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25. årgang
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LET•KØB åbnede i Grønbjerg den 27. oktober 2017
Én af de helt store dage i Grønbjergs historie oprandt den 27. oktober 2017, hvor købmand
Kim Mikkelsen foran en kæmpeskare af forventningsfulde grønbjergboere, kunne klippe båndet til den nyindrettede LET•KØB forretning i den tidligere brugsbygning. Lokalerne var
blevet købt af Grønbjerg Inovækst Aps og lejet ud til Kim Mikkelsen.
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der skal om ved hinanden, og det er hverken
Sønderkjærsvej eller Sandbækvej bygget til.
Ved hovedvejen i det nordlige spor har der
været et meget grimt hul, der i hvert fald i et
enkelt tilfælde har været årsag til en beskadiget fælg. Hullet ved hovedvejen er efter henvendelse til kommunen nu fyldt op med stabilgrus, ligesom højresvinget fra Sandbækvej
til Sønderkjærsvej er stabiliseret med stabilgrus. Kommunen kommer jo ikke forbi hver
dag, så hvis der er grelle tilfælde, er man velkommen til at ringe til kommuneansvarlig
Hans A. Schmidt tlf.: 21 25 26 09, der er hovedansvarlig for projektet, der igen er udliciteret til Stauning maskinstation.
Bymarken, Skolevænget og Ørnhøjvej har
sikket også bemærket et større trafiktryk, når
skolebørn skal hentes og bringes, og når folk
fra landet mod vest skal i LET•KØB. Af andre observationer kan nævnes at omfartsskiltet ved Sandbækvej/Sønderkjærsvej, i
blæsten havde fået en forkert retning, så bilister er set kørende ud ad Sønderkjærsvej for
at tage Kjærgårdsvej til Tim 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Bliver det hverdag igen?
Åh - det var en lettelse, Hvor er det dejligt at
vi kan handle i vores egen by, Godt at vi ikke
skal til køren for at handle, Godt gået, Flot
initiativ. Roser og Superlativerne var der ikke mangel på, i dagene og ugen efter at
LET•KØB åbnede butikken, og vi havde den
helt store grisefest i og omkring LET•KØB.
Alt det kan man læse om andet sted i bladet.
Og nu skal Friskolen ikke køre så langt efter
skolemælk og andre fornødenheder.
Grønbjerghjemmets beboere kan komme en
tur til købmand igen. Og alle kan mødes i
LETKØB til en snak hen over kølediskene.
Der bliver lidt mere liv i byen - i hvert fald
når Algade bliver færdigkloakeret.
Huspriserne nåede vel ikke engang at falde,
og så der er igen mulighed for at ”lokke” nye
tilflyttere til.
Efterhånden vender dagligdagen tilbage, og
så må vi jo huske tilbage, på de fem måneder
der gik, hvor der ikke var mulighed for at
handle lokalt.

Deadline for nr. 150 er
lørdag d. 30. december 2017

Algade - Sønderkjærsvej - Sandbækvej og alle de andre omkørselsveje.
Og så til Algade med den uro og trafikale udfordringer det giver.
Processen varer i tre år, er det bebudet os. Så
kan man jo håbe på, at Algade bliver til at
færdes på i de perioder, der ikke graves og
lægges kloak og overfladevandsledninger i
jorden.
Men udfordringer giver det - hvordan klarer
postvæsnet sig? Måske ikke så slemt for dem
de kommer jo kun onsdag og fredag - og Toke med reklamevognen og Runestenens bud
kan jo sagtens benytte fortovet.
Langt værre ser det ud på den første del at
Sønderkjærsvej fra Algade til kirken og fra
kirken ad Sandbækvej til hovedvejen. Asfalten holder vel endnu. Men rabatterne er urimelig medtaget. Og det er jo i denne tid, hvor
de store landbrugsmaskiner skal fra mark til
mark. Heldigvis er majshøsten ved at være
afsluttet. Men der er stadig store transporter,

Bladet udkommer
onsdag d. 17. januar 2017

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
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Kommune) og trykkes i ca. 400 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Udlejningsbureauerne har længe haft et ønske om større sommerhuse for at kunne imødegå efterspørgslen fra gæster som ønsker at
Ved: Hans Østergaard
20 30 67 10
besøge området, og som har brug for lidt
hans.ostergaard@rksk.dk
større huse.
Et forslag til tillæg til kommuneplanen 2017Til Runestenens læsere.
2029 har været i høring. Byrådet vedtog tillægget som betyder at der nu kan bygges
Efteråret er over os, uret er større sommerhuse i ikke-lokalplanlagte omigen stillet en time tilbage, råder.
og dagene kortes hastigt.
Jeg vil denne gang indlede Kapitaludvidelse – Midtjyllands Lufthavn.
mit indlæg med et vers af Ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn har
N.F.S. Grundtvig og med søgt om kapitaludvidelse. Der har på det semelodi af Johan H. Nebelung.
neste været en positiv udvikling både når det
gælder økonomien og passagerantallet i luftNu falmer skoven trindt om land
havnen.
og fuglestemmen daler
Jeg mener at Vestjyllands Lufthavn er en
alt flygted storken over strand
vigtig del af infrastrukturen i Midt og
ham følger viltre svaler.
Vestjylland, og at der er store erhvervsinteresser i at sikre lufthavnens drift.
Nyt fra byrådet.
Skal vi tiltrække investeringer i det Midt og
Budget 2018-2021
Vestjyske, og sikre en god infrastruktur både
På byrådets oktober-møde blev budgettet for når det gælder vejanlæg og lufttrafik kræver
2018-2021 endeligt godkendt af et enigt by- det at kommunerne i området samarbejder.
råd. Der var til 2. behandlingen et enkelt ad- Et flertal i byrådet godkendte kapitaludvidelministrativt ændringsforslag. Undervisnings- sen og afsatte kr. 436.000 i 2018 og 2019 til
ministeriet har udmeldt et forslag om at de formålet.
kommunale bidrag til friskolerne skal hæves.
….fortsættes side 6
Forslaget betyder en stigning på kr. 1.807 pr.
elev og giver en samlet merudgift på netto kr. Indholdsfortegnelse
1,3 mio. kr. Byrådet godkendte ændringsfor14
slaget og beløbet bliver således indarbejdet i Bos lastbil
GB-Hjemmets venner.
25
budgettet for Børn- og Familieudvalget.
God dag i Grønbjerg
33
16
Større sommerhuse i ”ikke lokalplanlagte” Jennifer og Thomas
Julebal
37
sommerhusområder.
7
RKSK har, så vidt jeg ved, som den eneste Julemarked
21
kommune i landet, indtil nu haft en bebyg- Let Køb i Grønbjerg
18
gelsesprocent for sommerhuse på 10% i Louise Lynge LETKØB
8
modsætning til andre kommuner som har en Med Torben og Arla i Dubai
Menighedsrådets
Klumme
38
bebyggelsesprocent på 15 %.
43
Kravene til sommerhuse har de senere år væ- Mindeord
Mobil fri-friskole
32
ret stigende, og mange har haft et ønske om
Nytårsfyrværkeri
29
f.eks. 2 badeværelser og lidt større, og i nog- Storm og Stilhed
39
le tilfælde flere rum end tidligere. Nye krav Sundhed
28
til byggeri har medført mindre nettoarealer Til bords med Luther
30
pga. krav om øget isolering af vægge og lof- Victor
22
ter.

 Nyt fra Byrådet
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L Servicemeddelelser 7
Let•
•Køb Annebergvej 5

Zoneterapeut:

Kirkebil:

Åben alle dage hele året.
Jul- og nytårsaften kortere
7.30 - 19.30
Tlf.: 72 15 50 60
Facebook
Pakkepost
Tips & Lotto
Frimærkesalg
Møltrup-kødvarer
Medicinudlevering

Tina H. Kirk
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

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

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

Vagtlægen i regionen:

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

70 11 31 31

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48

Læge H. Thomsen
Genbrugspladsen:
P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

Trylle Spir
Børnetøj 3-12 år
Åbningstider efter aftale
Tlf.: 50 999 444

Manipulation
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
Tlf.: 97 38 40 50

Lægehuset i Spjald
Tlf.: 97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30

Lægerne i Tim
Fiskebil ved LET•
•KØB
Tirsdag ulige uger
14 - 15.30

Alarmcentralen: - 112

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

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Byrådet - lokalt (S): Søren Elbæk, Spjald
Byrådet - lokalt (V): Hans Østergaard, Spjald
Dagplejerep.:
Inger Kjeldgaard
Flagalle:
Jens Sandal
Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald
Gb Aktiv - badminton: Henrik Mortensen
Gb Aktiv - fodbold: Claus Bak
Gb Aktiv - gymnastik: Heidi Brinch
Gb Aktiv - klub:
Heidi Mouridsen
Gb Aktiv:
Henriette Qvist
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
Grønbjerg Inovækst: Sten Schmidt
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen
Kultur og Samvær: Klaus Jensen

