almene boliger i Skjern,
Tarm, Videbæk og Ringkøbing.
Der er i 2018 afsat ekstra 10 mio. kr. til stier, vejbelægninger, fortov m.m.

Specialiserede botilbud.
Der er afsat en ramme på 2.5 mio. kr. til specialiserede botilbud på sundheds- og omsorgsområdet. Der er således afsat midler til
at kunne tilgodese borgere der pga. særligt
komplekse sygdomsforløb kan blive tilbudt
ophold på specialiserede botilbud.
Streetpark Ringkøbing-Skjern
Streetpark Ringkøbing-Skjern i Skjern, som
er opstået i et samarbejde mellem DGI
Vestjylland, Ungdomsskolen og Fritidsafdelingen får tilført 665.000 kr. årligt. Projektet
har været en stor succes og siden projektet
slog dørene op i oktober 2016 er der kommet 400 registrere medlemmer i streetparken. Med afsættelse af midler til driften af
parken sikres det at aktiviteten kan bevares
og videreudvikles i de kommende år.

Alt i alt et godt og robust budget med et
godt løft på kernevelfærdsområderne, fokus
på initiativer der øger bosætning og som bidrager til vækst og erhvervsudvikling i kommunen.
Runestenens læsere ønskes en god sensommer. 
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 Runestenen i Grønbjerg - en seværdighed
Her midt i ”Tour de France” lørdag eftermiddag ruller der en rød Honda ind på Redaktionens gårdsplads (det gør der så ofte, altså ruller en bil ind, så det var ikke mærkeligt). Den
gamle Redakteur gik ud for at høre, om han
kunne hjælpe de vejfarende.
… Ja, man havde hørt, at der her på stedet
skulle være en Runesten der var se-værdig.
Den gamle Redakteur kunne dog ikke undlade at trække på smilebåndet og forklarede, at
man kunne få næsten alle de Runesten de
ville. Hvorefter han forklarede sagens rette
sammenhæng.
Men hvor finder de dog sådan en oplysning
henne?
Det var noget med en datter og internettet,
var forklaringen. Personerne i bilen takkede

dog nej til tilbuddet om, at få det sidste nye
eksemplar af bladet, sagde pænt farvel og tak
og kørte skyndsomst af sted - måske med lidt
røde ører.
Sagen skulle da undersøges, og googler man
Runestenen, fremkommer der (på min
skærm) oppe i øverste højre hjørne Runestenens adresse her i Grønbjerg. Ved ikke at gå
nærmere ind på siden kunne man godt forledes til at tro at der på adressen stod en Runesten.
Runestenen skulle efter kloge hoveder og runeristere se ud son herunder - dog uden garanti - for professionelle. Det skulle være de
ældste runer der findes et såkaldt 24 futhark.


Fyrværkeri i Grønbjerg
Skal det være en tradition?
Igen i år, vil vi prøve at stable et fyrværkerishow på benene her
i Grønbjerg.
Efter en positivt opbakning sidste år, og bestemt et flot `show`,
så prøver vi lige igen,
denne gang, bliver det kl. ca. 00.20.
Håber at der er opbakningen til at flytte tidspunktet, samt at
mange har lyst til at komme og se fyrværkeriet og ønske godt
nytår.
Nærmere info i næste nummer  
Med venlig hilsen Karsten (pedel Grønbjerg Friskole) Pedersen
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 Cykelsponsorløbet i 2017
Vejret var noget uforudsigeligt den søndag
der hed den 20. august. Cykelskuret ved Friskolen fungerede som opholdssted for løbsledelsen og nogle publikummer, der kunne nyde øl, sodavand, kaffe, kage og ristede pølser
med brød. Cykelskurets side ud mod skolegården var dække af med presenning for vestenvinden, der godt kunne kaste en byge eller to ind til løbsledelsen.
Alle de fremmødte cyklister havde efterhånden fået et løbsnummer, men der var ikke
samlet afgang for de ca. 60 deltagere, der
skulle nå så mange omgange, som de kunne/
magtede på de to timer, som løbet varede. Inden afgang havde borgmesterkandidaten,
Hans Østergaard, fra Spjald budt velkommen
og ønsket god tur og kamp.

De første der skulle af sted, var fem hold på
to og to, som skulle køre mod hinanden. Publikum kunne så tippe på, hvem af de to der
kom først over stregen efter to omgange.
Da de det sidste hold, med to der skulle
kæmpe, var kørt, blev de øvrige deltagere
sluppet løs på den 5 km. lange ”bane”, der
gik fra skolen ud ad den gamle bane mod
Ørnhøj, til højre og ud på Ørnhøjvej og hjem
ad Bymarken og Grønnegade og ind og vende omkring flagstangen i skolegården.
Nogle forældre og andre pårørende sad/stod
uden for cykelskuret (når der ikke kom en
byge) og heppede på alle, der kom forbi.
Der var naturligvis præmie til den fineste cykel, ligesom det amerikanske lotteri forgyldte
mange deltagere og spillere. (-mb) 

Herover, de tre til højre i billedet, der havde kørt
flest omgange (registreret), og som er Hans
Østergaard, Gravers Kjærgaard og Karsten Pedersen medens Bo Larsen, længst til venstre havde sneget sig med, med allerflest omgange - dog
uregistreret.
Øverste billede til højre er den fineste udsmykkede
cykel, der blev ført af Sille Pedersen 11 år.
Under Sille er der erklæret afgang for to fra bestyrelsen for friskolen, som skulle dyste mod hinanden, Bo Larsen (tv) og Per Thomsen (th).

Alle billeder: -mb
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 Let●køb i Grønbjerg

 Posthuset forbliver lukket i Grønbjerg,

Postnord ønsker ikke at fortsatte samarbejde pga. for lille omsætning. Vi vil dog stadig sælge frimærker og postkassen vil dog
stadig hænge på bygningen.
Hej Alle borgere i Grønbjerg.
 Videbæk Apotek, forsætter uændret
Tak til alle de fremmødte, der var kommet til  GLS forsætter uændret, vi forsøger at finborgermødet d. 28. august, det var med stor
de et alternativ til GLS
spænding, at vi tog til mødet, men alle be-  Daglig leder bliver Louise Lynge Anderkymringer blev i den grad manet i jorden
sen - herunder.
denne aften, for den store opbakning, der
blev vist, var jo helt vildt.
Vi glæder os til at vise byen, at vi har lavet
en købmandsbutik i samarbejde med borgene
i byen, der sørger for at holde byen attraktiv
og i vækst.
Ved: Kim Mikkelsen og René Holbøll

Vi slår dørene op d. 27. oktober til et brag af
en åbningsfest, med gode tilbud, helstegt pattegris til byens borgere, vi håber at alle vil
sætte kryds i kalenderen denne dag.
Hvad er det så vi har tænkt os med denne
købmandsbutik. Vi vil lave en driftig købmandsbutik, der vil bidrage til at være en af
byens samlingspunkter, som er vigtig for fællesskabet i byen.
Foto: -mb

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Fra Grønbjerg til Grønland
Ved: Nanna Liv Jørgensen - tekst og billeder

For godt og vel et år siden stod jeg som nyuddannet psykolog. For knap et år siden besluttede jeg at skifte det danske arbejdsmarked ud med det grønlandske. I januar flyttede
jeg med min kæreste til Nuuk, hvor vi stadig
bor.
Her kommer en status fra et grønbjergbarn,
som kan ses som en kærlighedserklæring til
både Grønland og Grønbjerg.
Flytningen
Vi flyttede til Nuuk i starten af januar, som er
en af årets mørkeste måneder. Her er solen
oppe i cirka 4 timer fra kl. 10-14 i Nuuk.
Gennemsnitstemperaturen ligger på -7,4°C,
men chillfaktoren når ofte ned på -30°C
(blæst og kulde i kombination -red.) Heldigvis er lyset noget helt specielt, når det er der,
og nordlyset kan altid redde de mørke dage.
Hverdagen
Hverdagen i Nuuk ligner på mange måder en
provinsby i Danmark. Indbyggertallet i Nuuk
ligger på snart 17.000, svarende til en by lidt
mindre end Skive og lidt større end Thisted

Nanna Liv Jørgensen, Ilulissat, Grønland

Nordlys over Nuuk

eller Ikast, og som samtidig er en hovedstad.
Der er både caféer, museer, kulturhus, restauranter, biograf og en del indkøbsmuligheder.
”Ajungilaq”
På mange måder kan mentaliteten i Nuuk ses
som meget lig den, man finder i en landsby
som Grønbjerg.
Man hilser ofte eller smiler til hinanden på
gaden, selvom man ikke kender hinanden.
Man ser sjældent folk fare rundt på gaden eller i Brugsen for at nå fra det ene sted til det
andet. Her er altid tid nok: Vendingen
”Ajungilaq” bliver jævnligt brugt. Ajungilaq
betyder egentlig ”det er godt” men bruges
også som et ”pyt” eller ”det går nok.”
Det oplever man selvfølgelig både på godt og
ondt. Hvis der er rensdyr eller gode tilbud i
Brugsen, så kan det godt blive prioriteret højere end et møde på arbejdet, og det kan godt
give lidt udfordringer engang imellem. Generelt har det dog en meget positiv virkning på
humøret, og det er svært ikke at blive et mere
roligt og tålmodigt menneske af at være i
Grønland.
Forskellene
Dog er der også mange måder, hvor hverdagen i Grønland er meget anderledes.
Der er for eksempel ingen veje mellem de
grønlandske byer og bygder. Man kan altså
ikke lige køre til den nærmeste by, hvis man
mangler det ene eller andet, og man kan ikke
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tage en weekend i København eller hjemme
hos venner og familie. En returbillet med fly
til den nærmeste by koster 1.500-2.000 kr.
Et af de steder, hvor man også ser de største
forskel, er på indkøbsturen. Alkoholsalg lukker kl. 18 i hverdagene, kl. 13 på lørdage og
er helt lukket på søndage og helligdage. Dagligvarerne er generelt dyrere, men prisforskellen er størst på grøntsager, mejeriprodukter, slik og alkohol. Prisen på 1 liter frisk
Thise mælk er på 55 kr., icebergsalat 40 kr.,
en pose slik på 120 g. 33 kr., den billigste
flaske vin koster 80 kr. på tilbud og 6 øl koster 66 kr. (også på tilbud).
Butikkerne får langt de fleste varer fra Dan-

mark, og det er ikke usædvanligt, at fragtskibene bliver flere uger forsinket enten på
grund af vejret eller andre logistiske udfordringer. Så man kan ofte gå et par uger uden
kartofler, gulerødder eller æg i byen, men
hvis der er udsolgt af det ene eller andet, kan
man være heldig at finde det på diverse
salgssider på Facebook til overpris. For eksempel kan man finde 21 æg til 300 kr. - og
æg kan være svære at undvære, hvis der holdes kaffemik, som er en stor tradition i Grønland. Konceptet er enkelt og kan sagtens kopieres i Danmark: Det fungerer som en slags
”åbent hus” med kage og mad i forbindelse
med f.eks. fødselsdag eller konfirmation, og
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varer fra omkring kl. 14-18. Ofte inviterer væk få timer ad gangen, hvor det aldrig når at
man en hel del gæster, men til gengæld kan blive mørkt.
folk komme og gå, som det passer – så længe
Naturen
man gør plads til de næste gæster i rækken.
Naturen er allestedsværende, uanset om det
Sommeren
er sommer eller vinter, og uanset hvor i byen,
Sommeren kom sent i år efter en lang vinter: man befinder sig. Landskabet er meget varieFørst omkring den 1. juni var det meste af ret fra landsdel til landsdel, hvor store områsneen smeltet i byen. På mange måder bliver der er dækket af is, men hvor andre dele om
Nuuk en anden by om sommeren; der dukker sommeren kan se helt eksotiske ud.
nye ting op under sneen som blomster og De fleste grønlændere (og efterhånden os
klipper, men også skrald og enkelte steder bi- selv) kan ikke lade være med at grine lidt,
ler, som har været totalt dækket af sne.
når oversvømmede kældre trækker ”breaking
Det ”nye” land resulterede også i nye mulig- news”-overskrifter i Danmark. Her bliver
heder, hvilket resulterede i, at vi har købt en stormvejr på 30 m/s (stærk storm ca. 100 km/
båd i anpart med et andet par. Det er en fan- h -red) ikke annonceret på nogen måde: Det
tastisk frihed, når nu man ikke sådan bare tager man, når det kommer.
kan rejse mellem byerne. Det kræver i øvrigt
intet duelighedsbevis; enhver kan købe en Arbejdet
båd og sejle af sted. Det samme gælder jagt- Jeg arbejder til dagligt i Mælkebøttecentret,
tegn, som kun kræver, at man har adresse i som er en institution for omsorgssvigtede
Grønland. Herefter kan man betale 250 kr. på børn og unge. Omsorgssvigt af både fysisk,
nettet, og så er det sikret.
psykisk og seksuel karakter er desværre et
Også lyset er helt modsat fra om vinteren. Li- stort problem i Grønland, og der er desværre
ge så mørkt det er om vinteren, lige så lyst er ikke altid hverken egnede plejefamilier eller
det om sommeren: I juni og juli er solen kun institutionspladser nok. En undersøgelse om12
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kring grønlandske familiers trivsel fra 2008
peger på, at op mod 25% af grønlandske børn
på et tidspunkt har levet i en familie med alkoholmisbrug. Selvmordsraten er også blandt
de højeste i verden.

ste somre har jeg næsten haft mit andet hjem
i Grønbjerg og på Grønbjerghjemmet. Denne
gang går der efter planen knap et år. Vi har
heldigvis haft flere besøg af venner og familie, som har været uvurderlige - især når gæsterne tager en bakke jordbær eller en halv liter piskefløde med i håndbagagen.
Savnet til Grønbjerg, familie og venner fylder heldigvis mindre og mindre og bliver
snarere en længsel efter alt det, jeg glæder
mig til at opleve igen. Det har ført til en efterhånden udførlig liste over alt det, jeg skal
nå at opleve, når jeg kommer på juleferie:
Den indeholder bl.a. at gåture i skoven, shopping i genbrugsbutikker, spise sushi og
McDonald’s, at drikke et glas frisk mælk og
køre en tur i bil, hvor man faktisk kan nå op i
5. gear.

Den fulde udgivelse kan læses her:
https://www.sfi.dk/publikationer/boern-igroenland-5033/

Til dagligt er jeg den eneste psykolog på jobbet, hvilket både er spændende og udfordrende. Jeg arbejder både direkte med børnene i
terapi og udredning, men også en del med
personalegrupperne i de forskellige afdelinger.
De fleste af børnene snakker primært grønlandsk, så en del af arbejdet foregår med tolk.
Dog er grønlandske børn ofte meget udtryksfulde i deres ansigtsmimik, og det giver en Uanset om man har en uge eller en livstid at
masse muligheder for at lære at kommunike- bruge i Grønland, så er det næsten umuligt at
re på andre måder end med ord.
nå det hele – men mindre kan bestemt også
gøre det. Jeg vil helt sikkert opfordre alle,
Savnet
som kan lide store naturoplevelser til at komSelvom jeg har boet 5 år i Aalborg, inden jeg me en tur forbi Grønland. Det er et fantastisk
flyttede til Nuuk, har jeg altid prioriteret at smukt land, som på mange måder rummer
komme hjem til Grønbjerg månedligt. De fle- mange lande og muligheder i ét. 