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

21723040
40316640
20306710
50808359
61417154
97382055
24464730
23394313
29826361
61854204
22330905
21431502
50969663
97384177
97384848
97384848
31344498
21681965
23205232
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Louise Lynge Nielsen
Mogens Ballegaard
Helle Engestoft
Henrik Thomsen
Lissi Dyrberg
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Bodil Toftdahl
Mogens Ballegaard
Grethe Lauridsen
Besøgstjeneste
Carina Svanborg
Jonas Fejsø
Bodil Jensen
Grete Tange
Per Hessellund Lauritsen

72155060
25470589
40291073
97384050
21497492
97384373
23704066
30524177
25744066
21681965
20878367
25470589
30279610
97173354
30354805
40923542
23264285
97384284
97384486

Side

NOVEMBER
MA 13
TI

Dagen aftaget med 5t 3m

Side

46

LØ 16

14 Terminsprøver i Grønbjerg Friskole

ON 15 Fiskebil ved Let-Køb kl 14.-15.30

SØ 17

Kirke ingen

MA 18

51

19 Julehygge K&S

42

TO 16

TI

FR 17

ON 20 Juleafslutning GF - Kirke

LØ 18

TO 21 Juleferie GF

SØ 19

Kirke 10.30

MA 20

47

TI

FR 22
LØ 23 Sidste tilmelding til Julebal

37

SØ 24 Mens vi venter Kirke 14.40 og 23.30 27 40

21

ON 22

MA 25

Juledag

TO 23

TI

2. juledag

FR 24

ON 27 Julebal

LØ 25

TO 28

SØ 26 Julemarked

Kirke 9

7

26

Kirke ingen 52
Kirke ingen
37

FR 29

48

MA 27
TI

40

LØ 30

28 Fiskebil ved Let-Køb kl 14.-15.30

Deadline Runestenen

SØ 31 Festfyrværkeri kl. 00.20

ON 29

Kirke ingen

JANUAR - 2018
MA 1 Gå-tur og

TO 30
DECEMBER
FR

1 Juleklip-åbent hus GF

LØ

2

SØ

3 Syng julen ind kl. 15.30

TI

2

ON

3 Skoledag GF

40

TO

4

Kirke 16

40

FR

5

49

12

Sang og Fortælling

MA 4 Juletræ for børn

Kirke kl. 14 1

LØ

6

TI

5

SØ

7

Kirke 10.30

ON

6

MA 8

2

TO

7

TI

FR

8

ON 10 Åbent hus GF

LØ

9

TO 11

SØ 10

Kirke 10.30

MA 11

50

TI

29

9 Fiskebil ved Let-Køb kl. 14.-15.30

FR 12 Projekt 8. - 9. kl. GF
LØ 13

12 Fiskebil ved Let-Køb kl 14.-15.30

ON 13

SØ 14

Kirke ingen

MA 15

3

TO 14 Festival of Carols and Lessons 19.30

40

TI

FR 15 Julegudstjeneste for Gb-Hjemmet

40

ON 17
5

16
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Dagen aftaget med 9t42m

40

skabet. Valgkampen fylder meget i aviser,
TV og sociale medier, og inden længe vil
spændingen for de mange kandidater blive
udløst.
Jeg ser frem til valget og ønsker alle en god
valgdag.

….fortsættelse fra side 3

Valg til kommuner og regioner.
Om ganske få dage er der valg til kommuner
og regioner og der er, og har på det seneste
været stor aktivitet med valgkampagne. Plakater og bannere er sat op og ”pryder” land-

Sidst i oktober var det næsten gået galt, da to store lastbiler skulle om ved hinanden på Sønderkjærsvej . Bilerne var skredet ud på den regnvåde vej og landet i rabatten. Politiet havde været på stedet dagen før for at godkende rengøringen af vejen efter mejshøsten. Efter en halv times ventetid og kødannelse og bilister der måtte ledes tilbage gennem Grønbjerg eller ud ad Sønderkjærsvej og ad Kjærgårdsvej til Tim, kom de to store biler på rette vej igen. Ingen kom noget til.
Udgivelsestidspunkterne i 2018 blive som følger:
Runestenen Nr. 150. Deadline lørdag d. 30. december 2017
Runestenen Nr. 151. Deadline lørdag d. 24. februar 2018
Runestenen Nr. 152. Deadline lørdag d. 28. april 2018
Runestenen Nr. 153. Deadline lørdag d. 30. juni 2018
Runestenen Nr. 154. Deadline lørdag d. 25. august 2018
Runestenen Nr. 155. Deadline lørdag d. 27. oktober 2018

udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse

Med forbehold for trykkeriets ferie el. lign.
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18. januar 2018
14. marts 2018
16. maj 2018
18. juli 2018
12. september 2018
14. november 2018
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 Med Torben og Arla i Dubai
Ved: Grete Tange

Torben Sønderby har været i De Forenede
Arabiske Emirater, hvor han først og fremmest besøgte byen Dubai, som er hovedbyen
i området Dubai, der er en af de syv områder,
der udgør De Forenede Arabiske emirater.
Hvorfor rejsen:
Jeg var af sted sammen med en anden økologisk landmand, Anders, fra Danmark, og vi
var dernede for at promovere økologien for
Arla, som vi begge leverer mælk til. Vi havde også en fotograf med, som skulle sørge
for at tage billeder af, hvad vi foretog os.
Meningen med vores tur var, at vi skulle
komme og fortælle den ægte historie om,
hvordan vi producerer økologisk mælk, for
det skulle ikke bare være et almindeligt produktfremstød. Årsagen til, at det blev mig,
der kom afsted, var, at jeg i forvejen sidder i
økologiudvalget, og at jeg er involveret i organisatorisk arbejde indenfor Arla.

Foto: Torben Sønderby

I flyveren på vej derned blev vi præsenteret for
dette måltid, og man bliver altid lidt stolt, når
man rejser ud i den store verden og møder sit
hjemlands produkter.

mange år, men som fik et ordentligt tilbageslag under Muhammed krisen.
Mens vi var dernede, fik vi besked om, at Inger Støjberg havde lagt Muhammedtegningen ind på sin mobiltelefon, og vi var derfor i
kontakt med kommunikationschefen i Danmark for at høre, hvordan vi skulle agere. Vi
fik besked på at tage den med ro, for heldigvis havde Saudi Arabien netop samme dag
givet kvinderne lov til at køre bil, så det trak
de store overskrifter i aviserne dernede. Man
fik dog besked på, at man skulle sørge for at
få bønderne ud inden fredagsbønnen.
(Udtrykket/joken stammer sikkert fra Muhamedkrisen hvor imamerne kunne piske en
stemning op under fredagsbønnen -red).

Det store marked:
Mellemøsten er en rigtig stor samarbejdspartner for Arla, og man satser på, at man i 2020
vil kunne sælge for 7,5 milliarder kroner dernede, hvor det i dag er 4,5 milliarder kr. Det
er et marked, der er bygget op over rigtig

Rejsen og Arlas hovedkvarter:
Vi rejste direkte til Dubai, hvor vi ankom ind
under aften. Umiddelbart derefter fik vi en
briefing om, hvad der skulle ske i de fem dage vi var der. Arlas hovedkontor for Mellemøsten ligger i Dubai, og der mødte vi flere af
de folk, som er ansat af Arla, og som bor dernede. Årsagen til, at Arla har sit hovedkvarter der, er, at det er nemt at komme til byen,
og at det er i Dubai tingene foregår nu, selvom Dubais vækst er sket indenfor de seneste
ca. 50 år.

Arla-Foto

Foruden den store plastikko på næste side var der
også små ”legeplastikkøer” som de unge mennesker kunne tage sig af.
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Fatman vores samarbejdspartner og hvad
han fortalte:
Vi mødte en af de samarbejdspartnere, som
vi har haft i mange år, og han kunne fortælle
om, hvordan det var i begyndelsen, f.eks.
kunne man ikke købe en skrue, den skulle
man have langt væk fra, mens man nu sælger
skruerne. Han har været med til at sælge og
distribuere vore produkter til hjemmemarkedet der. Han kommer fra en naboby, men er
flyttet til Dubai, fordi det er mere frit der end
i de mindre byer. Han fortalte om baggrunden for byen Dubais opståen. Den blev placeret helt ude i stenørkenen, hvor der er 50 graders varme og ingen vegetation overhovedet.
Sheiken havde bestemt, at her skulle der bygges, og hvad han fik ind for byggegrundene,
blev brugt til infrastruktur. Det blev også tilladt, at pigerne måtte gå lidt lettere påklædt,
at man kunne få lidt alkohol, og at der blev
åbnet mulighed for mere samarbejde med andre nationer. Det blev i det hele taget mere
vestligt præget. Det gjorde, at mange rejste
dertil, og snart var byen blevet en metropol

med ca. 2 mio. indbyggere.
Byen Dubai med for og bagside:
Byen er lidt glansbilledagtig, fordi alting skal
være ekstraordinært stort og flot, men den
har også en bagside, som vi fik at se en af de
sidste dage, hvor vi var der, idet vi så en lukket bus med arbejdere pakket sammen, som
skulle på arbejde. Arbejderne kommer i stor
udstrækning fra Sydøstasien, og de har kummerlige forhold, idet de binder sig for arbejde
i 3 år, hvor de kun kan komme hjem 1 gang
om året, og de må på ingen måde ”skeje ud”
eller melde sig ind i en fagforening, for så
bliver de sendt hjem.
Vort arbejde:
Under selve opholdet skulle vi i et kompound
– et afgrænset område – hvor mange af de
mennesker, der kommer fra andre lande bor,
være i en ”pop up gård”, som var et telt,
hvori der stod en plastik ko, der havde et
yver, som man kunne malke noget mælkelignende ud af. hvorefter man kunne følge pro-

Arla-Foto

Torben Sønderby følger nøje med i ungersvendens malkeproces under den store plastikko
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cessen til den færdige langtidsholdbare mælk
UHT (varmebehandlingstype der forlænger
flydende fødevarers holdbarhed markant).
Den første dag havde vi den danske ambassade, ambassadøren og generalsekretæren med
følge, derinde. Foruden dem kom alle vore
sælgere fra forskellige områder, som på den
måde blev opdateret med, hvordan vi gør tingene. De kunne naturligvis også stille spørgsmål til os. Indstillingen til mælk i det hele taget er meget positiv, for alle mener, at mælk
er sundt. Man har naturligvis svært ved at
forstå, hvordan køer kan gå på vore store
grønne marker, så derfor havde vi også videoer til at køre, som kunne forklare den del.
Dagen efter havde vi skolebørn inde, så de
kunne se, hvordan processen var. Dagen efter
kom pressen på besøg, og den var repræsen-

teret ved forskellige aviser. Dagen efter var
det ”World Milk School Day”, og som det
eneste mejeri, der var til stede, var det naturligvis en god reklame for Arla. Det blev også
refereret på de sociale medier, som er om
muligt endnu mere fremme der. I det hele taget var det en god oplevelse, fordi vi fik så
megen ros, og fordi vi kom med et sundt produkt, som ingen spurgte kritisk ind til. Noget,
der også undrede dem, var, at vi kan spore
mælken til den gård, hvor den er produceret,
og vi kan spore dyrene og deres aner. Det var
helt nyt for dem. Vi oplevede, at vi som landmænd bedre kunne fortælle om disse ting end
andre, der kun læser om det. Også andelstanken blev berørt, idet vi fortalte, at vi alle
12.000 andelshavere ejer, driver og får betaling fra mejeriet Arla.

Foto: Torben Sønderbys telefon

En Lamborghini der i Danmark vil koste omkring 8-9 mio. kr. PS: Der er ikke taget højde for de sidste
nye afgiftsændringer. Den sidst registrerede Lamborghini var i 2014. (-red)
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Dresscode og sprog:
Inden vi tog af sted, var vi i tvivl om, hvad vi
kunne tillade sig at gå i med hensyn til dresscode, mad, spiritus etc. Men da vi kom derned, så vi allerede den første aften på hotellet
kvinder, der sad i nedringet og lårkort robe,
og der blev serveret alkohol inden døre, men
ikke udenfor. Vi kunne godt gå med korte
bukser, men når vi optrådte som repræsentanter for Arla, var vi i lange bukser og skjorte. Inde i bygningerne er der aircondition, så
man ved aldrig, hvor meget tøj, man skal tage på, for der kan skrues så højt op for aircon, at det er rart at have en ekstra trøje med.
Selvom man sidder ude i det fri om aftenen,
kan der være maskiner, der blæser kølig luft,
og swimmingpoolen er naturligvis kølet ned.
I byen så vi burkaer, men ikke særlig mange;
vi så faktisk flere mænd i den hvide klædning, kandoura. Når vi færdedes i bybilledet,
så vi både mænd og kvinder, og de var også
ansat de forskellige steder.
Sproget, vi brugte, var engelsk, og det kunne
man overalt, hvor vi kom, også taxachauffører og børn talte det.
Det offentlige rum:
Vi kunne gå, hvor vi havde lyst til, men der
var kameraer overalt, så man følte sig alligevel lidt overvåget. Der er til gengæld ingen
tyveri, og staffen er hård. Statsborgerskabet
er kun til låns. Vi følte os i det hele taget meget trygge ligegyldigt, hvor vi var. Der er rigtig mange nationaliteter, f.eks. er der på et af
Arlas kontorer repræsentanter fra 27 forskellige lande.
Dem, der har penge, har til gengæld Ferrari
er, Lamborghinier, Porsche og andre smarte
biler, for man betaler ikke skat. En af de ansatte, som vi var ude at køre med, havde sådan en bil, så vi mente også, at han fik for
meget i løn; men han sagde, at sådan en bil
ikke kostede mere end en Skoda Oktavia.

Foto: Torben Sønderby

Burj Khalifa der indtil videre er verdens højeste
menneskeskabte bygning er 828 meter høj og har
165 etager. Der er 900 lejligheder. En 1 værelses
lejlighed på 80. etage koster ca. 24 mio. kr. En
penthouselejlighed på toppen handles til omkring
trecifrede mio. beløb i USD i 2011 (Wikipedia)

have. Det bruges jo ikke her. En dame fortalte, at hun aldrig drak andet end sødmælk, for
hun var bange for alle de tilsætningsstoffer,
som hun troede, man brugte for at fjerne fedtet, så man fik letmælk eller skummetmælk.
At køerne er inde om vinteren havde de også
svært ved at forstå, fordi de jo ikke kender til
frost og kulde. Da de hørte, at Anders malker
med robotter, var de meget skeptiske, indtil
de så en video på telefonen.

Hvad optog menneskene der:
I Dubai var man især interesseret i begrebet
Happy Cow – glade køer: og det spurgte de
ind til for at finde ud af, om vi kunne vide, at
køerne havde det godt. Også hormoner var de
optaget af, fordi der er nogle mælkeproducenter, som bruger det, og det ville man ikke
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Turist:
Vi var ikke meget turister, men vi var dog
ude ved Abu Dhabi, hvor de har et stort rallystadion, som vi så. Ikke langt derfra er verdens hurtigste rutsjebane. Den prøvede vi også, og accelerationen var fra 0 -240 km/h på
4,9 sekunder, hvorved man får 5g påvirkning
(fem gange tyngdekraften og kroppens vægt
vil virke fem gange så meget som normal red).
Maden var der ingen problemer med. Om det
så var svinekød, så kunne vi også få det. Alt i
alt må jeg sige, at byen er mere fri end jeg
havde forventet, men jeg tror også, at Dubai

er det sted, hvor der er friest. Taxierne var
delt i to slags: den ene havde et lyserødt
overstel, og deri var der en kvindelig chauffør, så kvinder også kunne komme ud at køre.
Jeg synes, det mest specielle ved opholdet
der var, at alt skulle være det største: Verdens højeste bygning, Burj Khalifa, som man
kører op i med verdens hurtigste elevator –
tre etager pr. sekund - med det største indkøbscenter, hvor det største indendørs akvarium er. Man er forberedt på at bygge højere,
når det nye tårn, der er under forberedelse,
bliver bygget. 

Juletræsfest 2017
Kom uanset alder og deltag i årets juletræsfest
i Forsamlingshuset

Søndag den 3. december kl. 14.30 - 16.30
Vi starter ved Torvet kl. 14.30 og går over til den gamle smedje og vækker julemanden.
Derefter tænder vi lyset i det store juletræ på Torvet og går op til juletræsfest i Forsamlingshuset.
Der serveres hjemmelavede vafler, gløgg, kaffe, saftevand og en godtepose til børnene.
Entré: 25,- pr. person
Sogneforeningen trækker ved juletræsfesten 2 vindere af en julekurv
blandt foreningens medlemmer.
Glade julehilsener - Grønbjerg Sogneforening

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

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

Tlf. 97 38 43 20
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Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 125,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå
en tur i skoven og samle
mos og kogler samt købe
gran til adventskrans og
juledekorationer
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
Tlf: 40 29 10 73
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 Bos Lastbil
Én af de sidste dage i september måned ville
Bo Mølgaard, Baloo*, som der står på et
”farfarskilt” i forruden på Bos 56 ton store
lastbil (fuldt læsset), fortælle skoleeleverne
noget om sin store lastbil og specielt noget
om, hvor man som cyklist skal placere sig,
når man kommer til at holde ved siden af en
lastbil, og specielt når lastbilen har til hensigt
at dreje til højre. Matematiklæreren fangede
hurtigt det med de 56 tons, som hun mente,
at eleverne hurtigt kunne omsætte til et antal
afrikanske elefanter a´ 6 tons stykket.
Selvom Bos lastbil er forsynet med ikke færre end fire spejle, er der til stadighed en
”blind vinkel”, hvor chaufføren ikke kan se
medtrafikanter og specielt ikke cyklister, der
ikke fylder helt så meget som en bil. Det blev
naturligvis også nævnt, og samtidig vist for
eleverne med en stor grøn trækasse der var
placeret der, hvor cyklisterne ikke skulle pla-

cere sig, når de stoppede op ved siden af en
lastbil. Bo havde kørt sin meget store lastbil
ind i skolegården, så børnene ved selvsyn
kunne konstatere, hvor de ikke skulle placere
sig og naturligvis også kunne komme op og
sidde i chaufførens sæde med bløde fjedre.
Se sovepladsen, køleskabet, kaffemaskinen
og alle de faciliteter der nu skal være i en
lastbilchaufførs "andet hjem".
Bo indledte sin fortælling i den tidligere
gymnastiksal, hvor de resterende børn blev

Foto: -mb
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samlet kl. 8.40 til sædvanlig morgensamling,
(8.-9. kl. er på tur til København) med at fortælle om hvor meget han kunne se oppe fra
sit førerhus. Bl.a. alle de der kørte cykel og
talte i telefon samtidig, sendte SMSer og flere der var ukoncentreret om bl.a. cyklingen.
Bo fortalte videre om uddannelsen til chauffør, efteruddannelseskurser, vægten på den
store lastbil en såkaldt sættevogn. Videre fortalte Bo om arbejdstider på op til omkring 70
timer om ugen og køre hviletider, samt tider
kl. tre om morgenen hvor han skulle på farten efter varer, som så bliver kørt ud til
Coops butikker primært her i Vestjylland.
Men ellers kan Bos dag se således ud:
Coop varerne henter jeg hos Coop i Odense.
Det vil sige at jeg f.eks. mandag eftermiddag
henter mine varer til min tur til om tirsdagen.
Min dag begynder med at jeg om formiddagen tømme min trailer for varer ved diverse
Kvicklyer og SuperBrugsen, og det er for det
meste her i Midtjylland, jeg køre med Coop
varer.