En række amerikanske forskere har i en undersøgelse af 50.000 amerikanske borgere fundet ud af sammenhængen mellem alder og antal fødselsdage.
Det overraskende resultat af deres forskning viser, at jo flere fødselsdage man har haft, jo
ældre bliver man.
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”Jeg synes i hvert fald, at den her skole er rimelig god!”
Den kommentar gik ikke upåagtet hen, idet
alle morede sig og fulgte op med hel del
klapsalver. Skoleleder Niels Henrik udtrykte
endvidere håb om, at alle nuværende elever
ville tage sig godt af de nye elever og vise
dem, at de er velkommen her på Grønbjerg
Friskole og specielt i deres respektive klasser.

 Første skoledag 2017

Ni forventningsfulde børn var den 16. august
sammen med deres forældre klar til at indtage 0. klasse, hvor deres lærer, Birgit Højris,
skulle være sammen med de unge mennesker
i skoletiden det første år.
Inden det kom så langt, skulle alle elever såvel ”gamle” som nye bydes velkommen af
skoleleder Niels Henrik Larsen. Det hele foregik i skolens morgensamlingssal - den tidli- Efter præsentationen af 0. klasse skulle klasse efter klasse rejse sig, hvorefter de der gik i
gere gymnastiksal.
klassen sidste år måtte sætte sig, og de nye
Der blev sunget og talt og sunget, og så kom elever blev stående og blev budt særlig velder for én i salen noget af en overraskelse. kommen med klapsalver fra salen.
Herom senere.
Alle 0. klasses børn samt forældre blev præsenteret én og én, men inden da udtrykte skolelederen i sin tale til de fremmødte en stor
tak til de forældre, der havde valgt Grønbjerg
Friskole. Hertil kom det højt og tydeligt, så
alle kunne høre den milde drengerøst følgende kommentar fra Lasse, der stod sammen
med sin mor og far: (herunder)
Foto: -mb

Her bliver Lucas Vestergaard Jacobsen i den hvide trøje og Jason Vestergaard begge 3. klasse
præsenteret for hele forsamlingen efterfulgt af
klapsalver.

Til det nye skoleår var der troppet 22 nye
elever op. Heraf de ni i 0. klasse. De øvrige
13 elever fordelte sig jævnt bortset fra 5.
klasse der blev øget med fem elever fra 10 til
15.
Traditionen tro skulle der også synges fødselsdagssang, for den/de der denne dag havde
fødselsdag. Det gik så ud over den nye dreng
fra Tim, Jonathan Ewald Hansen, der kom
ind i 5. klasse.
Sluttelig skulle alle forbi det samlede lærerkorps, der stod på og oven for trappen, der
går ned til gymnastiksalens omklædningsrum

Foto: -mb
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Foto: -mb

0. klasse med de forældre der nu kunne være til stede!

Foto: -mb
Foto: -mb

Tre hold ”førstegangsforældre” som fra venstre
er Bethina Svanborg med Malou, Henrik Mortensen og Mette Højgaard med William og Henrik
Ahm og Jakoba Boel med Nicklas

Jonathan har fødselsdag…….

og hilse pænt goddag, inden de kunne vrimle
til deres respektive klasselokaler.

Men inden da - dagens største overraskelse måske ikke for alle, men specielt Grethe Lorentzen, der netop den 16. august 2017 kunne
fejre 25 års jubilæum i Grønbjerg Skoleregi.
Det vil sige 25 år i de samme bygninger, men
med to forskellige skoleformer – Kommuneskole og Friskole.

I 0. klasse stod Birgit Højris klar til at modtage alle de nye skolebørn med flag og navn på
alle bordene, og det var ikke en flok generte
og tilbageholdne unge mennesker, der mødte
op. Der gik ikke mange sekunder, før de små
poder stod i kø for at fortælle små historier.
Fra Grønbjerg var der tre førstegangsforældre. Eller rettere tre hold forældre der for første gang skulle have et barn i skole.

Skoleleder Niels Henrik Larsen kundgjorde
dette for hele forsamlingen af børn og foræl15
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dre, der var mødt op denne første skoledag i Der blev ”naturligvis” overrakt en lille gave
skoleåret 2017 – 18.
og blomster, men den helt store overraskelse
kom, da døren fra Multisalen gik op, og ind
I sin tale til Grethe Lorentzen fremhævede kom nogle af de elever, som Grethe havde
Niels Henrik, at Grethe for 26. gang skulle som sin første klasse på Grønbjerg Skole. Og
begynde på et nyt skoleår. Hun begyndte i det var netop i 1. klasse Grethe begyndte sin
1992 - altså 25 års jubilæum.
karriere på Grønbjerg Skole, hvor skolelede”Grethe har været med til at lukke folkesko- ren på det tidspunkt var Henning B. Møller.
len og løbe Grønbjerg Friskole i gang.
Ikke et øje var tørt, og der blev krammet med
Grethe Lorentzen er en dygtig, engageret, de voksne mennesker, som 1. klasse eleverne
nærværende, imødekommende og tydelig læ- nu var blevet til. Foruden 1. klasse eleverne
rer. Man kan regne med hende.
kom også én af Grethes kollegaer fra den tid
Som kollega er du omsorgsfuld, engageret, nemlig skoleleder Henning B. Møller og
glad, og fuld af super energi.
Grete Tange som vikarierede for Grethe og
Vi kunne ikke ønske os en bedre kollega. Til- er mangeårig nabo 
lykke med de 25 år.”

Foto: -mb

Efter den store og overvældende overraskelse og efter at have fået tørret øjnene en smule var Grethe
Lorentzen klar til at fortælle de små skolebørn, hvad de kunne forvente sig, når de blev lige så store
som de seks tidligere første klasse elever.
Fra venstre er det Grethe Lorentzen, Betina Schmücker, Jannie Husted, Vibeke Kjær, Susanne Lauridsen (Jensen), Bettina Egeberg Thomsen (Jensen) og Lars Mortensen. Pigenavnene i parentes.

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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Billedet her er udlånt af Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv og er det tidligste billede, der kan fremskaffes
af Grethe Lorentzen og hendes 1. klasse fra 1992. Klassebilledet er fra foråret 1994 og må så være, da
børnene gik i 2. klasse. De tilstedeværende ved ”overraskelsen” er markeret med fed.
Øverste række fra venstre: Lars Mortensen, Michael Kjær, Vibeke Kjær, Line Kyndesen, Bettina Jacobsen,
Jannie Husted.
Anden række fra venstre: Frode Thomsen, Susanne Jensen, Peter Ellegaard, Jens Hjort, Hans Nielsen,
Tredjerække fra venstre: Lone Kjærgaard, Thomas Asmussen, Bettina Jensen - Lærer Grethe Lorentzen

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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 Roser til de frivillige på Grønbjerghjemmet
Ved: Julie Victoria Skovgaard og Karin Rindom

Beboerne på Grønbjerghjemmet havde igen i
år et stort og brændende ønske om at komme
i sommerhus i deres ferie. Med de frivilliges
store engagement og arbejdsmoral i forhold
til at søge midler, lykkedes det.
De lejede en kæmpe luksusvilla i Thorsminde lige ned til havnen med den mest fantastiske udsigt. De sørgede for al planlægningen,
de handlede ind, lavede mad, vartede os op,
de hyggede omkring os og var på alle måder
til stede.
De tog højde for beboernes individuelle værdier, ønsker og behov og imødekom dem på
fineste vis.
Nogle beboere overnattede hele ugen og var
ikke til at drive hjem, andre magtede at deltage få dage, nogle kom på besøg en formiddag
og andre igen kom flere dage fordelt ud på
ugen.
Der var ikke den ting, der ikke kunne lade sig
gøre. Vi spiste fisk (med øl og snaps til selv-

følgelig), vi gik ture på havnen og ved havet,
vi var inde at ose i butikker og vi nørklede i
strikketøj, malede sten og læste ugeblade i
sommerhuset.
Det er fantastisk hvad ”stemninger” gør ved
folk og hvordan de frivillige formår at sætte
nogle rammer og skabe et miljø og en god
stemning, hvor alle føler sig godt tilpas og
føler sig set, hørt og forstået.
Alle beboere tog hjem med oplevelsen af
VIRKELIG at have været på sommerferie
med alt hvad det indebærer. Og allerede på
nuværende tidspunkt er beboerne ellevilde
for at komme afsted i sommerhus igen til næste år.
En STOR tak til de frivillige.
På vegne af Grønbjerghjemmets beboere og
personale
Frivillige-koordinatorerne:
Julie Victoria Skovgaard og Karin Rindom 
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 Sundhed

sket i, hvad der giver den rigtige kødsmag,
og de har fundet ud af, at et molekyle, der
hedder hæm, er nødvendig.
Hæm er det, der giver blodet den røde farve,
men det findes også i sojabønnens rødder, og
det er nu lykkedes at fremstille noget, der
smager som kød og ser ligesådan ud.
I Holland, USA, Japan og Israel har man fået
oksekød til at vokse i et laboratorium fra
stamceller, men de mangler smagen af fedtet.
Begge slags "bøffer" er foreløbig meget dyre,
men måske bliver de en dag billige og masseproduceret. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Bøf
Der er meget debat om, at opdræt af dyr til
slagtning, er meget miljøskadeligt, og derfor
er der i nogle år blevet eksperimenteret med
at fremstille kød af f. eks. sojabønner.
15% af den menneskabte globale opvarmning kommer af fremstilling af oksekød, som
også medfører et stort forbrug af ferskvand.
Flere firmaer i Californien har i nogle år for-

Stor tak fra Grønbjerg Friskoles Støttekreds
Støttekredsen for Grønbjerg Friskole vil vi gerne rette en stor tak til alle der
har hjulpet, støttet med sponsorgaver, cyklet med gode sponsoraftaler, og
mødt op og heppet og handlet.






Tak til Søren for de fine køretøjer der var udstillet.
Tak til Hans Østergaard for åbningen af løbet.
Tak til de 12 der støttede op om vores tipskupon.
Tak for kontant støtte fra Klink Økologi og Bio Steel.
Tak for de mange fine gaver til vores amr. Lotteri fra Ringkøbing
Landbobank, Vestjysk Bank, Ide-huse, Hanne Gamborg, Jørgen Bank,
Nordic Food Firm, Mads Madsen, Højmoses Planteskole, SuperBrugsen Spjald, Ramsing, Spjald Bo, Spar Ørnhøj, Havanna Pizza, Ørnhøj,
Minna og Leo Kjeldgaard, Hanne og Gravers Kjærgaard.

Tak til alle der støttede vores ryttere med et fast beløb eller et beløb pr. omgang/km.
- Det var både virksomheder, forretninger og private.
Ja - tak til alle
Og så til tallene:
Der var over 60 store og små cykler i gang.
Der blev tilbagelagt mere end 1.400 km på mindre end 2 timer.
Der blev genereret et overskud på mere end 45.000 i alt.
hilsen fra bestyrelsen: Hans Jørgen, Grete, Inga og Minna
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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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 Nyt fra Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Karin Demant

Den 15. - 21. juni Sommerhus i Thorsminde. med hjem, så beboerne kunne besøge stedet.
Hyggelige dage med beboer og personale.
Den 9. august - Endelig solskin så vi inviterede beboerne til kaffe i Grethes Lauritsens
Den 23. juni – Sankt Hans på hjemmet 2 fri- dejlige have.
villige hyggede med beboerne. Heksen blev
sendt til Bloksbjerg, og der blev spist pølser. Den 16. august - Dameturen foregik på hjemmet. Dejlig solskinsdag med pølser og is på
Den 4. juli - Besøg på Bundsbæk Mølle. Nog- Terrassen. Stor tilslutning. 
le frivillige hjalp til derude, og fik 16 billetter

Hvis det er forbigået din opmærksomhed så åbner

Zoneterapi • Øreakupunktur
Bach remedier • Massage • Laserterapi

KØB●LET
en butik i Grønbjerg

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære

Fredag den 27. oktober
med et brag af en fest

Grønbjerg • Mobil: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk

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
E-mail: vildbjergauto@hotmail.dk
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Kom og vær med til
Ungdomsklubben i Grønbjerg
Går du i 5. – 9. klasse?
Inviteres du hermed til sæsonstart i ungdomsklubben
Torsdag den 21. september kl. 19.00 – senest kl. 22.00
Vi bor på Frydendalsvej i Grønbjerg.
Vi skal i år bl.a.:
På weekendtur til Ølstoftlejren i Hee filmhygge - shoppetur - skøjtediskotek i Herning
Du er også velkommen til at komme med forslag.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig
Med venlig hilsen
Grønbjerg Ungdomsklub
Grønbjerg Aktiv

Mangler du et gæsteværelse?
Hvis du står og mangler et gæsteværelse, når familien kommer på besøg, eller vennerne
kommer langvejs fra, så kan de overnatte i Den Gamle Østre Skole her i Grønbjerg
(Grønbjergvej 45).
Jeg udlejer et familieværelse med 3 senge med plads til op til 5 personer.
Der er eget toilet og bad samt egen indgang.
Booking kan foretages på www.airbnb.dk

Man finder værelset ved at søge efter bolig i Spjald.

Værelset er nævnt som ”Familieværelse, landlige omgivelser”.

Her er der billeder og yderligere beskrivelser.
Man kan også bestille direkte hos Else på telefon 22 50 11 46.