Når jeg så er færdig med det, skal jeg ud og
fylde noget andet gods på igen, og det foregår over hele landet. Derefter skal jeg til
Taulov og tømme min trailer og så derefter
til Odense og hente min tur til næste dag.
Hvis jeg ikke køre Coop-varer, så har min
Vognmand Mick Hansen altid noget, der skal
fragtes fra a til b.
Herefter var der så mulighed, klassevis naturligvis, for de unge mennesker at komme ind i
lastbilens kommandorum, med et rat der kunne sættes i hvilken som helst position som
man nu ønskede.
Måske en anderledes undervisning end den
eleverne på Grønbjerg Friskole almindeligvis
blev præsenteret for.
* Baloo er navnet på Bjørnen fra Rudyard
Kiplings bog Junglebogen fra 1894. Junglebogen er endvidere en tegnefilm produceret
af "The Walt Disney Company". (-mb) 

Foto: -mb

Det er præcis her ved den grønne kasse, hvor man ikke skal placere sig, hvis man holder på cykel ved
siden af en stor lastbil.
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 Jennifer og Thomas på Nylandsvej 3
Ved: Grete Tange

Denne gang er jeg på besøg på
ovenstående adresse, for der er
for nylig flyttet to unge mennesker ind, og de har været så
venlige at tage imod mig, selvom de har travlt med at renovere huset fra A til Z.
Jennifer og Thomas
De præsenterer sig selv, og den
unge dame starter:
”Jeg hedder Jennifer Braun, og
jeg er 24 år. Oprindelig kommer jeg fra Borris, men vi flyttede ret hurtigt til Spjald.
Da jeg var 3 år gammel, gik Foto: -mb
mine forældre fra hinanden, og
min mor og jeg flyttede til
Sønder Felding, mens min far blev boende i
Spjald. Da jeg gik i 7. klasse, flyttede min
mor og hendes nye mand igen til Spjald,
hvorfor jeg gik på Spjald Skole i 8. og 9.,
mens jeg tog 10. i Ringkøbing.
Arbejde
Derefter var jeg på grundforløb som skiltetekniker (det hed før skiltemaler) i Silkeborg,
og efter dette skulle jeg have en læreplads,
og det fik jeg i Spjald hos Spjald Sandblæsning og Industrilakering. Der har jeg nu været i 7 år, så jeg fik faktisk ikke gjort min uddannelse færdig. På jobbet er der mænd ansat, og jeg er den eneste pige. Jeg pakker det,
der skal sendes og håndmaler alt, hvad der
skal behandles sådan. Firmaet blev opkøbt
for halvandet år siden, og nu ligger hovedkontoret i Viborg. Vores arbejde består hovedsagelig i afslibning ved hjælp af sandblæsning af emner, der bruges i vindmølleindustrien og til landbrugsmaskiner. Jeg vil
gerne have min uddannelse som skiltetekniker gjort færdig, men det bliver ikke lige nu.
Jeg holder det dog ved lige ved at male skilte
til biler og andet, som skal se godt ud. Jeg
maler også gerne skilte til bryllupper og lignende. Klistermærker kan jeg også tage mig af.

Hvorfor Grønbjerg?
Vi har boet et år i Videbæk i en lejlighed,
men der var hele tiden larm og uro, så det
blev vi trætte af. Vi ville også gerne ned til
jorden, så derfor så vi os om efter et hus, som
vi kunne købe for det beløb, vi havde til rådighed, når vi selv ville gøre en indsats.
Vi blev enig om, at Grønbjerg vist var en stille og rolig by, hvor man godt kunne falde til.
Vi havde brug for en carport med plads til 3
biler, for jeg har en stor amerikanerbil, som
fylder temmelig meget.
I øvrigt havde min farfars bror og hans kone
Grønbjerg Kro på et tidspunkt – Ruth og
Kesse, så jeg har lidt tilknytning til byen.
Thomas fortæller nu, at han også har nogen
tilknytning til Grønbjerg, for hans far hedder
Kristian Jensen, og han er søn af Sine og Arne Jensen, der boede på Grønbjergvej 24, og
nu bor Sine på Rundingen 11.
”Min far Kristian har gået i Grønbjerg Skole
i samme klasse som Jens Kristian Christensen. så vi føler det næsten som at komme
hjem.”
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Nu tager Thomas Viftrup Jensen over, og
han fortæller:
”Jeg er 23 år, og jeg er opvokset i Spjald. Jeg
har gået i Spjald Skole til med 9. og så tog
jeg 10. på Rydhave Efterskole.
Derefter tog jeg grundforløb som smed, og
kom derpå i lære i Spjald.
Jeg var udlært som klejnsmed for 2 år siden,
og derpå var jeg ved militæret i Holstebro.
Nu arbejder jeg i Sørvad i et firma der hedder
Hoegild og som fremstiller fodervogne til
kvæg, og ejes af Johnny Høgild Pedersen.
Jeg laver også VVS arbejde ind imellem, så
jeg kan godt lave diverse VVS-installationer
i et hus.
I det hele taget går mit arbejde ud på, at man
skal have fingrene godt skruet på.
Vi håber, at vi vil falde rigtig godt til, og vi
har allerede mødt megen venlighed og varme smil, som vi sætter stor pris på.”

Jennifer og Thomas, men hvis man vil køre
efter det, er der træf hver weekend hele sommeren. De kører imidlertid ikke så langt, for
Jennifers bil, som er fra 1965, larmer meget,
hvis man kører lidt hurtigt i den. Det er ikke
rart at høre på, så derfor holder de sig her i
nærheden.
Interessen for amerikanerbiler har Jennifer
fået fra sin stedfar, som opkøbte amerikanerbiler, og da han efterhånden havde fået en
del, skulle hun også have en, og den fik hun
som 19 årig. Jennifer har fået den renoveret
fuldstændigt, så den er som ny, både udvendig og indvendig. Når de er af sted, er hun
den eneste pige i sin alder, der deltager med
en bil.
Thomas går også med planer om at anskaffe
sig en, for der er noget specielt ved en sådan
bil. Det er meget sjovt at køre igennem en
by, hvor folk vender sig om og kigger efter
én. Der er plads til 4 personer, men man må
ikke køre med børn i bilen, da der ikke er
sikkerhedsseler monteret.
Jennifer og Thomas har allerede mødt folk
fra Grønbjerg, som har samme interesse, så
det kan måske danne grobund for nærmere
bekendtskab. De er i hvert fald åbne for det.
Med det takker jeg for modtagelsen og ønsker god vind fremover. 

Fælles fritidsinteresse er biler.
Det er faktisk også den måde, de unge mennesker har fundet hinanden på, idet de har
deltaget i biltræf i Skjern, hvor folk med interesse for biler mødes. Så står man og snakker
med hinanden, og efterhånden lærer man andre med samme interesse at kende.
Nu er det i stedet blevet til amerikanerbil
træf, som foregår i Ulfborg og Høgild for

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.
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 Louise Lynge i LET•KØB
Nu får vi Louise Lynge i LET•KØB, tidligere var det Bo Blynning i Brugsen. Man skulle
tro, at nogen havde konspireret om de personer med disse bogstavrim. Men det er ikke
tilfældet. Louise Lynge, som også hedder Nielsen til efternavn, kommer fra LET•KØB i
Nr. Felding, hvor hun var ansat sammen med
Kim Mikkelsens kone - Kim Mikkelsen ejer
Spar på Døesvej i Holstebro, Min Købmand i
Hjerm og LET•KØB i Nr. Felding. Louise
blev spurgt, om hun var interesseret i at blive
daglig leder i den nyoprettede LET•KØB i
Grønbjerg, hvilket hun accepterede og vil
glæde sig til.
Louise Lynge er absolut ikke ukendt med de
små samfund, idet hun er opvokset i Ejstrupholm. Har gået i skole der til og med ottende
klasse hvorefter hun kom på idrætsefterskolerne i Hammerum (gymnastik) og derefter
”Silkeborgskolen”, hvor Louise lagde vægten
på håndbolden.
Efterfølgende blev Louise uddannet i Råd &
Dåd i Ikast (nu XL) i malerafdelingen. Var i
”10.4” i Kibæk inden hun også tog en uddannelse som pædagogisk assistent i 2013 og
var ansat i Ringkøbing-Skjern kommune et
års tid.
Gennem håndbolden i Videbæk kom Louise i
kontakt med René Holbøll, der er 1. mand
hos Mim Mikkelsen. Gennem den kontakt fik
Louise jobbet i LET•KØB i Nr. Felding, og
herfra rejser hun så til Grønbjerg og får dermed en kortere vej til arbejde, nærmest en
halvering af ruten.
Louise glæder sig til at starte en ny butik,
glæder sig til at betjene lokalbefolkningen i
Grønbjerg, der naturligvis er nye mennesker,
men også nye krav til sortiment og efterspørgsel, og det vil hun og det øvrige personale naturligvis forsøge at finde løsninger på.
Louise er også glad for, at der er lokale ungarbejdere, der kan hjælpe hende med at lære
Grønbjergs befolkning at kende.

Foto: -mb

Louise er daglig leder og skal sørge for, at
butikken kører og bestille varer osv. Dertil
har hun hjælp af Anja Døj, Aulum, der er
delt mellem Grønbjerg og Spar i Holstebro
og Caroline Gregersen der er på fuldtid. Derudover er der tre ungarbejdere, Ben Jørgensen, Grønbjerg, Cecilie Bagge, Grønbjerg og
Karoline Schubert, Nr. Felding
Louise har nu været i Grønbjerg i tre uger,
hvor alt skulle stilles op og gøres klar til den
27. oktober, og nu glæder hun sig til at komme i gang med at betjene kunder.
Louise er endvidere godt kendt med de helt
små samfund, idet hun selv bor i Egeris sammen med sin mand Jacob og deres datter Saga. Louise kan i øvrigt fortælle, at de i Egeris
har stor succes med det såkaldte ”running
dinner”, hvor de kan være op mod 60 personer en aften. (-mb) 
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Foto: -mb

Anja Døj

Caroline Gregersen

Karoline Schubert

Cecilie Bagge

Benjawan Thongthaew Jørgensen

Louise Lynge får hjælp af Ben Jørgensen og Cecilie Bagge, som er ungarbejdere, medens
Caroline Gregersen er fuldtidsansat, og alle tre er fra Grønbjerg.
Dertil kommer Anja Døj, der arbejder dels i Holstebro og dels i Grønbjerg og kommer fra
Aulum, medens Karoline Schubert er ungarbejder og kommer fra Nr. Felding.

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
murer@jenskirk.com
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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Hos LET•KØB har vi foruden dagligvarer:
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Aftale med fiskebil - tirsdag i lige uger kl. 14 - 15.30
Håndkøbsudsalg og medicinudlevering
Tilmelding til arrangementer mm.
Kaffe på kanden hele dagen
Indsamlinger til fester mm.
Sende og modtage pakker
Kødvarer fra Møltrup
Post Nord pakker
GLS pakke-shop
Grønbjerg Vinen
Frimærkesalg
Tips og Lotto
Facebook
Bring
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 En kommende mester i Speedway ?
Man skal have et idol
Victor Husted har et idol. Idolet kører speedway og er opvokset i Esbjerg og har kørt
Korskrobanen tynd. Og så er han med i toppen af danske speedwaykørere. Og så sender
han fødselsdagshilsner til Victor, og når Victor er i Esbjerg, skal han altid hen og hilse på.

heat og vinderen får 3 point, nr. to 2 point og
3 manden får 1 point. Der bliver ingen til fireren. Det var sådanne løb legendariske Ole
Olsen og Erik Gundersen har kørt.
Træningen
Victor træner hver tirsdag og lørdag i sæsonen, der går fra marts til oktober, og de træner kun de dage hvor vejret tillader det - banen skal være tør. Morfar og moster har været behjælpelig med at kører Victor til træning, og det er en enorm stor hjælp udtaler
Victors mor, Jannie.

Interessen for speedway
Alt dette kommer sig af, at Victor, (8 år til
december) lige siden han var ganske lille, sad
klistret til fjernsynet når der var speedway på
programmet, og da Victor blev 6 år, blev
drømmen om at køre speedway realitet. Da
der ikke er Speedway i Grønbjerg og nærmeste omegn, måtte Victor af sted til Herning
for at køre speedway. Den klasse Victor kører i hedder motorcyklerne 50 cc (50 cm3 ).

Løbene, træningen og udstyret
Ud over træningen er der løb hver weekend
et eller andet eller flere steder i Danmark.
Victor har med morfars hjælp været til løb
bl.a. på Sjælland, på Fyn og i Fredericia.
Hvad er speedway
Det er en betingelse for deltagerne, at de har
For de der ikke er helt med, drejer Speedway udstyret i orden, og det er hjelm, brynje, slæsig om banekørsel på en oval bane. Der køres besko osv. osv. Og så er der cyklen. En 50cc
normalt fire omgange og så er der fire i hver koster i omegnen af 10.000 kr. og har ingen

22

15. november 2017

gear, men bremser, og lige så snart de unge
mennesker bliver 8 -10 år, bliver det en 80cc
maskine med gear, men uden bremse. Fra det
16. år hedder det så 500cc, og så bliver maskinerne ikke større. Til prisen for cyklen
skal der naturligvis tillægges benzin, reservedele og selve udstyret til at beskytte personen
med. Victor har fået en sponsor i Riwal liftudlejning, ud over morfar, moster, mor og
Jan.
Det Victor lærer ved træningen er, som han
selv siger, at få foden ned i svingene, så man

ikke vælter, og så starterne hvor det gælder
om at få ”røven tilbage”, så vægten kommer
på baghjulet. Victor udtaler endvidere, at det
er meget sjovt, men også farligt - specielt i
overhalingerne.
Så til bordet hvor der står et væld af pokaler.
For Victor ligger ikke altid bagerst i feltet. Et
af de bedste placeringer er som nr. 2 i 2. division i DM i Brovst. Victor har dog også pæne resultater for individuelle placeringer. mb 

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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Indsamling og tilmeldinger i LET•KØB



LET•KØB tager gerne mod penge til diverse indsamlinger
LET•KØB tager gerne mod tilmelding til arrangementer mv.

Betingelser:








Initiativtagerne skal medbringe en liste, hvor man kan skrive
sig på
Initiativtagerne skal notere hvad arrangementet eller indsamlingen drejer sig om
Initiativtagerne skal skrive dato for afhentning af listen
Initiativtagerne skal anføre et beløb ved indsamling
Initiativtagerne skal selv afhente listerne
Initiativtagerne skal selv afhente det indsamlede beløb
De indsamlede midler opbevares forsvarligt i en særskilt
kasse

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
motorsave
minitraktorer
Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 20 48 58 38
Email: vildbjergauto@hotmail.dk
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 Nyt fra Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Karin Demant

Fredag d. 15. September blev det så fisketur
for mændene + 3 frivillige mænd og personale. Turen gik til Munkebro Fiskesø.
Vejret var for en gang skyld dejligt, og der
blev fanget syv fisk. Senere serverede Anne
Kirsten pølser og brød. En skøn dag, som alle
nød.

get med dans god musik af bl.a. Bjørn og
Johnny. En tombola blev også besøgt, så der
var en rigtig god stemning og dejlig dag.

Torsdag d. 26 oktober inviterede vennerne
beboerne med familie og personale til løvfaldsfest. Vi var alle mødt op til at dække
bord, hjælpe Betty i køkkenet og servere den
Fredag d. 6. Oktober gik turen til ældrefesti- lækre mad. En dejlig aften med sang, som
val i Ringkøbing. 8 beboer, 4 frivillige og Bodil spillede til. 
personale. Her blev der serveret mad og hyg-

GRØNBJERG
AUTO

Zoneterapi • Øreakupunktur
Bach remedier • Massage • Laserterapi

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

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg • Mobil: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk
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Giv dit aflagte kamera et godt hjem!
Jens Erik på Frydendalsvej 1 tager gerne imod
fotoapparater af enhver slags:
digital-film-kassette, -polaroid-engangsspejlrefleks-kompakt-disc-aps-boks-klap
Er det i stykker, virker det ikke, - også velkomment!
Nogle af apparaterne bliver forlæg for tegninger. Se en prøve her, til venstre
og på FaceBook (Jens Erik Bygvraa)
(Har du lyst til at se hvad der har samlet sig
på hylderne, kom forbi eller ring 6199 6284
tak for bidrag fra Jens Erik
besøg www.jebsign.dk for kunstneriske indtryk - kamerategninger på FaceBook

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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MENS VI VENTER
MED GRØNBJERG AKTIV
d. 24. december kl. 10.00 - 12.00
I multi- og gymnastiksalen vil der være mulighed for at lege, springe, spille
forskellige spil og få sved på panden. Der vil være aktiviteter målrettet til
både børn og voksne.
Kom og vær med til et par hyggelige timer, en god start på juledagene for
børn, voksne, bedsteforældre, fætre/kusiner og Moster Ruth fra Køge.
Husk godt humør, nissehue og 20 kr. som betaling for denne formiddag.