GRØNBJERG
AUTO

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Jens Sandal
61 41 71 54
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 Pia og Bent på ”kroens loft”
Ved: Grete Tange

Et par mennesker, som faktisk har boet i Grønbjerg temmelig længe, er
endnu ikke blevet præsenteret i Runestenen. Det rådes der bod på nu, da
Pia og Bent har indvilget i at stille sig
til rådighed.
De bor på 1. sal i den gamle kro, hvor
de har en dejlig lejlighed. Om sig selv
fortæller Pia først:
Min barndom
”Jeg hedder Pia Christiansen. Jeg er
48 år, og jeg har boet i Grønbjerg i 7
år. Jeg er født i Skanderborg, men der
har jeg aldrig boet. Mine forældre
blev skilt, da jeg var 6 år. Derefter
flyttede min mor med min bror og
mig rundt forskellige steder i de følgende år. Det betød, at jeg kom til at
gå i skole i 16 forskellige skoler i løbet af min skoletid. Jeg har boet i og

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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omkring Aarhus, i Lemvig og i Lomborg og i
7., 8. og 9. klasse gik jeg i Bøvling Skole. I
mit voksenliv har jeg boet i Hogager, Tvis og
i Holstebro. En af de oplevelser, der har sat
sig fra dengang, er, at jeg skulle sammen
med sin klasse og min bror til Bornholm,
pengene var betalt, alt var klart, og så flyttede vi igen, så jeg kom ikke med på turen.

siden, og jeg er rigtig glad for det arbejde.
Der laver vi mad til dem, der læser på VIA:
sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sagsbehandlere, bygningskonstruktører
og til en vuggestue + børnehave, der ligger
lige ved siden af. I denne uge laver vi mad til
124 børn, men fra nu vender de studerende
tilbage, og så bliver der meget mere at lave.
Jeg bager mest, for alt brødet skal helst være
hjemmebagt, men ind imellem afløser jeg
ved madlavningen. Jeg arbejder fra 7 til 11
hver dag, og det er lige, hvad jeg kan holde
ud. Når jeg kommer hjem, sover jeg, for så er
jeg helt udkørt.

Arbejdsliv
Da jeg var færdig med folkeskolen kom jeg
på Teknisk skole i Holstebro på levnedsmiddel linjen. Jeg flyttede derpå til Lemvig, hvor
jeg kom i bagerlære. Så jeg er uddannet bager. Jeg var på det tidspunkt 20 år. Da jeg var
udlært, tog jeg nogle kurser indenfor faget,
og på et tidspunkt begyndte jeg at interessere
mig mere bredt for levnedsmidler, og så kom
jeg på hotel i Lemvig i køkkenet. Næste stop
var Kvickly i Struer i bistroen, hvor jeg skulle lave mad, servere og rydde op. Der var jeg
i 3 år, men i mellemtiden var jeg blevet gift
og havde fået to børn, så arbejdstiderne var
rigtig trælse, så jeg sagde op og kom på flaskesamlercentral, men det var alt for hårdt
for ryggen, så der var jeg kun i kort tid.

Familie
Familiemæssigt kan jeg fortælle, at jeg har 3
børn på 25, 22 og 16 år, men jeg har ikke noget med dem at gøre. Da jeg flyttede herud,
kom de to små i Spjald Skole, men de er flyttet væk herfra nu. Jeg er imidlertid rigtig glad
for at bo her, og jeg skal ikke tilbage til Holstebro. Jeg nyder det sådan, når jeg kører
hjem derindefra og kommer over bakken. så
tænker jeg: nu er jeg hjemme, og her skal jeg
ikke fra.
I 2013 blev jeg gift med Bent. som jeg havde
Blodprop
kendt i 8 år, og vi har det dejligt her i vores
”Køkken, hotel og restaurant” var et kursus, lejlighed.
der var på Teknisk skole, og som varede ½
år. Det tog jeg i 1997. Derefter kom jeg i Fritid
køkkenet på kasernen i Holstebro, hvor jeg I min fritid er jeg Skjern Håndbold fan om en
kunne tage en speciel køkkenuddannelse, hals, og jeg følger alle deres kampe med ensamtidig med at jeg tog nogle teoretiske fag tusiasme. Til det følges jeg gerne med Bents
på skolen. Det gik vældig godt, idet jeg af- datter, der er min allerbedste ven. Jeg har en
sluttede uddannelsen med 3 titaller. Jeg fort- trøje med Rene Rasmussens initialer, som
satte arbejdet der, og var glad for det, men har fået alle de andre spillere til at skrive deden 1. januar 2008 fik jeg en blodprop i ho- res autograf. Det er virkelig hyggeligt. – Jeg
vedet, hvorefter jeg var sygemeldt i et halvt cykler også ture, når vejret vil det.”
år. Derefter vendte jeg tilbage til kasernen,
hvor jeg skulle prøve, om jeg kunne komme Nu tager Bent over, og han fortæller:
tilbage på fuld tid igen. Da jeg nåede de 17
timer pr. uge kunne jeg ikke mere, og de Barn- og ungdom
skulle bruge en på fuld tid, hvorfor jeg måtte ”Jeg hedder Bent Christiansen, og jeg er 58
år; jeg er født og opvokset i Lemvig, hvor jeg
stoppe der.
boede, til jeg var 12 år, hvorefter jeg flyttede
VIA, Holstebro
til Dybe. Der boede jeg, indtil jeg var færdig
I marts 2009 skulle jeg så prøve at komme i med min uddannelse som snedker. I forbingang igen, og der blev jeg henvist til arbejds- delse med uddannelsen gik jeg også på Tekprøvning i VIA, Holstebro, hvor jeg til sidst nisk skole. En af dem, som jeg gik på skole
blev ansat i fleksjob. Det har jeg været lige med, havde en søster i Aarhus, og da han og
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jeg havde bestemt, at vi skulle ud og opleve
noget, tog vi til Aarhus. Der gik dog ikke
lang tid, før vi ikke havde flere penge, så
henvendte han sig til søsteren, og hun kom
og forsynede os. Ikke nok med det, men hun
og jeg faldt i vældig god snak, og den snak
varede hele natten. De følgende weekends
var jeg i Aarhus, selvom der var andre ting,
som jeg faktisk skulle gøre.

vidste, om han ville kunne overleve på længere sigt. Derfor fik han lov til at følge sin
mor. Ulykken skete ved Hørbylunde Bakker
på den måde, at en ung mand, som lige havde
fået kørekort, kørte en sættevogn med alt for
høj fart, hvorved bilen kom i skred og ramte
først min samleverskes bil og derpå en anden. Begge førere af disse biler, blev dræbt
på stedet, men deres børn, som var med i bilerne overlevede. Vores datter var nemlig
med i bilen, og hun blev kastet ud af den,
uden at der var nogen, der havde observeret
det. Heldigvis så en af de reddere, der ankom
hurtigst, én rød træsko bag i bilen, og han
tænkte, at der måtte være en anden også,
hvorfor han begyndte at lede. Han fandt så
vores lille pige, Jeanette, et stykke inde i skoven, hvor hun havde ramt et træ og fik kraniebrud.
Jeg var ikke med på turen, selvom jeg skulle
have været det, men mens jeg gik derhjemme, fik jeg en fornemmelse af, at der var sket
noget, og jeg ringede til politiet, som fortalte,
at de intet havde hørt. Jeg blev rastløs og kørte ned til den nærliggende tankstation, men
pludselig vidste jeg, at jeg skulle hjem, og da
jeg drejede ud fra stationen, kom betjentene,
som fortalte mig om ulykken. Derefter kørte
betjentene mig ind til min datter på Silkeborg
sygehus. Hun var næsten ikke til at kende,
sådan var hun bundet ind og ophovnet i ansigtet. Senere blev hun overført til Aarhus
universitetshospital, for pludselig var trykket
for stort inde i hovedet. Hun skulle opereres,
og det kunne jeg ikke deltage i, hvorfor jeg
kørte hjem og underrettede familien. Den følgende tid tilbragte jeg mest hos min datter,
som på et tidspunkt også lå i koma, for jeg
havde ikke ro nogen andre steder. Jeg sad
hos hende, og en dag, hvor jeg sad og holdt
hendes hånd, mærkede jeg pludselig, at hun
trykkede i den, og så vidste jeg, at hun var på
vej tilbage. Jeg vidste slet ikke, hvordan jeg
skulle reagere, så glad blev jeg.

Kranfører i Aarhus
Jeg kom ind til militæret, og derefter besluttede vi, at vi ville slå kludene sammen, hvorefter vi bosatte os i Trige i nærheden af Aarhus. Jeg gik så i gang som jord- og betonarbejder, for udendørs arbejde tiltalte mig meget, efter at jeg var uddannet indendørs. Jeg
tog kranfører uddannelsen, hvorefter jeg selv
bestemte en stor del af mit arbejdsliv. Det
kunne jeg godt lide. Arbejdsvilkårene var gode, for jeg bestemte tempoet, lønnen var ganske god, for jeg fik 115%, hvor de andre arbejdere fik 100%.
Blev Far og flyttede til Vestjylland
I 1982 fik vi jordens dejligste datter, samtidig
med at jeg fortsatte med mit arbejde. Desværre var byggebranchen temmelig ustabil
på det tidspunkt, og det gjorde, at det firma,
jeg var ansat ved, gik konkurs. Det forårsagede, at jeg følte trang til at vende tilbage til
Vestjylland, hvorfor vi købte et hus på Sandbækvej. Så begyndte jeg at arbejde i skoven i
Hoverdal, efter at jeg var kørt over til dem og
spurgte, om de kunne bruge en mand. De lovede, at jeg kunne starte en 14 dages tid, og
så kunne vi se, om det var noget. Derefter arbejdede jeg på akkord i nogen tid. Desværre
medførte en medfødt lændesmerte, at jeg
måtte stoppe, for den blev mere og mere udtalt.
Mit livs tragedie
Min familie længtes østpå, så efter nogen tid
flyttede vi til Grauballe, hvor vi boede en
måned. Så skete mit livs tragedie, idet min
samleverske, der nu var i 8. måned med vort
næste barn, blev dræbt ved en færdselsulykke. Også vort barn omkom, selvom han var i
live, da han blev taget ud af livmoderen. Han
havde dog været uden ilt i lang tid, så ingen

Kampen om forældremyndigheden
Nu kom min næste kamp, for da vi ikke var
gift, skulle jeg ansøge om forældremyndighed over min egen datter, men det gjorde min
svigermor også. Det forårsagede, at vi kæmpede om hende de næste år, men heldigvis
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var hun hjemme hos mig. Efter et halvt år fik
jeg tillagt forældremyndigheden, men den
blev anket først til byretten i Silkeborg efter
endnu et halvt år, og videre til højesteret efter
endnu et halvt år, hvor min datters forhold til
mig blev endevendt. Der blev sagen endelig
afsluttet, og jeg fik plejetilladelse til mit eget
barn, og det har jeg endnu.

Ørnhøj, og snart fandt jeg ud af, at jeg også
skulle her ned, så jeg flyttede ned i højhuset i
Grønbjerg i 2003.
Mit liv i Grønbjerg
Jeg har boet forskellige steder i Grønbjerg siden, og jeg kommer ikke herfra, før man bærer mig.
På et tidspunkt kommer jeg i tanker om Pia
og prøver at lede efter hende på Facebook,
og jeg finder hende, og vi har siden haft rigtig megen glæde af hinanden.
Jeg var i nogen tid hjælper i Brugsen, og det
var noget, jeg nød. Jeg kunne lide det arbejde, som man kunne bruge mig til, og jeg
holdt af de mennesker, der arbejdede der, så
sorgen var stor for mig, da den lukkede. Jeg
blev dog glædeligt overrasket, da jeg fik en
buket med hjem på lukkedagen.”
Efter snak om livets gang og en dejlig kop
kaffe takker jeg for venlig modtagelse. 

Tilbage til Vestjylland
Derefter flyttede vi tilbage til Ramme, (hvor
jeg for første gang mødte Pia) og her fik jeg i
1997 tilkendt førtidspension på grund af min
lænd og på grund af alle de frygtelige ting,
jeg havde været igennem.
Da Jeanette var færdig med skolen, kom hun
i lære som bager i Lemvig. Efter nogen tid
lukkede han, hvorpå hun kom til Vemb, men
snart lukkede han også. Derefter var gode råd
dyre, men endelig fik hun plads i Ørnhøj,
hvor hun kunne færdiggøre sin uddannelse.
Hun flyttede sammen med sin kæreste til
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 Grethe Lorentzen - 25 år i Grønbjergs Skoler
Ved: Grete Tange

I forbindelse med første skoledag i 2017-18
afslørede skoleleder Niels Henrik Larsen at
én af lærerne på Grønbjerg Friskole begyndte
i den daværende Grønbjerg Skole den 16. august 1992. 25 år samme sted, men forskellige
skoler! Det medførte at Runestenen gerne
ville bringe en samtale med Grethe Lorentzen som var jubilaren i anledning af denne
mærkedag. (-red)
Hvordan fik du jobbet som lærer i Grønbjerg?
”I 1992 var det vanskeligt at få arbejde som
lærer, så jeg var lige før påskeferien ude med
ansøgninger, idet jeg blev færdig som lærer
til sommerferien. Jeg havde været i København i nogle år, men følte mig ikke rigtigt
hjemme, så jeg var overbevist om, at jeg
skulle til Vestjylland, selvom jeg havde læst
på seminariet i København. Derfor henvendte
jeg mig bl.a. til skolen her i Grønbjerg. Personalet sad og hyggede sig på lærerværelset,
da jeg kom her til, og jeg blev budt indenfor
og fik en genstand. Vi sad så og snakkede, og
jeg fik et godt indtryk af stedet.
Forinden havde man her haft masser af jobsamtaler, og man orkede ikke mere, så kort
efter blev jeg ringet op og fik at vide, at jeg
havde fået stillingen. Det var jeg meget glad
for, og jeg har ikke fortrudt det siden.
Jeg fik slet ikke snakket med skolebestyrelsen, men den mente åbenbart, at når de andre
lærere på skolen sagde god for mig, så var
det nok OK.
At jeg fik jobbet her, var fint, for da Per (ham
jeg er gift med) efter et halvt år blev færdig,
kunne han, (selvom der gik endnu et år, på
grund af at der var så mange ingeniører), få
arbejde hos Vestas og senere hos Siemens.
Jeg kom til at bo i Grønbjerg, for jeg havde
ikke nogen bil, så jeg kunne køre hertil. Min
søster Karin spillede fodbold i Grønbjerg, og
hun kunne ved at snakke med de andre spillere finde et sted, hvor jeg kunne bo. Det er Per
og jeg glade for i dag, for vi synes, at vi er
blevet en del af Grønbjerg, og vores drenge
har haft en god og tryg opvækst her.”