Vejviseren 2018
Opdatere dine oplysninger i vejviseren, både telefon og e-mail
Gør det med det samme - til:

runestenen@runestenen.dk

eller med SMS til:

25 47 05 89
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 Sundhed

bagefter blev deres blodårer scannet for kalkaflejringer.
De, der fik under en tyvende del af deres
kalorier om morgenen, havde 50% mere kalk
i årerne, end de der fik over en femtedel.
Tidligere studier tyder på en sammenhæng
mellem morgenmad og hjertesygdomme,
overvægt og sukkersyge, derudover har sund
morgenmad betydning for kroppens døgnrytme, det fysiske og mentale helbred samt indlæringen. Man skal altså starte dagen med at
spise sig ordentlig mæt. Så har man noget at
stå i mod med. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Morgenmad.
Hvis du springer morgenmaden over eller i
det hele taget spiser meget lidt de første timer
på dagen, stiger risikoen for blodpropper. Så
klar er meldingen fra et spansk forskningscenter, der har stået i spidsen for en international undersøgelse. Deltagerne (4000 raske
mænd og kvinder) fik ud fra et spørgeskema
beregnet, hvor mange kalorier de spiste, og

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:
 Lægge kontanter i medfølgende kuvert og aflevere den i LET•KØB
 Overføre et beløb på 7650 - 2686793 via netbank
 Benytte MobilePay:
25 47 05 89

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme - måske i farver!
På alle beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!

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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Nytårsfyrværkeri
Skal der være fyrværkeri, så lad der være fyrværkeri
{
{
{

Vi skal skyde det nye år ind,
Der er brug for dig/jer til at hjælpe
Det bliver mindst lige så godt som sidste år
Kl. 00.20 går det løs bag gymnastiksalen

{

Du kan støtte med et lille såvel som et stort bidrag

Spar på krudtet og giv i stedet et bidrag på
{
konto nr. 5479 - 20 87 356
{
mobilepay på 29 66 84 28
{
til Karsten pedel (Grønbjerg Friskole)
Ses vi 1. januar 2018 kl. 00.20?
00.20 - tror jeg nok vi gør!
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 Til bords med Luther
Næste tirsdag skal vi til bords med Luther!
Hva´ hvad skal I? Ja, til bords med Martin
Luther. Nå, Martin lød det, som om der lige
skulle tænkes en omgang. Der gik man ud
fra, at alle vidste besked om, at 2017 er 500året for de 95 opslagene teser på kirkedøren i
Wittenberg. Og lige præcis på dagen (det tror
man stadig) den 31. oktober 2017 var der i
Konfirmandstuen i Grønbjerg dækket op med
knive, ske og gaffel samt det nogle kalder
”mågemalet” porcelæn. Dejlig store dybe tallerkner der kunne indeholde den suppe, der
efter god gammel skik blev fremstillet på Luthers tid. Der var gule ærter i, der var roer i,
der var oksekød i, og der var kylling, kål,
porre i og flere forskellige rare sager og bacon. Gad vide om de kendte til røget bacon
på den tid.
Og inden tiden tænkte man - hvad mon de
drikker til - det er nok vand - men nej, det var
skam øl. Der blev brygget øl i det Lutherske
hjem. Vandet inde i en større by var sikkert
af en sådan beskaffenhed, at det ikke var
værd at drikke, så af sundhedsmæssige årsager drak man øl, og børnene fik også øl. Sik-

Foto: -mb

Det er naturligvis svært at se hvor godt sådan en
”heldags kogt” suppe smager.

kert ikke med samme alkoholprocenter som
almindelige øl indeholder nu om stunder. Og
der var da også mulighed for at få alkoholfri øl
(næsten da), hvidtøl og andre former for øl,
men der blev også serveret Grønbjergs allerbedste vand. Derudover var der ved hver kuvert anbragt et nummer. Det vender vi tilbage
til.
Nå, men man bliver nok ikke inviteret til
bords med Martin Luther af to præster, Anne
Hillgaard fra Brejning Sogn og Bodil Toft-

Foto: -mb

Anne Hillgaard stående ved den ene ende af bordet og Bodil Toftdahl i den anden af bordet til højre.
Der var dog ikke tale om, at de to præster kom til at tale skiftevis, idet der opstod livlige debatter mellem alle parter ved bordet.
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dahl fra Nr. Omme Sogn, uden at det kun var
fysisk føde, men også åndelig føde, der blev
serveret.
Aftenen var spækket med (for at blive i det
kulinariske) informationer, diskussioner, stillingtagen, musik, kunst, oplæsning og sang
bl.a. fra reformationens tid og begyndelse.
Sangene var naturligvis af Martin Luther
med musik fra 1500-tallet, men også fra vores tid, sådan da.
Vi blev inviteret til bords, ved at Bodil Toftdahl gik rundt med en hat med numre som
deltagerne skulle trække og efterfølgende
finde det tilsvarende nummer ved kuverten.
Det blev netop sådan at hver nummer fik en
opgave - vælge en sang, vælge en af Martin
Luthers bordbønner, blive stillet over for en
udfordring ”som gerne skulle inspirere”
f.eks. ”Hvordan mon vort samfund og Europa ville have set ud i dag, hvis vi var forblevet katolikker både i nord og syd”.
Indledningsvis så vi på billeder som Lucas
Cranach havde malet. Lucas Cranach var god
ven med Martin Luther og boede lige ”om
hjørnet”. Og naturligvis var det de religiøse
billeder af Cranach vi blev stillet overfor og
skulle drøfte indholdet af. Cranach malede
desuden mange portrætter af Martin Luther

Foto: -mb

og andre mere eller mindre kendte personligheder fra den tid i både indland som udland. Der ud over malede han også en del
kvindeskikkelser. De to præster skiftedes til
at styre slagets gang med sange, bønner, billeder, oplæsning osv. osv.
Et andet emne var Luther og synden. I den
forbindelse læste Bodil Toftdahl et afsnit fra
bogen ”Fri os fra det onde” af Sørine Godtfredsen der omhandlede Mads Skjerns og
Bankdirektør Varnæs´ holdninger til skyld og
synd.
Aftenen sluttede med små pandekager med
honning og syltetøj - dertil en kop kaffe/te.
-mb 
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 Mobilfri initiativ i friskolen
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Efter nøje overvejelser og i overensstemmelse med Grønbjerg Friskoles værdier, har vi
valgt at være en ”mobilfri” skole.
Vi vil gerne have fokus på vores fællesskab
og relationerne med hinanden.
Mobilfri skole betyder:
 Ingen mobiltelefon i skoletiden. Den afleveres om morgenen i en kasse og kan
bruges i skoletimerne, hvis lærerne skønner det nødvendigt.
 Ipads og PC bruges dagligt i undervisningen i de ældste klasser og skal fortsat
medbringes. De er kun til undervisningsbrug. De må ikke benyttes i pauserne.
 Eleverne kan kontaktes gennem kontoret
på 97 38 41 77 el. mobil 41 41 86 25.
 Lærerne kan kontaktes før kl. 08.10
og der kan ikke forventes svar i mellem
08.10 – 15.00 da lærerne underviser.
 Torsdag d. 2. november er første dag,
hvor ordningen træder i kraft.
Kassen til mobiltelefoner er dog ikke fra Grøn-

 Ordningen vil blive evalueret i uge 12 - bjerg Friskole
2018
Eleverne blev orienteret den 30. oktober i
forbindelse med morgensamlingen. 

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 En god dag i Grønbjerg
Efter borgermødet i Grønbjerg den 28. august 2017, hvor der kom rigtig mange tilkendegivelser om køb af anparter, gik arbejdet
ud på at få sendt en meddelelse ud om, hvor
og hvordan de 200 anpartshavere kunne indbetale for den anpart, de nu havde tegnet sig
for.
I en lind strøm blev der indbetalt på mobilepay og overført til en konto i Landbobanken.
Den 12. oktober var samtlige 200 anparter
betalt, og dermed var alle anpartsbeviserne
også sendt ud til anpartshaverne. Langt de
fleste anpartshavere har e-mail, så kommunikationen den vej sker ret smertefrit. (Hvis
man af én eller anden grund ikke har modtaget sit anpartsbevis, kan man henvende sig til
én fra bestyrelsen eller sende en e-mail til info@groenbjerg-inovaekst.dk)
Den 1. september var bygningerne Grønbjerg
Inovæksts eje, og samme dag lejede købmand Kim Mikkelsen bygningerne med det
formål at oprette en LET•KØB på matriklen.
I begyndelsen af september havde bestyrelsen i Grønbjerg Inovækst været i de næsten
tomme lokaler for at rydde de sidste ting efter Brugsen op, så LET•KØB og folkene bag
kunne komme i gang med at flytte reoler ind,
etablere alarm, etablere EDB-forbindelse
sætte kasseterminaler op osv. osv. samtidig
med, at der skulle afvikles ferier. Så det var
en stressende periode, de mennesker gik i
møde.
Alt lykkedes til sidst, og den 27. oktober
2017 åbnede så LET•KØB i Grønbjerg efter
næsten 100 års dominans af FDB/COOP.
Vi kan vel med rette udnævne den 27. oktober 2017 som én af mærkedagene i Grønbjerg. Og det efter at byen har været uden
indkøbsmulighed fra den 18. maj 2017 til den
27. oktober 2017. Udsalg fra 18 maj - 2. juni.
I alt fem måneder og nogle få dage.
Disse godt fem måneders savn hvor Grønbjergs beboere måtte finde andre muligheder
for at handle dagligvare, har måske gjort det,
at der var et menneskemylder om morgenen