Foto: -mb

Du blev ansat ved en folkeskole, som senere
blev en friskole. Hvordan har det været?
”Jeg oplevede det ikke som den store overgang, for vi var inden skiftet blevet til Børnenes hus, hvor der var fælles ledelse af børnehave og skole. Vi var også temmelig frie i
vores undervisning, for vi gjorde ting, som
ikke var sædvanlige i folkeskoleregi. Efterhånden som jeg har været i friskolen i nogen
år, må jeg indrømme, at nu tænker vi anderledes ”ud af boksen” og går i gang med ting,
som vi ikke havde forestillet os i folkeskolen.
Min fornemmelse af folkeskolen i dag er, at
formalia først og fremmest skal være i orden,
og så kan man undervise bagefter. Sådan er
det ikke her, for hvis det sner, så går vi ud i
snevejret, og hvis der er noget spændende
ved havet, så kører vi ud og ser det. Planer og
timer vælger vi selv, men naturligvis skal
børnene kunne leve op til kravene, som der
stilles efter 8. og 9. klasse her. Jeg tror også,
at eleverne mere føler, at det er deres skole,
og den skal man passe på, for de og deres
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forældre har jo valgt, at de vil være her.
Det mærkelige ved vores overgang til friskole var, at næsten alle lærerne blev ansat igen
på friskolen. Alle, der var ansat, fik ellers allerede ved juletid tilbudt at få job i friskolen,
og vi skulle derfor sige vort job ved kommunen op.
Med én undtagelse blev vi. Det gjorde, at vi
ikke var usikre på, hvad der skulle ske med
os, så vi kunne arbejde på at lukke skolen
ned på en ordentlig måde og samtidig starte
den nye friskole op. Vi fik en ny leder, og
sammen med ham satte vi nye tiltag i gang.
Det var godt, at han kom fra de frie skoler.
I folkeskolen skulle man tælle timer, det
gjorde vi pludselig ikke mere, og det har
gjort, at vi ofte har brugt mere tid, end der
faktisk var til rådighed. Men det tænker vi ikke på. Vi oplever også, at der gives ros og ris
på en måde, som vi kan bruge til noget.
Den største ændring, der er sket, er nok, at vi
har fået 8. og 9. klasse med.”

Hvilke fag har du arbejdet med?
”Alle undtagen musik og fysik. Da jeg startede, havde jeg flere forskellige fag, hvor vi i
dag er mere specialiserede. I dag har jeg
dansk, matematik og tysk og så fortælling og
oplæg (som også var nyt, da vi blev friskole).
Det synes jeg er rart, for så håber jeg, at jeg
kan de fag, som jeg nu har, lidt bedre, for det
kræver mere, når man skal undervise de ældste elever.
Overordnet set synes jeg, at Grønbjerg Friskole er et godt sted at være, og det bærer lærer ancienniteten også præg af. Der er rejst et
par ledere, men der er kun én lærer, der har
valgt at rejse. Det, mener jeg, fortæller meget
om arbejdsmiljøet her. Der er kommet nye
lærere, men det er, fordi vi har fået flere
børn. Jeg mener også, at vi må være på rette
spor, for vi har fået flere og flere elever, og
det er vi meget glade for og stolte over. For
at vi fortsat kan være det, indkalder bestyrelsen gamle elever for at høre, om de har nogen ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre,
Mangler du noget fra den tid, hvor det var eller nogle ting, som de kunne tænke sig,
folkeskole?
skulle forandres.”
”Nej, og jeg kunne slet ikke tænke mig at
vende tilbage til folkeskolen.”

😊 Ny aktivitet 😊
Kreativ café i konfirmandstuen
Har du lyst til at hygge dig med at sy eller strikke?
Så meld dig til kreativ cafe!!
Hvornår:

Fredag i lige uger fra kl. 14.30 til 17.00

Første gang fredag den 22. september

Sidste gang fredag 15. december

Alderen er fra 3. klasse



Der vil være plads til 10 deltagere

Pris: 200 kr. for alle 7 gange inkl. forfriskning og opstartsmaterialer

Tilmelding senest søndag den 17. september til Else K. Pedersen
på tlf.: 20 49 89 31 eller mail: elsekpedersen@hotmail.com
Menighedsrådet og Margrethes Døtre
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Grønbjerg Ak v
Grønbjerg Aktiv Forening For Alle
byder velkommen til sæson 2017-2018
Igennem vinteren, med opstart i uge 39, vil der være rig mulighed for at deltage på et hold eller leje en badmintonbane.

På forenings hjemmeside www.groenbjerg-ak v.dk har gymnas k og badminton
hver en blog, hvor invita oner, meddelelser og andet ny gt info vil være at ﬁnde
i løbet af sæsonen.
Betaling af kon ngent – www.groenbjerg-ak v.dk
Informa on, lmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest e er 2 træninger
1.

Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-ak v.dk

2.

Klik på knappen TILMELD øverst på siden.

3.

Klik på det hold du ønsker at lmelde dig - (det hold du eller dit barn går på)

4.

Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt
adgangskode og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en
ny kode.

5.

Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vig gt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.

6.

Melder du dit barn l er det meget vig g at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail adresse.

7.

Klik "Tilmeld" og følg vejledningen.

8.

Du modtager nu en mail som bekræ else, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved lmeldinger.

Kan du ikke få det l at fungere, er det vig gt at du kontakter en i bestyrelsen.
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Vig ge datoer:
Sidste dato for betaling: lørdag d. 14. oktober
Opvisning i Grønbjerg: fredag d. 16. marts 2018
Badminton turnering: lørdag d. 17. marts 2018

Glæd jer l en ak v sæson
Med venlige hilsner
Badminton og Gymnas k-udvalgene

Gymnas kudvalget

Elsebeth Kirk

Heidi Brinch

Ejnar Vendelbo

Leif Vestergaard

Badmintonudvalget

Henrik Mortensen
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MIG og min mor og far
Tirsdag kl. 15.30 - 16.15 i gymnas ksalen
Trænere:

Malene Bondesgaard

23 72 22 21

Det her er holdet for de mindste gymnaster (0-3 år), som har brug for at have en
forælder med l gymnas k.
Vi skal synge, lege, hoppe, danse, løbe, klappe, kravle op og hoppe ned og tumle
med mor eller far.
Det er et hold kun for ”MIG” og derfor er det vig gt, at der ikke kommer søskende, telefoner og andet med, der kan forstyrre os, i de 45 min. som det varer om
mandagen. Der skal være fuld fokus KUN på ”MIG”, så barnet rig g kan nyde, at
have d med sin mor eller far.
Man kan være på holdet ind l man er klar l en hel sæson på puslingeholdet, så
er barnet tre år, kan det stadig have brug for at have mor og far med og så er man
velkommen. Man kan godt være med på holdet selvom man ikke bor i Grønbjerg.
Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 350,-

Puslinge 3-5 år
Tirsdag kl. 16.00 - 17.00 i Mul salen
Trænere: Heidi og Majken

28 93 28 92

Hjælpetrænere:
Magnus Trabjerg, Emma Cadovius og Jacob Vendelbo

Vi skal rulle, trille, kravle og lege motoriske lege.
Vi skal blive fortrolige med redskaber og hvad de
kan bruges l.
Vi glæder os l at se Jer.
Kontaktperson: Ejnar Vendelbo

Sæson pris 400,31
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0. - 3. kl.
Onsdag kl. 16.30 - 17.30 i Mul salen
Trænere: Cecilie Bagge og Leif Vestergaard
Hjælpetrænere:
Cecilie Trabjerg, Mathias Sønderby, Lærke Kjerulﬀ, Julie Bilgrav og Mathilde Vestergaard

Det er et hold med masser af gang i!
Træningen består af spring på bane og trampolin.
Der vil også være d l lege, der både skal være
sjove, men også træne kroppens motorik.
Vi glæder os l at se en masse glade gymnas kpiger og -drenge. - (Opvarmning i gymnas ksalen)

Kontaktperson: Elsebeth Kirk

Sæson pris 400,-

4. - 7. kl.
Onsdag kl. 18.00 - 19.30 i mul salen
Trænere:

Morten Hessellund
Rikke Tang
Kent Storgaard
Peder Juelsgaard
Tobias Led

30 71 66 27

De e hold er for drenge og piger i alderen 4.-7.kl..
Vi vil udfordre jer indenfor både spring og rytme.
Indenfor spring vil vi fokusere på grundspring og teknik samt videreudvikling. På rytmesiden vil vi fokusere på grundøvelser og teknik, samt komme ind på
forskellige s larter. Derudover vil der selvfølgelig
være plads l spas og løjer.
Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 450,32
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Mul spring
Onsdag kl. 19.30 - 21.00 i Mul salen
Trænere:

Dan Jensen
Louise Kristensen
Rikke Tang
Kent Storgaard

25 33 94 29
29 27 79 16

Et hold for 8. klasse og ope er med opvarmning af
forskellige karakterer, spring, rytme og masser af leg.
Vi vil lægge meget vægt på det sociale, men stadig
stræbe e er en god opvisning.
Så er du frisk på nogle hyggelige, sjove og fantas ske
mer med os, så mød op med godt humør!
Kontaktperson: Ejnar Vendelbo

Sæson pris 500,-

4H holdet
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i Mul salen
Træner:

Ejnar Vendelbo

40 97 83 24

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen
op, lege, spille forskellige spil og styrke musklerne i arme
og ben, og vig gst af alt la ermusklerne.
På de e hold dukker man op når man har d og overskud, og ingen er tvunget l opvisningen (men det er
sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej,
så mød op mandag a en og se om det er noget for dig.
Kontaktperson: Heidi Brinch

Sæson pris 450,33
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PDK-holdet! (piger, damer, kvinder!)
Mandag kl. 19.00 - 20.00 gymnas ksalen
Træner:

Else Marie Kokholm

50 98 15 08

Vi vil lave en blanding af zumba-inspireret dans og step. Vi får
rørt alle muskler bl.a. ved brug af Ke le Bells ( og uden en masse
hop!!). Alle kan være med – vi skal røre os l noget godt musik
og bare blive i godt humør. Garan for sved på panden.

Kontaktperson: Leif Vestergaard

Pris 200,- for en halv sæson (uge 39 - jul)

BADMINTON
Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren:
fra uge 39 - 2017 l uge 12 i år 2018.
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 18/9 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 14 l uge 38
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 19/3 – 2017 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,34
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Børn fra ca. 7 år møder op rsdag d. 26/9 kl. 17.00 - 18.00.
Trænerne på niveau 1 og 2 vil være l stede og inddele børnene e er niveau.
Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står, hvilket niveau de er
kommet på samt trænings dspunkt.

Badminton niveau 1 Sted: Mul salen, Grønbjerg Friskole
Tid: Tirsdag kl. 17.00 - 18.00
Pris: kr. 450,Træner: Jørgen Demant

(40 45 54 24)

Badminton niveau 2 -(øvede)
Sted: Mul salen på Grønbjerg Friskole
Tid: Tirsdag kl. 19:00-20:00
Pris: kr. 450,Træneren på holdet:
Claus Bak
( 23 39 43 13 )

Turnerings badminton
De e er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden.
Sted: Mul salen på Grønbjerg Friskole
Tid: Torsdag kl. 19.00 - 21.00
Pris: kr. 650,-

Kontaktperson for holdet er Henrik Mortensen

(24 46 47 30)
Alle billeder: -mb
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Sponsorer 2017-2018

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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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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 Sommerfesten i Grønbjerg 2017

Sommerfesten 2017 blev indledt med optog gennem byen, torsdag, og spisning og banko torsdag aften. Fredag spisning, fodboldbrag både på skolen idrætsanlæg og efterfølgende på storskærm i teltet hvor Polen
blev løbet over ende af de danske fodboldtropper - 4-0 til DK. Alle billeder -mb
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Lørdag åbnede teltet med morgenkaffe og fællessang og i løbet af lørdagen sæbekasseløb, minimarked,
Kondibingo, Grønbjerg Tivoli. Aftenen stod på spisning og dans sammen med ”Fourty Miles. Det sidste var
af hensyn til bladets deadline ikke fotodokumenteret.
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 Har I været på ferie? Eller: Hvor gik ferien hen?
Ved: Hanne og Gravers Kjærgaard

Spørger vi hinanden af oprigtig interesse, eller er det bare indgangsspørgsmålet, så vi
selv får mulighed for at fortælle om de spændende ferieoplevelser, vi har haft.
Vi har været på Bornholm til Folkemødet.
”Hvorfor” spørger nogen, andre siger: ”Nej
hvor spændende.”
Til det første udsagn, det var simpelthen af
nysgerrighed og interesse. Nysgerrigheden
blev stillet, og interessen for at opleve mere,
er absolut til stede for mit vedkommende.
Til det andet udsagn, det var spændende.
Vi havde ingen idé om, hvordan et Folkemøde fungerede, og sådan er det vel med de førstegangs oplevelser, vi har. Hvis bare vi vidste! - så ville tingene være meget nemmere!
Det er det, vi kalder erfaring.
Næste gang, hvis der bliver en næste gang,
ved vi, hvordan vi kan gribe situationen an,
og vi kan forberede os, inden vi når ”Mødet”.
Der var så ufattelig mange tilbud, og vi oplevede kun en brøkdel, vi oplevede stemningen, når vi bevægede os omkring i Allinge.
Vi så og hørte politikere, journalister, erhvervsfolk, og dem der står i spidsen for interesseorganisationer. Vi hørte oplæg og debatter. Vi oplevede politikere fra deres saglige
side, og vi så dem, når de optrådte på slap
line. Vi drak øl med Uffe Tang.
2011 blev det første folkemøde afholdt, det
finder sted hvert år i uge 24. Folkemødet er
en påmindelse om, at det åbne demokrati er
værd at værne om og påskønne.

RKSK- med den grønne sofa i forgrunden og Maja
i baggrunden Billeder fra Hanne Kjærgaard

smagsprøver fra det vestjyske køkken. Joh,
oplevelserne og indtrykkene stod i kø, og de
var mange.
Det vil føre for vidt at fortælle alt, hvad vi
oplevede, og alligevel har jeg lyst til at indvie jer i ”Den gode historie” fortalt fra Egmont Fondens telt.
Egmont Fonden støtter indsatser, der styrker
børn og unges læring og livsduelighed med
særligt fokus på tre problemer: Utilstrækkelige forældrekompetencer, læringsvanskeligheder og lavt selvværd. Moderatoren var Lisbeth Zornig Andersen, om nogen ved hun
hvad det vil sige at være udsat barn. I panelet
var blandt andre Per Larsen, formand for
Børnerådet.

Ringkøbing Skjern kommune viste også flaget ved folkemødet med skonnerten Maja,
som lå ved kajen i Allinge. Vi oplevede
blandt andre forfatter og finansmand Lars
Tvede, livsstilsekspert Flemming Møldrup i
Den grønne sofa, hvor de blev interviewet af
Gunnar Madsen.
Bent Graakjær fra Westergårds hotel var også ombord på skibet. Det gav mulighed for

Børnerådets formand i den røde T-shirt.
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Tre unge fortalte hver sin historie, og fælles
for dem alle tre var, at de var vokset op under
meget vanskelige kår. Fælles for dem var også, at de var blevet set og hørt af lærere og
pædagoger. Fælles for dem var, at de i dag
”er på rette vej”, og at meget tyder på at de
nok skal klare sig.
Den ene en ung mand med anden etnisk baggrund kom til landet sammen med sin mor og
storebror, som led af PTSD, og at han derfor
har det meget svært. Da han blev præsenteret
for tilbuddet om at gå i skole, vidste han ikke, hvad det ville sige. På sin vej i skolefor-

løbet møder han læreren Dorte, og da han på
et tidspunkt får tilbud om støtte fra en mentor, spørger han, om denne mentor kan være
Dorte. Den unge mand har taget studentereksamen, og til næste år starter han uddannelse
på Politiskolen. Hans slutreplik var: ALLE
BURDE HAVE EN DORTE!
Vi fulgtes med Agnethe og Aksel, og det gav
mulighed for at spille Partners, når ”vi havde
fri”.
Hvis de forslår, at vi skal til folkemøde igen,
vil mit svar være: A er mej. 

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.
Tirsdag d. 23. januar PLUS Projekt: v/Tove Rasmussen.
Om ulandsorganisationen PULS Projekt Ulandshjælp Til Selvhjælp
Tove Rasmussen vil fortælle og vise en film eller billeder om hvordan det går med
hjælpen i Tanzania i dag.
Mødet er i samarbejde med Menighedsrådet.
Hvor andet ikke er anført, foregår arrangementerne i konfirmandstuen
på Frydendalsvej kl. 19.30.
Alle er meget velkomne, så tag bare naboen med. - Entre og kaffe, te, kage/brød: 50 kr.
Med venlig hilsen - Kultur &Samvær.
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 Indtryk fra Landsstævnet i Aalborg 2017
Ved: Else Nyborg
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den af landets kommuner, der var bedst repræsenteret i Aalborg, idet 1,2% af kommunens indbyggere var med. Mange unge var
med på efterskolernes store fælles gymnastikhold, nogle var der for at heppe på familiemedlemmer, nogle var med til badminton,
skydning, sang, fodbold eller noget helt andet.
Jeg tænker, at hver deltager hæfter sig ved
sit, og derfor kan andre læsere sidde med fornemmelsen af at have været til et helt andet
landsstævne end det, jeg fortæller om.
Ti minutter i god tid
Jytte og jeg kørte til Aalborg om onsdagen
for at sikre os gode pladser til vore luftmadrasser på den skole, hvor vi skulle indkvarteres. Om aftenen tog vi ned i byen for at spise. Det store rykind af deltagere kom først
om torsdagen, så der var meget stille på restauranten ”Bøf og Vin”. Så stille, at servitricen med glæde indvilgede i at lære os at fol-

Ti minutters opvisning på havnefronten i en stiv kuling og regn
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de de servietter, der pyntede så fint på tallerknerne. Vi havde ikke forudset, at det var
en foldning, der krævede flere servietter, og
som indeholdt mindst 57 trin. Vi kom kun i
mål, fordi servitricen var sød og hjælpsom.
Hvis vi selv skal brillere med servietterne,
kræver det nok endnu en studietur!
Åbningen med Lars Løkke
Torsdag var vi med i den store åbningsparade
sammen med ca. 17.000 andre af de i alt
25.127 deltagere.
Paraden gik gennem byen og ned til havnefronten, hvor den officielle åbning fandt sted.
Undervejs blev paraden mødt af spændende
indslag. Vi gik således igennem en tunnel,
der hele tiden blev blæst fuld af sæbebobler,
vi kom forbi orkestre, der spillede alt fra
klassisk til moderne musik, og et sted på gaden blev der spillet håndbold og badminton
hen over hovederne på os. Ved teateret var En flok vestjyder i Aalborg. Nr. to fra venstre er
skuespillerne ude at underholde, et andet sted Jytte Nilausen og nr. fire fra venstre er Else NyBillederne er fra Else Nyborg
blev der delt blomster ud, og på et hjørne borg stod Lars Løkke Rasmussen og hilste på.
17.000 paradedeltagere, der smiler, griner og
Mens vi gik i parade og under den officielle hygger sig, selv om regnen øser ned. Det var
åbning, regnede det kraftigt. Tænk, at se fantastisk.
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ning. Hvis det er Danmarks ungdom, så ser
det lyst ud. De unge mennesker udstrålede
virkelig glæde og energi.

Ti træninger og ti minutters opvisning
Fredagens højdepunkt var - for os på Vestjyllands Mix Motion - vores opvisning på Slotspladsen med Limfjorden som den flottest
tænkelige baggrund. Endelig kom de ti minutter, hvor vi skulle vise alt det, vi havde
knoklet for at lære de sidste ti uger. Det siges, at vi gjorde det godt.
Min niece Mette og hendes kæreste Thomas
sad på tilskuerpladserne og filmede noget af
opvisningen, så vi bagefter kunne se, at det
så ret godt ud. Især fik vi ros for at holde
rækkerne - gymnaster vil vide, hvad jeg taler
om.

Vi var til aftenkoncerter, vi så en masse
spændende og flot gymnastik, vi var en tur i
Jomfru Ane Gade, vi hyggede med søde
mennesker og oplevede samvær og fællesskab på kryds og tværs af stort set alt det, der
til daglig deler os op og skiller os ad. Det var
virkelig en folkefest, som var med til at sætte
fokus på alt det, foreningslivet er og kan.

Jeg er ikke enig med Lars Løkke Rasmussen
i alt det, han siger, men i åbningstalen sagde
han blandt andet, at hvis man tror, at DGI
Det vi ikke nåede og det vi nåede
står for Danske Gymnastik- og IdrætsforÅlborg sydede af energi og aktiviteter, og eninger, så tager man fejl. Det står i stedet
hjemmefra havde Jytte og jeg store ambitio- for Danmarks Genialeste Idé, og deri giver
ner om alt det, vi skulle prøve. Vi ville til jeg ham ret.
line dance, øl vandring, sangtime og meget
mere, men det nåede vi slet ikke. Vi nåede så
meget andet. Vi så efterskolernes store fæl- Organiseringen og de frivillige
leshold. Flere end 6.000 unge mennesker, der Så har jeg lyst til at nævne det værtskab, som
arbejdede sammen om en forrygende opvis- DGI og byen Aalborg stod for i disse dage.

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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En lille anke!
Det eneste, jeg kan pege på, der kunne gøres
anderledes eller bedre, er reklamen for selve
stævnet. Jeg så ingen opslag eller reklamer
for Landsstævnet, inden tilmeldingen startede i efteråret 2016, så hvis man ikke vidste,
det foregik, kunne det nemt gå ens næse forbi. Det skal ikke ske for dig næste gang, så
derfor fortæller jeg allerede nu, at næste
landsstævne bliver i Svendborg i 2021, så
hold øjne og ører åbne. Og faktisk har jeg
hørt, at Ringkøbing-Skjern Kommune gør sig
håb om at få værtskabet i 2025.
Sloganet for landsstævnet 2017 var ”Mærk
pulsen, mød magien, ” og det var lige det, der
skete.
Jeg fik virkelig en intens, magisk og uforglemmelig landsstævneoplevelse sammen
med en masse dejlige mennesker fra nær og
fjern. 

Det var som om, hele byen og dens borgere
havde sat sig for at give os en god oplevelse
ved dette store arrangement. Vi mødte venlighed, hjælpsomhed og tålmodighed hele vejen igennem. Også når vi skulle hjem ud på
natten, og bussen lige var kørt. - Så blev der
ringet efter en anden. Jeg hørte også om nogle vestjyske damer, der havde forvildet sig
ind i en bus, der kørte i den gale retning i forhold til deres bestemmelsessted. Da buschaufføren hørte dette, meddelte han i højtaleren, at han lige tog en afstikker for at køre
damerne hjem. Det var alle med på.
Der var omkring 5.000 frivillige, der sammen
med DGI medarbejdere sørgede for at få alt
til at lykkes. De frivillige stod blandt andet
for uddeling af mad, oprydning og servicering, og de sad vagt på de mange indkvarteringssteder. På Tornhøjskolen, hvor vi boede,
var det Vibeke fra DGI kontoret i Ulfborg,
der sammen med en gruppe frivillige fik alt
til at fungere. De fortjener virkelig stor ros.
Et landsstævne er et kæmpe arrangement, og
jeg kan blive helt svimmel af at tænke på alt
det, der klappede. Jeg synes, det er lige så
imponerende, som når motorvejsetaperne i
sidste ende kommer til at passe sammen. Her
var der styr på ALT lige fra forplejning, hygiejneregler, bustransport, skiltning, opslag
på diverse medier til affaldssække med lands
-stævnelogo, storskærme, lydanlæg, lys, fadølsanlæg, scener, toiletvogne, programlægning, muffins og frugt til mellemmåltider. Vi
talte flere gange om, at vi ikke kunne finde
noget som helst, der ikke var i orden.
Der er sket meget med landsstævnet, siden
jeg sidst var med. I 1976 sad alle og så de
samme opvisninger på det samme stadion.
Nu er der hundredvis af opvisninger, workshops, koncerter og konkurrencer rundt om i
byen, og man sammensætter sit eget program. Det er dynamisk, levende og spændende, og det giver noget at tale om over rødvinen om aftenen. Det sværeste er, at man uvægerligt også går glip af en hel masse.
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Efterårskalender Menighedsrådet
Sang og Fortælling
“Efterårets farver har glød og temperament”, skriver Benny Andersen. Det vil vi
fejre, når vi mødes til Sang og Fortælling i præstegården med hjemmebag og efterårshygge fredag d. 29. september samt fredag d. 10. november, begge dage
kl. 14.
Minikonfirmander
Nørre Omme: Vi planlægger et forløb for 3. klasse i efteråret. Minikonfirmanderne får direkte besked.
Til bords med Luther
I anledning af 500 året for reformationen indbyder vi til en festaften med mad
fra Luthers tid og samtaler omkring bordet, inspireret af familien Luthers egne
traditioner for middagsgæster i hjemmet. Der bliver mad fra Luthers tid, musik
og sang, og undervejs skal vi høre om hvad det egentlig var, Luther satte i gang.
Der er begrænset plads, så derfor beder vi om tilmelding, vi kan være max 30 til
hver af de to aftener.
Sognepræsterne Anne Hillgaard, Brejning og Bodil Toftdahl vil lede festlighederne.
Grønbjerg konfirmandstue Tirsdag d. 31. oktober kl. 18.30
Tilmelding til: Bodil Toftdahl, email bodil.toftdahl@gmail.com eller sms/telefon
2087 8367
Advent
Traditionen tro synger vi advent ind i Nørre Omme kirke søndag d. 3. december.
Vi begynder det nye kirkeår med en lille reception kl. 15.30, og så begynder
gudstjenesten kl. 16 med en perlerække af de kendte julesalmer og god musik!
Kom og vær med til en munter og hyggelig start på den søde juletid!
Nr. Omme Gospelkor
mødes efter sommerferien i konfirmandstuen i Grønbjerg torsdag aften fra 19.30
-21.30. Første gang d. 14. september. Vi øver 10 gange i efteråret, og prisen er
200 kr.
Vi optræder ved Spil Dansk dagen i Ørnhøj Kirke d. 2/11. Vi er også med til gudstjenesten i Kirken d. 14/12 til Christmas for Carols and Lessons. Efteråret står
altså først i det danske sprogs tegn, derefter det engelske. ☺
Vel mødt. Spørgsmål stilles til organist og korleder Helle Majlund på 28945762.
Carols And Lessons
Også i år er der sang og læsninger på engelsk op til jul i Nørre Omme kirke. Det
sker torsdag d. 14. december kl. 19.30. Hvis man gerne selv vil eller kender nogen, der gerne vil læse en tekst op, bedes man kontakte mig med en sms 2087
8367 eller en email: bodil.toftdahl@gmail.com.
Musik for de små
Vi mødes i konfirmandstuen følgende datoer i efteråret:
6/9, 4/10, og 1/11 fra 9.30-10.15.
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 Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv - Årsberetning
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Lidt statistik
Også i 2016 har der været aktiviteter rettet
mod arkivernes arkivsystem Arkibas der er
koblet op til www.arkiv.dk, hvor alle i hele
landet kan søge oplysninger om de emner de
forskellige arkiver i hele landet lægger op.

Derudover har vi haft den ære at vores serie
med Bevaringsværdige gravsten er blevet til
et lille hæfte som blev offentliggjort ved en
gudstjeneste søndag den 19. marts.

”Bevaringsværdige Gravsten” er præsenteret
i Runestenen med numrene 125 – 141 og en
Vi har dags dato 2097 registreringer mod enkelt ”tilløber” i nr. 143
1894 registreringer i 2016.
Det vil sige at vi har registreret godt 200 em- Nr. Omme Menighedsråd spurgte os, om vi
ner på Arkibas i årets løb og dermed også på kunne fremstille et hæfte med alle de bevaringsværdige gravsten og Jernkors – det sagwww.arkiv.dk
de vi ja til og resultatet kan man hente i Nr.
Der er 1798 billeder i 2017 mod 1638 bille- Omme kirke, hvor den ligger i våbenhuset.
der i 2016 en fremgang på 160 billeder og Sidst på året eller var det først i 2017 fik vi
en henvendelse om tyske lytteposter omkring
dermed ca. 40 andre registreringer.
Det kan være mindeord, nekrologer og Im Grønbjerg. Det har været en opgave at udrede de forskellige teorier. Resultatet er skrevet
Memoriam og andet arkivmaterialer.
i Runestenen nr. 145 og 146 og resultatet
Se evt. herunder
skal også offentliggøres på Arkibas.
Øvrige aktiviteter
Der har været en del henvendelser om rettel- Arkivsamvirket i RKSK
ser af personnavne på forskellige billeder På kommunalt plan er formanden stadig
konfirmation, skolebilleder mm. Det skyldes medlem af bestyrelsen for Arkivsammenvirat der er sket en rokering med navne efter ket i Ringkøbing-Skjern kommune. Der er
skiftet fra det ene Arkibas-version til en an- valg til efteråret – vi følger jo kommunalvalden. Vi er naturligvis glade for alle henven- gene, men vi taler om at ændre vedtægter sådelser der kan være medvirkende til at vore ledes at man nedsætter embedsperioden til to
år – naturligvis med mulighed for forlængeldata bliver korrekte.
se.
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Enkelte artikler

Bøger

Emnesamlinger

1

248

28

2

Fotografer i forhold til Lokalarkivet i Grønbjerg fordeler det sig således:
Ariel / Dansk Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Odense Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Aalborg Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Finn Krogh Jørgensen
HLS-Foto Holstebro
Holger B.D. Sørensen
Jens Dresling
Jyllands Skolefoto
Mogens Ballegaard
Ole Lauritsen
Søren Palmelund
Ukendt

Danmark set fra Luften
Danmark set fra luften
Danmark set fra luften
Danmark set fra luften
Ørnhøjvej
Holstebro
Hedehusene
v/ Laurits Jensen
Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg
Herning Folkeblad
Mosdalvej 5, Vesterbæk
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Spjald

Holstebro
Spjald
Spjald

9
32
40
9
2
3
21
1
2
56
1
1
1621

Det er stadig kurserne der lægger beslag på
vores tid i møderne, men muligheden for at
ansætte en person der kan løfte arkiverne –
på alle ledder og kanter har fået en prioritet.
Om det er gennemførligt og kan der skaffes
politisk opbakning til projektet er et stadig
spørgsmål. Der er stadig ikke helt styr på
kommunens hjemmeside der drejer sig om de
lokale arkiver - Det kniber lidt med at få den
færdig – det er det interaktive kort der driller
lidt.
Arkivsamvirket er hvert år på en sommerudflugt til et arkiv i vores kommune. I 2016
faldt valget på Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet blev besøgt, og der blev sluttet
af på hyggelig vis med fremvisning af Arkivets Hjemmeside, og de muligheder der er
for at søge lokalt fra Grønbjerg.