Der er kun ganske få hvor adressen er ”udenbys”,
men ellers ser et anpartsbevis sådan ud!

den 27. oktober, hvor købmand Kim Mikkelsen kunne klippe snoren til den nye butik.
Omkring 100 mennesker var mødt op for at
tage den nye butik i øjesyn, og se hvilke varer
der fandtes på hylderne og måske specielt for
skolebørnene, hvad det var for noget ”blandselv-slik” man kunne få i forretningen.
I løbet af dagen var der en lind strøm af kunder, der kom for at handle, men naturligvis
også for at se på alle herlighederne. OK var
kommet for at tegne benzinkort. Nanok isbjørnen var kommet for at dele is ud til børnene, og fiskebilen var kørt på plads for at
præsentere sine varer. Derudover var der
mange gode tilbud, og LET•KØB havde
endvidere også fået fremstillet en Grønbjergvin i både Hvid og Rød, som man kunne
smage til.
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I god tid havde Grønbjerg Inovækst i samarbejde med LET•KØB besluttet, at der skulle
holdes en gevaldig grisefest på åbningsdagen
for virkeligt at markere, at nu kan der handles dagligvarer i Grønbjerg igen.
Teltet blev rejst neden for LET•KØBs parkeringsplads af Ejnar Vendelbo og telt-holdet.
Borde og stole kom på plads, varmekanoner
og gasvarmere blev tændt og bordene dækket
til omkring 190 personer, som man regnede
med var tilslutningen. Der var ingen tilmelding, og prisen for aftenen var sat på et niveau, så de fleste havde mulighed for at deltage.
Og det må nok siges - det var nærmest borgermødet om igen - bortset fra, at nu kunne
der ikke sættes flere borde og stole ind, så da
klokken blev 17 og grisene var grillet, flødekartoflerne og salaten var klar, begyndte det
at vælte ind med folk, der ville deltage i festlighederne. Køen gik langt ud på parkeringspladsen, og deltagerne måtte væbne sig med
tålmodighed, inden de kunne få deres velfortjente aftensmad. Og maden var i orden, flødekartofler var der i rigelig mængder, og de
veldokumenterede grillstegte svin smagte
fortræffelige, og der var ingen grund til at
frygte for sit helbred, for elskværdige og velmenende mennesker havde ringet til Fødevarestyrelsen og bedt dem komme ned til Tommy Juelsgaards grillsted på privaten for at

Tommys veldokumenterede smiley

tjekke dyrene. Og det skal Fødevarestyrelsen
have ros for - de kom prompte for at tjekke
svinene. Problemet for Tommy var dog, at de
blev der halvanden time, så Tommy var nervøs for, at han ikke kunne lukke for låget, så
svinene kunne få den varme, der skulle til,
for at de blev færdige til kl. 17. Det hele resulterede i at Tommy fik den fineste smiley
for veludført proces og opbevaret svin.
Det glædelige ved hele aftenen var, at ca. 250
børn og voksne deltog, og der var mad til alle.
Fra formand for Grønbjerg Inovækst, Sten
Schmidt, skal der lyde en stor tak til alle der
deltog, til Købmanden for at stille øl og sodavand til rådighed, for borddækning, teltholdet, varmeblæsere og alle de som vi i forbifarten har glemt. (-mb) 

Så er snoren strammet op og klippeklar og indenfor hilser Kim Mikkelsen på alle, store som små
Fortsættes de næste sider
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Første ekspedition var en kasse
flødeboller, men ellers blev der
drukket kaffe købt ind, set på
bland-selv-slik, købt benzinkort,
Nanok gav ispinde og fiskebilen
var der med sit sortiment.
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De første og de sidste fik sig en
god plads - ind imellem stod de
gæve grønbjergboere i lange tålmodige køer, medens de unge mennesker havde fundet sig et alternativ opholdssted i skuret, der senere
skulle overgå til LET•KØBs grønne vognpark. Udenfor holdt barnevognene i kø, og den anden gris
med sprød svær lå klar til at blive
parteret af Tommy Juelsgaard.
Man kan ane at grisen havde fået
en smiley.

Alle foto af -mb
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Juleballet 2017
Gå ikke glip af festen !!!
Onsdag den 27. december 2017 kl. 18.30
(PS.: Vi sørger for, at der også er varmet godt op i år!!!!)

Traditionen tro er der pyntet op med til jul i Forsamlingshuset.
v
v
v
v
v

Musikken spiller op til dans omkring kl. 20.30
Tilmelding og betaling foregår i LET•KØB
Betaling senest den 23. december 2017
Entrépris 100 kr. pr. person
Bordbestilling kan ske til Maibritt på tlf. 26 42 80 49
Medbring din egen julemad eller bestil evt. smørrebrød hos
Madstedet på tlf. 24 79 20 55
Madstedet leverer det bestilte i forsamlingshuset
Glade julehilsener Sogneforeningen
(Alle drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset)

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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 Menighedsrådets klumme
Ved: Formand Else Pedersen

Her i året 2017 - 500 året for reformationen,
har der været og er stadig mange aktiviteter i
anledningen af at Luther den 31. oktober slog
sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Her
i Grønbjerg blev der fejret med en ”Spise
med Luther” aften i konfirmandstuen.
Beskrivelse heraf andetsteds i bladet.
Nr. Omme kirkesogn høre under Ribe Stift
og i Ribe har man valgt at lave fejringen som
et Folkemøde over 4 dage midt i oktober.
Vores menighedsråd tog til Ribe og deltog i
alt det vi kunne overkomme.
Arrangementerne foregik selvfølgelig i domkirken, og dens kirkehus (Kannikegården),
men også i Sankt Katharine Kirken, i Tårnborg (Brorsons hus), Det gamle Rådhus, Ribe
katedralskole, Handelsgymnasiet, Ribe Bibliotek, Ribe Vikingecenter, Ribe Kunstmuseum, Vadehavscentret, Ribe Jernstøberi og
rundt på cafeer og restauranter – kort sagt,
man var lykkedes med at involvere hele Ribe.
Der var mange musikalske indslag, hvor dagene begyndte kl. 8.00 med tårnsang i domkirkens tårn til trompet musik, herefter morgensang kl. 9.00 i domkirken, med frisk islæt
ved elever fra Sydjysk Musikkonservatorium. Herefter begyndte de store overvejelser
om hvilke aktiviteter, man havde mest lyst til
at deltage i.
Der var lagt et spor med 5 temaer, som blev
diskuteret hen over dagene:

tællercafe´er m.m.
Desuden var der forfatterarrangementer, folkeuniversitet, kabaret, teater, kirkespil, film
og kunstudstilling. Og mange små og større
koncerter rundt forskellige steder i byen. Og
en byvandring i det gamle Ribe.
Vi deltog som sagt i alt det vi kunne nå, og
det vi hver især havde mest lyst til, og det er
faktisk ikke så lidt når hele ”rådet” var i Ribe
i flere døgn. Vi håber, at vi er blevet lidt mere ”oplyste” og har fået gode ideer, som vi
kan tage med hjem i det lokale arbejde.
I er meget velkomne til at spørge ind til vores
oplevelser, når I møder os, men vær også
indstillet på, at det kan være nødvendigt at
stoppe os igen, da vi sikkert vil kunne berette
i flere timer fra Folkemødet i Ribe. Alt i alt
et supergodt set up og et meget spændende
program.

 Hvad er samfundet til for?
 Det myndige lægfolk, og hvad er der blevet af det?
 Frihed?
 Hånd og ånd?
 Mennesket i en affortryllet verden?
Billede fra en kunstudstilling i Sankt Katharine

Disse spændende emner blev behandlet som Kirken ved Kunstskolen Arcus (en skole for psyoplæg, paneldebatter, borgmesterdebatter, kisk og fysisk handicappede), hvor vi var med til
samtalesalon, miniseminar, foredrag og for- fernisering. 