år skannet bogen ind, og undertegnede har
rodet lidt med det også. Vi har fået Magnus
Cedergreen til at se på bogen også, og han vil
i den udstrækning han kan huske, notere
navn og årstal for de enkelte beboere og i
hvilke huse de boede. Det begrænser sig naturligvis kun til den periode, som han har boet i Grønbjerg.
Der ligger stadig et arbejde for os for at få
bogen fuldstændig opdateret.
Det kan naturligvis kun blive til de ejendomme hvor ejeren har beboet huset. Udlejningsejendommene er jo næsten umulige at holde
styr på.
Alle Grønbjergvikinger er som nævnt sidste
år lagt på arkiv.dk, men kan også findes på
Sogneforeningens side på Grønbjerg.dk.

Hjemmesiden og statistik
Med hensyn til vores egen hjemmeside så er
det jo ikke til at se om publikum går den vej
for at søge i arkiv.dk eller i Runestenen, men
det vi kan se er, at der i det forløbne år har
været 15.000 der har været inde på siden.
Nogen har naturligvis været interesseret, men
der er mange søgemaskiner, der har været inGrønbjerg før og nu
de over. Her fra Danmark har der i samme
Opdatering af bogen Grønbjerg By og Land - periode været 1.758 inde på siden, medens
Før og nu.
Indien kommer lige efter med knap 1.500.
Johannes Kirk har som det blev nævnt sidste Russerne har været forbi 676 gange.
Af kontinenter har Nordamerika været forbi
knap 2.100 gange, medens Sydamerika er knap
så interesseret i Grønbjerg
lokalhistoriske Arkiv med
knap 700 besøgende.
Den største interesse er
Europa med knap 6.000
besøgende, medens Grønland ikke er interesseret i
vores arkiv. Asien har været ind over 2.500 gange.
Sydøstasien kom forbi
1.000 gange medens
Vestasien besøgte siden
700 gange og Australien
Foto: -mb
og New Zealand var forbi
Fra venstre er det: Poul Erik Pilgaard, Ringkøbing, Johannes Lund, med 173 visit. AfrikanerBrejning, Birgitte Rahbek, Borris, Orla Forsom, Højmark, Peder Chri- ne besøgte siden 700 gange. – Måske oplysninger
stensen, Videbæk og Mogens Ballegaard, Grønbjerg.
til bogen ”unyttig viden”.
Dagmar Vestergaard, Aadum og Arne Kastbjerg, Lyne: Ikke til stede.
Facebook
Facebookgruppen Grønbjerg Lokalhistoriske
Arkiv har pt. 24 medlemmer.
Vi er dog ikke for gode til at lægge nyheder
op. Advis om generalforsamlingen er dog
lagt op.
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Foto: -mb

Fra venstre Mogens Ballegaard, Hans Erik Hansen, Lars Holm Hansen, Klaus Jensen og Johannes

2: Regnskabsaflæggelse Hans Erik Hansen
Godkendt
3: Behandling af indkomne forslag (ingen
indkomne forslag)
4: Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Valgt
for to år.
På valg er:
Hans Erik Hansen (modtager genvalg)
Lars Holm Hansen (modtager genvalg)
De blev begge genvalgt uden modkandidater.
5: En suppleant og en revisor vælges hvert
år.
Suppleant: Birthe Kamp Jensen
Revisor: Torben Vestergård
6: Eventuelt
Rettelser/ændringer til hjemmesiden (navn
Projekt Langmosestenen er gået i hvilepositi- og tlf.) mail – mobilpay – Swipp er fjernet.
on, men den er ikke glemt.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt Efterfølgende konstituerende møde på Kasamarbejde i årets løb.
stanjealle 1 blev følgende poster fordelt
Fremadrettet
Der ud over har vi planer om, at få systematiseret alle formænd og bestyrelser der har optrådt i Grønbjerg, indtil videre, de der er optegnet i Runestenen. Det bliver også et stort
arbejde, men der er ikke sat en deadline på
det arbejde endnu. Det kunne være at betragte som et hyggeligt arbejde i efterårs- og vinterperioderne, hvor udelivet mere eller mindre er sat på standby.
Man kan jo fortsætte med at registrere alle de
navne der forekommer i Runestenen, men
der skal måske sættes nogle kriterier for denne form for registrering.

Referat fra generalforsamlingen:
Ingrid Kirk og Helle Engestoft blev valgt til
stemmetællere
Johannes Kirk blev valgt til ordstyrer
1: Formandens beretning v/ Mogens Ballegaard - taget til efterretning

Formand: Mogens Ballegaard
Næstformand: Lars Holm Hansen
Kasserer: Hans Erik Hansen
Sekretær: Klaus Jensen
Johannes Kirk
(-mb) 
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 Grønbjerg Inovækst - og ny købmand i Grønbjerg

Foto: Finn Krogh Jørgensen

Sådan skulle det gerne komme til at se ud efter den 27. oktober 2017

Brugsen forsøges reddet
Fra den 4. april 2017 til den 18. maj blev der
gjort ihærdige forsøg på at redde Grønbjergs
LokalBrugsen. Det lykkedes ikke, og den 18.
maj blev LokalBrugsen erklæret konkurs.
Samme aften havde foreningerne i Grønbjerg
Fælles Generalforsamling. Under eventuelt
blev Brugsens lukning naturligvis vendt, og
der var en stemning for at se, om der kunne
gøres noget for at få en anden indkøbsmulighed i Grønbjerg. En lille flok på seks personer meldte sig til en gruppe, der skulle undersøge mulighederne.

mentet munde ud i et anpartsselskab, som så
skulle stiftes.
Der blev holdt en del møder (hver mandag)
indtil sommerferien og forskellige opgaver
blev delt ud.

Grønbjerg Inovækst ApS stiftes
Køb af bygningen kom på plads, og der skulle stiftes et Anpartsselskab, der skulle købe
bygningerne, der skulle skrives vedtægter,
der skulle findes penge til anpartskapitalen,
der så skulle anvendes til køb af bygningerne.
Der skulle oprettes konto i banken, der skulle
Nyt initiativ opstod
oprettes en hjemmeside, og det hele skulle
Gruppen bestod af Else Pedersen, Dan Jen- nærmest foregå på én gang. En revisor blev
sen, Henrik Mortensen, Heidi Mouridsen kontaktet for at hjælpe til med oprettelsen af
Sten Schmidt og Mogens Ballegaard.
selskabet.
Der blev i gruppen hurtigt indkaldt til møde
om situationen.
Selskabets navn blev:
Det var vigtigt, at tingene tog fart relativt Grønbjerg Inovækst ApS.
hurtigt, da det var formålstjenligt at benytte En lille forklaring på dette for nogle lidt
den tidligere brugs som base for en ny ind- spøjse navn:
købsmulighed i Grønbjerg. Der skulle tages
kontakt til kurator for at høre om muligheden Grønbjerg skal naturligvis signalere at det
for at købe bygningerne. Der blev taget kon- er her i Grønbjerg selskabet hører til og det
takt til en købmand for at høre, om han var er Grønbjergborgere (primært) der ejer selinteresseret i at drive virksomhed i Grøn- skabet.
bjerg.
In står for Investering og sammen med ”oGruppen skulle finde ud af, under hvilke for- et” i det sammensatte ord skal:
mer det nye engagement skulle finde sted.
Ino stå for Innovation
Hvis det var muligt at købe bygningerne og Vækst står naturligvis for, at der forhåbentlig
leje dem ud til en købmand, skulle engage- vil ske en vækst med dette tiltag i Grønbjerg.
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Stiftende generalforsamling
Der blev holdt stiftende generalforsamling
hvor en bestyrelse på fem personer blev valgt
og efterfølgende konstitueret således:
Henrik Mortensen - Direktør
Sten Schmidt - Formand
Dan Jensen
Heidi Mouridsen
Mogens Ballegaard

Inden anpartskapitalen kunne tegnes af mange mennesker, skulle selskabet bruge startkapital for at oprette selskabet og ligeledes for
at købe bygningerne, og da tiden var temmelig presset, lånte bestyrelsen anpartskapitalen
af Grønbjerg-2000.
Når de tilstrækkelige anparter bliver solgt,
bliver beløbet naturligvis tilbagebetalt til
Grønbjerg-2000.
Der blev kaldt til borgermøde den 28. august
med det formål at informere om projektet og
præsentere købmanden samt tegning af anparter i selskabet.
Mange oplysninger om selskabet kan i øvrigt
findes på www.gronbjer-inovaekst.dk
Dette var historien der førte frem til stiftelsen
af Anpartsselskabet Grønbjerg Inovækst der
udlejer den tidligere brugsbygning til en købmand, der vil drive dagligvarehandel i Grønbjerg. (-mb) 

Ejerskab af en bred kreds
Med hensyn til anpartskapitalen var man i
bestyrelsen enige om, at der skulle tegnes så
mange anparter som muligt af 1000 kr. fordelt på så mange mennesker som muligt. Ideen var at få lokal opbakning til projektet så
mange skulle/kunne føle ejerskab af selskabet og dermed en garanti for at Grønbjerg
kunne fastholde en indkøbsmulighed.
Der var også enighed i bestyrelsen om, at
hver ejer kun har én stemme, uanset hvor
mange anparter vedkommende har. Også for
at indikere, at ejerkredsen skulle ud på så Læs om Borgermødet andet sted i bladet.
mange som muligt.

Margrethes Døtre
Kvinde kend din bil!
Kender du eks. dit dæktryk eller kan du selv skifte dæk?
Kom med din bil og Brian Kamp vil guide os igennem, det du må og skal vide som
bilejer,
eks. kontrol af olie, kølervæske, bremsevæske og sprinklervæske.
Arrangementet finder sted
lørdag d. 30. september 2017 kl. 10-16
hos Debbie og Brian Kamp, Vinkelvej 7, Grønbjerg.
Der vil være en sandwich ved middagstid + drikkevarer og kage og kaffe senere.
Prisen er 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding: til Karen Marie Pøhl, Mobil 25 33 31 82
eller e-mail hakon.pohl@mvb.net - senest d. 15. september 2017.
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 Grønbjerg er blevet helt kongelig
To store begivenheder i Grønbjerg har vagt Den anden opmærksomhed tilgik Hans Krikongehusets opmærksomhed.
stensen i forbindelse med den tidligere
brugsuddelers 100 års fødselsdag.
Det var først Ingrid og Johannes Kirks dia- Læs samtalen med Hans Kristensen i anledmantbryllup (60 års ægteskab) hvortil der til- ning af 100-årsdagen i Runestenen nr. 147. 
gik en hilsen fra Hoffet, og som Johannes
Kirk humoristisk sagde da Runestenen fik et
billede af hilsenen. ”Det er fra vores omgangskreds”.
Foto: -mb

Foto: -mb
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Er du træt af den tunge tur til Bilka
så gå i LET●KØB i Grønbjerg
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 Grønbjerg Inovækst - og Borgermødet
Der var ikke stole nok!
Optimistisk set var der sat omkring hundrede
stole og dertil svarende borde op i Grønbjerg
Friskoles Gymnastiksal. Allerede kl. 18.30
kom de første to deltagere. ”Det var tidlig I
kom!” ”Jah, vi ville være sikre på at få en
plads”, var svaret. Og lidt efter lidt kom
grønbjergboerne, der ellers plejer at komme
fem minutter i mødetiden, der var sat til kl.
19. Mødet skulle jo ikke vare for længe, var
det blevet besluttet fra initiativtagernes side.
Det varede ikke længe, før alle stole var besat, og bestyrelsen for det stiftede Anpartsselskab Grønbjerg Inovækst måtte i gang
med at sætte flere stole op. Lidt i syv var der
ikke flere stole at skaffe, og deltagerne, der
var så heldige, at de fik en stol, sad rundt
langs væggene. Heldigvis havde bestyrelsen
ikke sat de bænke væk, som eleverne på Friskolen benytter til deres morgensamling, så
de blev også benyttet.
Omkring 200 gæve grønbjergborgere var
mødt op. De eneste uden-sogns-borgere der
var mødt op, var købmændene og deres hjælpere, der skulle præsenteres, og som ville
etablere en Let Køb forretning i Grønbjerg.

kommen og gennem et dias forløb forklarede
baggrunden for etableringen af anpartsselskabet (se andet sted i bladet -red). Og videre
hvad det betød at investere sine sparepenge i
projektet.
Nogle få punkter fra vedtægterne blev trukket frem. Bl.a. de der handlede om evt. udlodning af overskuddet samt paragraffen om,
at uanset hvor mange anparter man har, har
man kun én stemme. Desuden blev det fremhævet, at når man investere i Grønbjerg
Inovækst, hæfter man ikke for mere end den
eller de anparter, man har købt.
De paragraffer gav anledning til nogle få
spørgsmål, der blev besvaret tilfredsstillende.

Købmændene
Købmand Kim Mikkelsen fra Holstebro, der
i forvejen har Spar på Døesvej i Holstebro
”Min Købmand” i Hjerm og ”Let Køb” i Nr.
Felding, præsenterede sig sammen med førstemanden René.
Kim og René fortalte lidt om deres forretninger, og at der i det hårdt trængte dagligvaremarked skulle volumen til, for at man kunne
få tingene til at køre rundt. Og med deres lavere omkostninger til det administrative nok
Anpartsselskabet Grønbjerg Inovækst
var bedre rustet til at få en forretning ud af
Sten Schmidt, der er formand i det nystiftede det ved at investere i Grønbjerg.
anpartsselskab Grønbjerg Inovækst, bød vel-

Foto: -mb

Efter et forslag fra en tilhører var der ”Thumps Up” til arrangementet.
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Ca. 200 ud af Grønbjergs ca. 500 voksne
borgere - 40 % af sognets befolkning - var
mødt op for at høre om den nye købmand og
anpartsselskabet, der skal eje de bygninger,
som købmanden lejer sig ind i. Det rykker!
Tusind tak for den fornemme opbakning og
til alle der lagde en blanket med tegning af et
anpartsbevis.
Arbejdet bliver nu at få fordelt alle anparterne, så alle får i hvert fald én anpart. I skrivende stund har vi ikke overblik over tegningen,
men over de 200 kommer vi under alle omstændigheder.
Tak endnu engang.
Direktør i selskabet, Henrik Mortensen og
formand Sten Schmidt udtalte samstemmende efter mødet, at det er fantastisk dejligt
med den enorme opbakning, når man forsøFoto: -mb
ger at stable en ny købmand og indkøbsmuFra venstre er det Kim og René medens Sten lighed op i vort lille samfund. 
Schmidt sidder ned.

Åbningstiderne blev der naturligvis spurgt
om, og til det svarede René, at det er fra 7.30
til 19.30 alle ugens dage hele året rundt.
Bortset fra den 24. december og den 31. december, hvor de gik hjem lidt før, og dagen
efter kom en lille smule senere.

Julemarked i Grønbjerg
Margrethes Døtre afholder igen i år

Julemarked

Butikken åbner den 27. oktober
Og så - ”Hvornår Åbner I?” Dertil blev der
svaret, at der skulle åbnes med en forrygende
fest den 27. oktober, når al isenkram, edb,
kasseterminaler, rengøring, maling, varer
osv. osv. var på plads.
René kunne også fortælle, at bagerbrødet
kom fra Sevel bageri, Videbæk Apotek kom
med medicin, og pt. var det dog kun GLS,
der kom med pakker, Post Nord så ingen mulighed for at etablere sig igen i Grønbjerg.

Søndag den 26. november
kl. 10 - 15
Forsamlingshuset er bestilt og vi er i
gang med at booke udstillere
Deltagere, der ønsker en stand er velkomne til at kontakte Marianne på
tlf. 22 56 19 82

TAK
Efterfølgende udsendte bestyrelsen en tak til
de fremmødte pr. mail og på Facebook:
Tusind tak til alle de der mødte op til aftenens præsentation af Grønbjerg Inovækst
ApS og til præsentation af købmand Kim
Mikkelsen fra Holstebro.

Eller på mail
marianne.thelle.nielsen@gmail.dk
Søndag er mest praktisk i år
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 Udflugt med Kultur & Samvær
Ved: Ingrid Kirk

Lørdag den 12. august var dagen, da Kultur
og Samvær havde inviteret grønbjergfolket
på en tur tilbage til vores fortid.
Vi skulle opleve Kongernes Jelling, hvor en
stor del af Danmarks historie har sine rødder.
Starte med, skønt regnen stod ned i stride
strømme, at se på og få læst teksten på de to
jellingstene, oversat af den meget dygtige
guide, vi havde fået lov at låne denne dag.
Og så blev vi ellers derefter budt indenfor i
tørvejr!
Det var meget interessant at besøge museet,
som efterhånden er udvidet til vældige dimensioner.
Her fik vi også fortalt, af den vidende fortæller, om tiden fra før vikingetiden og overgangen derfra til kristendommens indførelse.
Et spændende oplevelsescenter er blevet
skabt her, hvor man sagtens kunne bruge meget mere tid end det par timer, vi lige havde

at benytte os af. Særlig interessant var den
store planche, hvor man kunne følge den
danske kongerækkes slægtskab fra Gorm den
Gamle til vores Dronning Margrethe.
Vi skulle så videre, lige over gaden for at
spise en lækker frokost på Jelling Kro.
Derefter gik turen til Købmandsgården i Bindeballe, en gammel købmandsgård fra 1891,
hvor man så at sige kunne købe alt muligt fra
kolonial i gammel indpakning til høje hatte
og bolsjer.
Et sted i butikken var der indrettet et cafeteria, hvor vi drak vores eftermiddagskaffe, og
ellers hver især bevægede os rundt og gjorde
lidt indkøb, før turen gik mod Grønbjerg med
Laurids Husted ved rattet.
Tak for en god tur, som faktisk strakte sig
over hele dagen. Håber, vi ses en anden
gang!!! 

Foto: Johannes Mikkelsen

Jellingstenene er anbragt i en ”montre” for at modvirke hærværk - tidligere stod de frit
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 Sct. Hanstalen 2017
Ved: Hans Jørgen Mikkelsen

Jeg vil gerne sige tak til sogneforeningen for
invitationen, til at stå her i aften. Jeg må sige,
at jeg er meget beæret over som indvandrer
til Grønbjerg at få chancen for at sige lidt.
To ord om min baggrund: Jeg er landmandssøn fra Himmerland født for mange år
siden, da krigen sluttede. Jeg fik en landmandsuddannelse og en revisoruddannelse
og har arbejdet med regnskaber i mange år.
Da jeg blev træt af tale penge med folk, uddannede jeg mig til pædagog og har, siden
jeg blev færdig på seminariet, arbejdet på
retpsykiatrisk afdeling i Viborg. Det er et
sted, som jeg vender tilbage til. Jeg har været
der de sidste 18 år.
Hvad vil det sige at få en dom?
Det jeg vil sige noget om, er hvad det vil sige, at få en dom. Hvad vil det sige at leve
med skyld og skam, når man får en dom. Lad
det være sagt med det samme, jeg er nok mere præget af den arbejdsplads, end jeg bryder
mig om at tænke på. I kan bare spørge Bodil,
det kan hun bekræfte. Bodil det er jeres
præst, og hende er jeg også gift med, for i øvrigt.

Hans Jørgen Mikkelsen

Retspsykiatrisk afdeling
Jeg vil tage udgangspunkt i de mennesker,
jeg går med til hverdag, og det er på retpsykiatrisk afdeling i Viborg. Der har vi nogle
mænd, der har det fælles træk, at de er kriminelle, de er psykisk syge, de er alle blevet

mentalundersøgt og fundet utilregnelige i
gerningsøjeblikket. Og så kan I spørge, hvad
er en mentalundersøgelse?
Det er bl.a. en række samtaler med en overlæge, der skal finde ud af, om de vidste hvad
de gjorde, og hvis de er klar over det, ryger

Foto: -mb

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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de i fængsel. Vores afdeling er et alternativ
til fængsel, fordi loven siger, at hvis man er
fundet sindssyg i gerningsøjeblikket, skal
man ikke anbringes i et fængsel, og så har vi
et samfund, der samler de knægte op. Ja, nu
siger jeg knægte, det er kun en halv sandhed.
Fordi nu er pigerne faktisk også kommet på
banen. Der har vi også fået ligestilling.

22 aften til 06 morgen. Psykisk syge har tit
brug for en snak med folk om natten, men
det skulle spares væk. Og så tænker jeg, gad
vide hvor den besparelse bliver af, når vi får
stadig flere unge, der får en dom? Vores
knægte koster altså 7.000 kr. i døgnet pr.
mand. Så hjælper det altså ikke at spare en
døgntjeneste, der måske kunne redde nogle
af dem.

Ligestillingen
Jeg kan huske overlægen ved den første samtale, jeg var til i 1999, sagde: ”Hans Jørgen,
her møder du ingen piger.” Og jeg spurgte
hvorfor? ”Jo, de bliver reddet, inden de kommer ud i skidtet, det gør drengene ikke, de får
lov til at sejle deres egen sø.” Men jeg skal
love for, at pigerne er kommet på banen, og
dem vi har, har ofte øvet vold, bl.a. mod kæresten, så der er de også kommet med. Min
chef deroppe plejer at underholde med, at patienterne er blevet markant ringere, siden
Hans Jørgen blev ansat, så holder han en lille
pause, så tilføjer han, men der behøver jo ikke at være en sammenhæng.!! Det er jo altid
en trøst. Han har da ret, for jeg må erkende,
at de er blevet ringere. De kan slet ikke det,
de kunne, da jeg begyndte. Men som sagt,
det behøver ikke at være min skyld.

Aldersspredningen
Nu bliver jeg ved med at sige knægte. Det er
også kun en halv sandhed, for der er en voldsom spredning i alderen. Den yngste jeg har
haft med at gøre var 18 år, og den ældste var
69. Så man kan sige, at det ikke er knægte,
men selvom de er 50 år eller mere opfører de
sig som knægte, og så er det fristende at kalde dem det.
Diagnoserne og dommene
Men hvad er det så for nogen? De fleste har
diagnosen, skizofreni eller paranoid skizofren, og så er der nogen, der har en diagnose,
der hedder ”Borderline”, det er når man selvskader, og så er der autisme. Autister er dem,
der kontrollerer alting.
Den dom patienterne har fået, omfatter typisk
vold og mord, brandstiftelse og voldtægt eller anden personfarlig vold, som det hedder.
Den mest almindelige alder når vi får dem, er
fra 25 – 40 år. Så kan vi så spørge, hvor længe er de så hos os? Det er som regel fra fem
til otte år, og hvis de har begået et mord, er
det som hovedregel fra 10 – 12 år. Den der
har rekorden hos os, var der i 17 år, og han er
så kommet ud nu. 17 år det er dog en slags
periode at være hos os.
Vi skelner mellem anbringelsesdom og behandlingsdom. Dem, der har begået et mord,
har så en anbringelsesdom, og dem er vi gift
med, som det hedder, dem kan vi ikke slippe
af med. Vi kan ikke udskrive én, der har en

Domme og besparelser
Antal patienter der har en dom er tredoblet, i
den tid jeg har været der. I Danmark har vi
ca. 5.000, der har fået en dom. Det synes jeg
er voldsomt. Antal pladser i Viborg er i den
periode, jeg har været der, øget fra 17 til 32.
Det kan lyde voldsomt, det er næsten en fordobling, men hvad hjælper det, når antal unge mennesker med dom er tredoblet? Antallet
af sengepladser er også blevet nedlagt markant. Vi har langt færre sengepladser, til det
vi kalder de åbne afdelinger. Døgntjenesten
er sparet væk. Det var sådan førhen, at man
kunne komme ind fra gaden og få en snak fra
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anbringelsesdom. Der skal retten ind og æn- de kan aflæse, hvis man har en skidt dag. De
dre det til en behandlingsdom, før vi kan ud- kan simpelthen se, hvis vi ikke er helt på topskrive vedkommende til typisk et bosted.
pen, og de afprøver os dagligt.
Personalesikkerhed
Så er der noget, der hedder sikkerhed for os
personale. Vi går med alarm, og det er simpelthen nødvendigt, for at vi kan være i det.
Jeg ved ikke, om I har set den TV dokumentar, der har kørt på det sidste, som hedder
”Dræbt i tjenesten”. Der har vi faktisk fem
kollegaer, der har mistet livet siden 2012.
Det synes jeg er skræmmende, at man kan tage på arbejde, og så ikke komme hjem igen,
men det er vilkårene, og det kan vi nok aldrig
gardere os imod.

Tavsheden
Hvis jeg for eksempel spørger en patient kl. 3
om eftermiddagen: ”Hvordan har din dag
været?” Jeg har mange aftenvagter, og det er
naturligt at starte en snak med det, så kan de
godt finde på at fortsætte i dyb tavshed, de
svarer ikke. Der er problemet så, hvis jeg går.
Man skal tåle tavsheden. Hvis jeg går, så siger de, ”at Hans Jørgen heller ikke gad at
snakke med mig. Han spørger bare, for det
får han jo penge for. Han gad mig heller ikke.” I det tilfælde skal man blive siddende og
måske vente en halv time, eller tre kvarter.
Og så siger han joov! Det har da været godt
nok indtil nu. Det var nok det, jeg havde
sværest ved i begyndelsen, det var at tåle
tavsheden. Tænk på, hvis I sidder og taler
med jeres nabo, og han ikke siger noget i tre
kvarter, så kan man jo godt fristes til at gå
hjem. I det tilfælde skal man altså blive siddende, når man er på en psykiatrisk afdeling.
Det havde jeg svært ved at lære, men jeg tror,
at jeg har lært det. Det de har prøvet, de her
knægte, det er at blive svigtet gang på gang
på gang, og hvis vi så heller ikke er troværdige, så går det galt. Nøgleordene på mit arbejde er tålmodighed, tillid og respekt. Respekten er helt afgørende, og den skal gå begge
veje.

Hvad laver vi?
Så er der mange, der spørger: ”Hvad laver
vi? Hvad laver vi så med sådanne unge mennesker, som vi ikke kan stole på?” Som der
typisk bliver sagt om, at de er kriminelle, og
de skal spærres inde. Ja, men hovedreglen er,
som vores leder siger, at vi skal tilstræbe en
hverdag så tæt på det normale som muligt.
Det betyder, at vi går ud med dem. Vi har
morgenmøder, hvor vi snakker om, hvad vi
skal lave. Der er nogen, der går i skole. Der
er motion af enhver art, og vi har firmacykler. Så har vi også nogle af de bedste patienter, der tager en uddannelse. Vi har én i øjeblikket, der er ved at tage en køkkenlederuddannelse på den tekniske skole, og med skole
er det sådan, at det er en lærer fra VUC, der
kommer og underviser, fordi vore patienter
ikke kan klare at gå på en almindelig skole,
så kommer læreren til os. Det, jeg tror, er det
allervigtigste, de kan lære, de knægte, det er
at tage ansvar for deres eget liv. Det har de
ikke været gode til, og det tror jeg, er det allervigtigste, at de tager ansvar, for det de har
gjort, og det skal guderne vide, at det har de
ikke altid gjort, før de kom hos os. Det der er
det allervigtigste er, at vi kan forhindre nyt
kriminalitet, og som vores leder siger:, vi
skal bære håbet for patienterne. Og det er ikke altid så enkelt. Jeg tænker, at vores opgave er, at danne relationer med patienterne, og
få skabt den nødvendige respekt og tillid, der
skal være der, når man arbejder med mennesker. Patienterne er jo eksperter i kropssprog,

Udgange
Så er der det med udgang. Det er sjovt, det
optager folk, de kan ikke forstå, at man kan
lukke en morder ud, for hvad skal han dog ud
i det virkelige liv for? Han har jo gjort noget
forfærdeligt, ja det har han, men vi begynder
altid med ledsaget udgang. Der er det jo altid
spændende, får vi ham med hjem? Der er altid en risiko, når man er ude med en patient.
Jeg har, i de 18 år jeg har været i psykiatrien,
sat to patienter over styr. Den ene tog en taxa, og den anden gik på værtshus. I kan tro,
at det er en flad fornemmelse at komme alene hjem og sige: ”Jah! Jeg har mistet patienten! ”Jamen, fulgtes I ikke ad”, spørger de så.
Joh, den ene tog en taxa og den anden gik på
værtshus, men jeg synes egentlig, at det er
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billig sluppet, at man kun sætter to over styr.
Og tiest kommer de hjem dagen efter. Det
gør de næsten altid, fordi hvis man som psykiatrisk patient stikker af fra os, det klarer
man altså ikke ret længe. Politiet kender
dem, det er den ene ting, og den anden er, at
de mangler deres medicin. De klarer ikke det
frie liv i ret mange timer, desværre. Det viser
igen hvor sårbare de er.

gjort, og de vil ikke snakke om det, de har
gjort, og det er specielt mordere. Jeg tænker,
at det har noget at gøre med skyld og skam,
og at man simpelt hen er flov over, det man
har gjort.
Effektivisering - flere psykisk syge?
Så kan man så spørge, hvad vej peger pilen?
Jeg må sige, at jeg er pessimistisk. Jeg tror,
at vi stadig får flere psykisk syge, der får en
dom. Det hænger sammen med, og det er ikke fordi jeg er ansat i Viborg. Det har noget
at gøre med, at vi har et alt for dårligt system
inden for psykiatrien, vi har nedlagt for mange senge, vi udskriver dem ofte for tidlig.
Her taler jeg om de, der ikke har en dom de
kan for så vidt gå selv, men ventelisterne bliver stadig længere, og sengepladserne bliver
skåret ned, og vi udskriver tidligere. Jeg synes, at det er en trist udvikling, fordi vi, hver
gang vi nedlægger en seng, så nedlægger vi
også muligheden for, at de får tid til at blive
raske, inden de skal videre.
Og næst efter kan vi også sige ”Hvad udskriver vi til? Er det eget hjem? Så ved jeg næsten ikke!” Det er i hvert fald de færreste af
vore mænd, der kan klare en tilværelse i eget
hjem, det er måske én ud af hundrede.