38

15. november 2017

 STORM & STILHED
Ved: Bejmah (pseudonymet er kendt af redaktionen)

Denne gang
jeg på
FrydendalsHjemme
igenerefter
lillebesøg
ferie.på
Fillippamanvej, er
hvor
Kjeld
bor.kattene,
Han fortæller,
at bilen,
han er
den
væk.
Huset,
garagen,
født
i Haderslev,
oggodt
at han
har holdt
brostenene
er væk,
hjulpet
på vejmange
af
ferier
i Grønbjerg
hos hans bedsteforældre
en
mørkorange
gravemaskine,
der efter –
Tipsmarks,
hans mor
er sin
datter
af dem.
endt
indsatsidet
er kravlet
op på
transportDerfor
kender han
en del
mennesker
vogn. Grunden
er klar
til nye
eventyr.her, og
han mener, at rigtig mange kender ham. Han
er
40 år. pladsen på terrassen for at overIndtager
være de lystige bevægelser på Algade:
Navnet:
Kontainere på hjul, kartofler til kant, koNavnet Seehusen ved Keld faktisk ikke, hvor
mælk
i krom,
könighan
kurér,
krudtkarle
i
kommer
fra, men
mener,
at det måske
bmw
og
opel,
knallertknolde
på
dobbelt
kommer fra Holland. Han har dog ikke noget
bødeniveau,
glat han
glidende
leopardlimousifamilie der, som
ved af.
Det har han på
ner
og
'trebenede'
lavpristrillere.
Detogerhvor
løLolland, hvor hans far kommer fra,
bende
underholdning.
han også selv har boet.
Om morgenen trafik, som perler på en snor
bruum-bruum-bruum,
7.15 vækning af de
Skolegang:
sene:
tomme metalkasser
hjulende
Keld Seehusen
har ikke taget
nogenfrisk
uddanhen
over
-anhængeren
hopnelse,
for venlige
han var bump,
ikke særlig
glad for at
gå i
skole. Om
det meter
fortæller
Keld,afatfryd
han faktisk
pende
en halv
i luften
BLUMM!-BONNG!!

Hmm... 3 minutter og ikke en billede/lyd
bevægelse. Er de syge? Cykkelløb??
oversvømmelser?? vild med dans?

Ah, så sker der noget: Knak-knak-knak,...
nej, det er bare naboens dieselpolo.
Endelig trænger det gennem den tykke
skal: Det er kloak-gravning forude, derfor
den manglende krydder til bylivet. De kan
ikke komme igennem, staklerne, men er
tvunget udenom det lille smørhul! av, en
omvej!
Der hives i de store rat, rundt på småveje
med snævre sving, den enlige lokale bilist
viger forskrækket til grøften, væk fra de
galopperende kolonner.
Det går altså ikke Grønbjerg!
Nu må der dannes Front mod trafikken tilbage til Algade!! Ikke mere akavet stilhed,
stemmer må rejse sig!
Her må der gribes ind!: badmintonhal, børnehus, brugs (undskyld købmand) er kæmpet på plads, så frem friske folk og stå fast
Grønbjerg!!

Algade mod vest, fotograferet onsdag over middag
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Efterår/julekalender Menighedsrådet
Sang og Fortælling
Vinteren har sine mørke timer, men også sine smukke sange. I præstegården er
kaffebordet dækket, og de levende lys sætter stemningen til to eftermiddage med
kendte og mindre kendte sange og historier. Der er Sang og Fortælling i præstegården kl. 14 Fredag d. 1. december og fredag d. 26. januar. Tag naboer og bekendte med - det er ganske gratis.
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!
Carols And Lessons
Engelske Christmas Carols er efterhånden kendt over hele verden. Kom og vær
med til en aften i Nørre Omme kirke, hvor der er mulighed for at synge med og
lytte til julens budskab på engelsk. Nr. Omme Gospelkor synger for.
Torsdag d. 14. december kl. 19.30
Tag engelsktalende venner og naboer med - alle er velkomne!
Come and enjoy a traditional Christmas service in English in Nørre Omme
Church Thursday December 14th at 7.30 pm. Bring a friend! If you would like
to read one of the lessons, please contact the pastor at bodil.toftdahl@gmail.com
Jul for børn
Nørre Omme kirke onsdag d. 20. december
kl. 8.15 for Grønbjerg Friskole kl. 9.15 for børnehaven kl. 10.00 for de mindste
Nyt fra organisten
Musik for de små i Grønbjerg er 7/3, 4/4 og 9/5 kl. 9.30.
Nr. Omme koret starter d. 4/1 efter jul, og holder fri i organistens friuger 6 og 7.
Grønbjerghjemmet
Julegudstjeneste i Nørre Omme kirke fredag d. 15. december kl. 10.30
Nytårsgåtur og gudstjeneste
Det nye år begynder traditionen tro med en frisk gåtur nytårsdag fra kirken kl.
14.00 med Grønbjerg Aktivs gymnastikafdeling. Vi er tilbage ved kirken kl. 15,
hvor der serveres varm suppe og en lille hyggelig gudstjeneste!
Konfirmandundervisning for voksne
Torsdag d. 25. januar, Onsdag d. 7. februar og Tirsdag d. 20. februar. Se mere i
næste nummer.
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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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Kultur og Samvær - 2017 - 18
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 PULS 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.
Fællesspisningen bliver fredag den 2. februar 2018
Se mere i Runestenens januar nummer
Menighedsrådet& Margrethes Døtre &Kultur & Samvær
Tirsdag d. 27. februar: v/Hans Laurids Pedersen.
Hans Laurids Pedersen vil fortælle om Vestas fra vaskemaskiner til vindmøller
Torsdag d. 15. marts v/ Bodil Toftdahl.
Bodil Toftdahl vil fortælle om sine 30 år som Præst m/m
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.

ØRNHØJ FODKLINIK

Flagallé

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

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

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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vet fra Nørre Omme Kirke den 31. oktober.
Henning Hedevang Nielsen blev født i Faster
sogn den 29. maj 1945, voksede op i Højmark og gik i skole her. Lige fra barnsben
var Henning optaget af maskiner, og dette
har han også arbejdet med hele sit arbejdsliv.
Han kunne bare noget med maskiner af alle
slags, og i mange år havde han også sin egen
forretning med graveudstyr. Han var også
handelsmand lige til fingerspidserne. Alt,
hvad der kunne købes og sælges, havde hans
interesse livet igennem. Kunne snakke for sig
og sælge næsten hvad som helst.
Som ung blev han gift med Jutta fra Spjald. I
ægteskabet, mens de boede i Højmark, kom
der fire sønner til. Siden flyttede familien til
Fredericia, hvor Henning havde sin virksomhed og gravede kabler ned. Desværre døde
Jutta ret ung, som 49-årig, og det har været
en stor sorg for Henning og drengene.
Men i 1981 mødte Henning så Jane, og sammen fik de Claus. Sammen flyttede så familien til Grønbjerg, og her blev så endelig datteren, Jeannette, født.
Henning var en flittig mand, som altid havde
gang i noget, og da han var født og opvokset
med at arbejde på landet, var landbrug noget,
han havde godt kendskab til.
Et aktivt menneske, der har kendt mange og
har kendt til mangt og meget er gået bort.
De sidste 7 år har afdøde af praktiske grunde
boet alene i sin lejlighed på Algade. Bedste
lyspunkt i hans liv var, at Jane dagligt kom
med middagsmaden, som de hyggede sig
med at spise i fællesskab.
Henning Hedevang efterlader sig Jane, sine
fem drenge og datteren Jeannette, samt en
flok børnebørn. Æret være Henning Hedevang
Nielsens minde. 

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Anette Juul Madsen, Bymarken 11, Grønbjerg, døde den 24. oktober på Holstebro Sygehus efter kort tids sygdom, og blev lørdag
den 28 oktober bisat fra Egekirkegårdens kapel i Holstebro.
Anette blev født i Herning den 18. november
1958, hvor hun også fik sin skolegang. Anette fik realeksamen, og senere blev hun student fra Herning Gymnasium.
Anette blev uddannet som apotekerassistent
og arbejdede som sådan en del år i Herning.
Hun blev gift og fik to børn. Efter en ferie
var Anette så uheldig at falde på en parkeringsplads, hvorved hun fik åbent kraniebrud.
Hun overvandt dog uheldet og fik arbejde i
en lægekonsultation.
Men som en følge af dette grimme uheld blev
hun efter nogen tid angrebet af epilepsi med
periodiske anfald.
Anette blev skilt fra sin første mand, men var
heldig at møde Jan, som hun blev gift med i
2010. Anette var glad for en skøn bryllupsfest, som blev holdt hos hendes søster i Høgildgård Plantage.
Anette og Jan flyttede til Bymarken i Grønbjerg i 2010, hvor de blev glade for at bo.
Anette efterlader sig sine 2 børn og ægtemanden Jan.
Æret være Anette Juul Madsens minde!
Henning Hedevang Nielsen, Algade 44 c,
Grønbjerg, sov stille ind den 25. oktober
2017, efter en sygdomsperiode med flere små
blodpropper, så kræfterne svandt. Han måtte
give op og døde som 72 årig og blev begra-

Rettelse:
På forsiden af sidste nummer (148) fremgik det at det var Grete Tange
der var ophavskvinde til sangen der blev sunget fra vognen der kørte
gennem byens gader i forbindelse med sommerfestens begyndelse.
Det er dog ikke helt i overensstemmelse med sandheden idet det var
Dorthe Liv, som havde skrevet den, men hun kunne ikke være med til
at synge den.
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Tusind tak for den flotte modtagelse!

Louise

Anja

Ben

Caroline

Cecilie

Karoline

Os kan du møde i LET•KØB

Åben alle dage kl. 7.30 - 19.30