At leve med skyld og skam
Ja, hvordan lever vi så med skyld og skam?
Den har de, ja det har vi jo alle sammen. Os
der har lavet noget skidt. Der er mange forskellige reaktioner. Den der anger og fortrydelse, man kunne tro de havde, den har de ikke, det er ikke en selvfølge, der er jo ikke noget, der skal siges undskyld for, for det er jo
systemet, der er noget galt med. Og vi repræsenterer jo systemet, for vi går med nøglerne.
Der er mange af knægtene, der giver modparten skylden. For eksempel hvis de har dræbt
kæresten, hvor skulle hun hen? Er jeg måske
ikke en flot fyr? Så mener man, at man er berettiget til at kvæle kæresten. Det er man
selvfølgelig ikke. Det skal dog siges, at nogen søger tilgivelsen. Der er nogle patienter,
der bruger vores sygehuspræst, også fordi
hun ikke skriver i journalen, som vi andre
gør, hun har det, der hedder dobbelt tavshedspligt. Jeg har også en enkelt patient, han
hører radiogudstjeneste om søndagen. Han
sagde da også til mig, at du kan tro, at jeg
lukker døren grundig, ja, hvad vil de andre da
ikke tænke, hvis de hører, at jeg lytter til radiogudstjeneste, det er godt nok en flov historie. Så er der nogen få, der læser biblen.
Men der er mange, der fortrænger det, de har

En dom i livet!
Det næste jeg vil tale om er: ”Hvem bliver
ramt af en dom her i livet?” Der skal man gøre sig klar, det behøver man ikke at være kriminel for, for at få en dom, det kan ramme os
alle sammen, der er bestemt nogen, som ikke
har gjort noget, der har fået en dom. Jeg kan
bare nævne den her feriedreng, som jeg har.
Igennem de sidste tyve år har jeg været støt-

Efterlysning

Jeg vil meget, meget gerne vide, hvem der har lagt en bog ind på vort køkkenbord i et
(ubevogtet) øjeblik for en månedstid siden.
Bogen er skrevet af den norske forfatterinde Berit Karin Larsen og udgivet på Gyldendals Forlag. For øvrigt en interessant fortælling om folket i Finskoven, som jeg har
læst med megen interesse.
Bogen har titlen: Der vokser et træ i Mostamåg
Er bogen ved en fejl anbragt her, eller er det en gave? Jeg har spurgt både her og der!
Sig til, hvis du mangler den! Ellers siger jeg da så mange tak.
Med venlig hilsen Ingrid Kirk
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teperson for en ”feriedreng” fra København.
Han blev født dybt hjerneskadet af en sytten
årig alkoholiker. Hun får ham, og han kan
absolut ingenting. Hans livshistorie kort er, at
han bliver tvangsfjernet som syvårig, da der
ikke var nogen, der tog sig af ham, tog ansvar for ham. Han kom ud i en plejefamilie i
Jylland, der får han daglig klø, fordi han laver for lidt. Han får tæsk, rent ud sagt. Da
knægten bliver tolv år, så falder den her plejefar død om af en blodprop, og det tager
drengen skylden for, og så har han været på
institution siden. Jeg synes også, at en sådan
knægt har fået en dom, selvom han ikke har
lavet noget galt. For et par år siden gik vi på
gågaden i Viborg, så siger han lige pludselig:
”Hans Jørgen, synes du ikke at livet er dejligt?” Så tænkte jeg, at hvis han kunne sige
det, så burde jeg også kunne sige det.
Jeg tænker, at vi alle kan blive ramt. Vi kan
blive ramt af sygdom f.eks. Det er vi ikke
selv herre over. Vi kan alle sammen blive syge.
Døden spørger ikke efter alder, og jeg tænker
at skæbnen ofte kan virke meningsløst. Den
kan vende op og ned på livet på et splitsekund. Det kan være trafikulykker, det kan
være pludselig sygdom, hvor man må opgive
det aktive liv, som man havde, og det er vel
strengt taget også en dom.
Livet er for mig at se fyldt med tilfældigheder, og der er ingen, der kan vide sig sikker.
Som ordsproget siger: ”Ingen kender dagen,
før solen går ned”.

vet pludselig er slut, hvis man er desperat
nok. Kristeligt Dagblad skrev samme dag om
en patient, der tog sit eget liv et sted, hvor
det ikke burde kunne lade sig gøre. Citat fra
en ægtefælle. Men jo! Det kan lade sig gøre.
Det kan lade sig gøre at tage sit eget liv også
på et psykiatrisk sygehus. Også selv om vi
ser ind til dem en - to – tre - fire – fem gange
hver eneste nat, vi kan aldrig gardere os 100
% imod selvmord, det må vi bare erkende.
Hvad er det værste der kan ske?
Til sidst, og nu skal jeg nok fatte mig i korthed. Til sidst vil jeg godt tale lidt om bekymringer, og hvad kan de udrette. Hvad kan bekymringer udrette i livet og i dagligdagen?
Ofte så hører jeg patienterne sige nej til udgang med os, fordi de ikke tør møde andre
mennesker. Så er mit spørgsmål til dem:
”Hvad er det værste, der kan ske? Hvad er
det værste, der kan ske, ved at gå en tur?”
Det kan de så ikke svare på! De kan slet ikke
forestille sig, hvad det værste kunne være.
Jamen, det er jo at vi går hjem igen. Nå ja,
det kan de så godt se.

Selvmord!
Så vil jeg også sige, at der er nogen familier,
der bliver ramt af selvmord. I Kristeligt Dagblad stod der i sidste uge med fede overskrifter på forsiden ”Selvmord i psykiatrien går
upåtalt hen” Det er dog en flot påstand, tænker jeg. Jo! Vi skal selvfølgelig gøre alt, for
at undgå at vore patienter tager deres eget liv.
Men tro mig det er lettere sagt end gjort. Vi
har jo ingen mulighed for at mandsopdække
patienterne døgnet rundt, med mindre vi lægger dem i bælte, og det sker heldigvis sjældent i dag.
Hvis I vidste, hvad patienterne er i stand til at
sluge og spise eller byde sin krop i det hele
taget, vil I forstå hvor stor risikoen for, at li61
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I det hele taget synes jeg, at der er mange bekymringer i dagens samfund. Og jeg spørger,
til hvilken gavn? Som der står i biblen:
”Hvem kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig, hver dag har nok i sin plage?”,
sagde Jesus.
Og så vil jeg gerne citere et vers af Piet Hein,
som jeg holder meget af og det lyder sådan her:
Hvis du vidste, hvad du ved,
når dit livslys er brændt ned,
Da var meget mindre drøjt,
mens det endnu brænder højt.

min egen livshistorie.
For mindre end for to år siden anede jeg ikke
hvor Grønbjerg lå. Jeg vidste ikke, at der var
noget der hed Grønbjerg. Jeg boede ude på
en ejendom i Resen, og var medlem af menighedsrådet, og havde været det i mange år.
Og så skulle jeg til en konference der hed
”Kirken på landet”. Jeg var udpeget som den,
der skulle tage af sted, som den eneste fra
menighedsrådet. Jeg gruede for dagen, for
kurset begyndte klokken halv ti og blev ved
til klokken sytten. Jeg tænkte, at det bliver
godt nok en lang dag, men jeg havde lovet
menighedsrådet at tage af sted, formanden
var nemlig på hærvejsvandring, så hun sagde: ”Hans Jørgen, du er næstformand, så du
skal af sted.” Og så tænkte jeg, ja, det værste
der kunne ske var, at jeg kunne tage hjem før
tiden. Man kan jo komme ud for noget
”presserende”, så man skal af sted. Der kom
180 deltagere, og de der kender mig, vil
overhovedet ikke være overrasket over, at jeg
kom som nr. 178. Der var dog få ledige stole.
Blandt andet én ved siden af Bodil Toftdahl,
jeres præst, Og, nå, ja, resten er historie, som
man siger. Og hende er jeg gift med i dag.
Bodil har ofte travlt med at sige til de, der gider at høre på det, at det var ligegodt det ringeste kursus, hun nogen sinde havde været
på. Min bøn til Vorherre vil være, at jeg håber, at hun en dag vil sige, at hun fik dog en
lillesmule godt ud af kurset, trods alt. Det var
ikke helt spildt.
Jeg vil slutte med at ønske jer en god Sct.
Hans aften og god sommer her i Grønbjerg,
for nu ved jeg også hvor Grønbjerg ligger.
Tak! 

Og hvad mener den gode Piet Hein så med
det? Ja, jeg tolker det sådan, at hvis vi vidste,
hvad vi ved den dag vi ligger på dødslejet, så
tror jeg faktisk, at mange af vore bekymringer dybest set vil vise sig at være unyttige og
i hvert fald nyttesløse.
Piet Hein siger et andet sted:
Bekymringer trækker en negativ rente
De vokser sig små, hvis man lader dem vente.
Det er også kloge ord! Man skal somme tider
lade bekymringer vokse sig små, og det gælder ikke bare inden for psykiatrien, skulle jeg
mene!
Og det sidste eksempel: Johannes Møllehave
har skrevet en bog med titel: ”Skuffelser, der
ikke gik i opfyldelse.”
Jeg har ikke læst bogen, men den er sikkert
også lærerig og til at få forstand af.
Tilfældighedernes spil!
Jeg sagde på et tidspunkt, at livet er fyldt
med tilfældigheder. Jeg vil godt give et eksempel på en tilfældighed, og det er så ud fra
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 Mindeord

brød sig ikke om at blive passet af det offentlige, så det var ofte konen, der trillede afsted
med ham i kørestolen, som øjensynligt var
noget, de begge nød.
Helge var rigtig glad for blomster, og det var
ham, der opmuntrede til, at bedet udenfor
langs huset, lejligheden, som de flyttede ind i
for en del år siden, var beplantet med blomster af mange arter. Til daglig glæde og fornøjelse for familien.
Helge Andersen efterlader sig sin hustru og de
otte nævnte børn samt 21 børnebørn.
Æret være Helge Andersens minde!

Ved: Ingrid Kirk

Anna Mikkelsen, Grønbjerghjemmet, sov
stille ind på hjemmet den 18. juni 2017 efter
kort tids svagelighed og blev den 22. juni bisat fra Nørre Omme Kirke. Hendes urne er
efterfølgende blevet nedsat på De ukendtes
Gravplads ved kirken.
Anna Mikkelsen blev født 2. april 1929 og
blev således 88 år. Anna var på nuværende
tidspunkt den person, som har været beboer
på Grønbjerghjemmet længst tid. Hun havde
en afdød bror, som hun har følt sig nært knyttet til. Der udover kendes der ikke meget til
hendes familie eller herkomst.
Anna var en glad og venlig kvinde, for det
meste da, men følte hun sig "ikke forstået",
kunne hun da godt blive ret så bestemt.
Hun vil helt sikkert være savnet af både medbeboere og personale på Grønbjerghjemmet.
Æret være Anna Mikkelsens minde!

Birthe Loise From-Nielsen (Bitten) er stille
sovet ind på Spjald Plejehjem den 17. august
2017 - 78 år gammel - og blev den 25. august
bisat fra Nørre Omme Kirke.
Bitten blev født på Als den 25. december
1938 og blev som ung gift med Ole FromNielsen fra Taastrup.
I tre år drev parret servicestation på Fyn, før
de flyttede til Grønbjerg på adressen Algade
38, hvor de boede i mange år. Bitten mistede
sin mand i 1995.
Bitten var en flittig kvinde, som tog arbejde
ved forskelligt som f.eks. rengøring. Det kunne også være klargøring af biler til salg. Hendes sidste arbejdsplads var Farveriet i Skjern.
Bitten tog del i, hvad der blev arrangeret for
mennesker på hendes alderstrin, så længe hun
magtede det og hun var glad for at lave gymnastik.
Efterhånden blev hendes helbred dårligere,
da hun led af gigt og døjede også med en
kræftsygdom, som gjorde, at hun blev afhængig af kemobehandlinger.
Sygdomme, som i årevis prægede hendes
formåen, men ikke hendes lyse sind, som ikke sådan lod sig kue.
Men trods dette blev det til sidst nødvendigt
for hende at tage bolig på Spjald Plejehjem.
Bitten var et sødt og afholdt menneske med
mange venner. Gennem mange år havde hun
Jørn Bak fra Røde Kors som besøgsven, hvilket
var til stor glæde for både giver og modtager.
Bitten efterlader sig sine to sønner, Bo i Ikast
og Morten i Assens, deres hustruer og fire
børn plus oldebørn.
Æret være Birthe Loise From-Nielsens minde! 

Helge Andersen, Kastanjeallé 6, Grønbjerg,
blev den 14. august 2017 pludselig alvorlig
syg i hjemmet, og i ambulancen på vej til sygehuset i Herning blev han erklæret død.
Helge Andersen blev begravet ved Nørre
Omme Kirke den 18. august.
Helge Andersen blev født i Faster sogn den
9. august 1947 og voksede op her.
I 1977 købte han huset på Tjørnevej, og i
1978, hvor han havde truffet Gerda, som var
alene med sine 4 børn, Gitte, Karen Margrethe og tvillingepigerne Else og Elin, besluttede de sig for at flytte sammen.
De to fik efterfølgende fire fælles børn, Christian, Helle og til slut tvillingparret Mette og
Søren. Så der måtte have været anlæg for
tvillingfødsler i den familie - og mange at tage sig af i dagligdagen for Gerda og Helge.
De tog sig dog også tid til hinandens interesser, som for eksempel dette at gå på markeder, hvor det især var fjerkræ og smådyr som
chincillaer, de interesserede sig for. Så det
sås jo ofte, da børnene var blevet så store, og
de kunne passe sig selv, at forældrene drog
afsted på markeder.
Helge mistede meget af sin førlighed efter, at
han for nogle år siden fik amputeret sit ene
ben og herefter blev kørestolsbruger. Han
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