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Nytårsdukkert i Vanting Sø i Ølstrup
Man behøver ikke at være modtager af ”Grønbjergvikingen” for at være en Grønbjergviking
I silende regnvejr stillede omkring 20 friske Grønbjergborgere med diverse tilløbere op til udfordringen
om at stille med det største hold til den snart traditionelle nytårsbadning i Ølstrups fire år gamle Vanting Sø. Lufttemperaturen var omkring 5-7o C, vandtemperaturen var der ingen der havde målt, men
med den hastighed Vikingerne fra Grønbjerg kom op af vandet, har den ikke været særlig høj.
Der var samlet omkring 200 mennesker både badere og tilskuer til festlighederne. Efterfølgende var der
kransekage og champagne til de modige nytårsbadere.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

nervøsiteten er i påkommende tilfælde til stede. Det er ikke nok med at pavillonen futter
af, men der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at ilden hurtigt kan brede sig til
Engestofts egen plantage, og at der ikke er
langt til den tilstødende Kiddal Plantage.
Hvis ilden for de ”besøgende” havde taget
overhånd, kunne man godt forestille sig, at
de var flygtet fra stedet i en vis fart og ikke
havde tænkt på at alarmere brandvæsnet.
I det tilfælde kan man håbe på, at naboen mod
syd ser ilden og alarmerer, for der vil nok gå
en vis tid inden skovejeren selv opdager ilden
eller naboen mod vest får øje på den.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Godt nytår!
I skrivende stund er dagen allerede tiltaget
med omkring 16 minutter, og vi går - bortset
fra Algade - lysere tider i møde.
Nyt fra Byrådet
Det er naturligvis også med glæde, at jeg kan
konstatere, at vores hidtidige byrådsmedlem,
Hans Østergaard, der i mange år har varetaget klummen ”Nyt fra Byrådet” fortsætter
skriveriet til trods for, at titlen som byrådsmedlem nu er blevet udskiftet med titlen
Borgmester.
Naturligvis har jeg forståelse for, at jobbet
som borgmester kan lægge så meget beslag
på en persons tid, at der andre steder må nedprioriteres.

Runestenens 25 års Jubilæum
Den 15. marts 2018 er det præcis 25 år siden,
at Runestenen nr. 1 så dagens lys. Som det
kan ses inde i bladet, skal det fejres ved en
beskeden reception. Det er jo et helt sølvbryllup, og holder man 25 år ud sammen, må der
naturligvis opstå eller være tale om et vist
Hærværksfolk og vandaler
kærlighedsforhold. Og sådan tror jeg også at
Inde i bladet under ”Siden sidst” er der bille- det hænger sammen. 
der af, hvad vandaler og hærvæksfolk kan
udrette af skader. Personligt tror jeg ikke, at
disse mennesker, unge eller mere voksne,
Deadline for nr. 151 er
kommer fra Grønbjerg ud fra devisen: ”Det
lørdag d. 24. februar 2018
er en dårlig fugl, der skider i egen rede”.

Bladet udkommer
onsdag d. 14. marts 2018

Grønbjerg friskoles omhyggeligt indrettede
bålsted, der skal hindre at ilden spredes til
den nærtliggende skov, er fuldstændig ødelagt - brændt sønder og sammen.
Øl og sodavandsdåser - både tømte og fulde,
lå spredt, shots-flaske, der end ikke var tømt,
cigaretpakker, knallerthandsker, lå der. Det
kunne se ud som en hurtig flugt fra stedet.

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

Det er ærgerligt at Grønbjerg Friskole ikke
kan have sin pavillon indrettet uden at der
skal øves hærværk på det.

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

Bank:

Langt mere betænkeligt er det, at ilden for de
”besøgende” har været ved at tage overhånd.
Det er ret uhyggeligt at tænke på, hvad det
kunne have ført til.
Skovejeren ved fra egen erfaring, hvad det
vil sige, hvis ikke man har helt kontrol over
ilden. Den breder sig med lynets hast. Og

vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i ca. 400 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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 Nyt fra Byrådet

Tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge
har været en succes. Ordningen forsættes i de
kommende år.
 Frit valg børnepasning med mulighed for
tilskud til pasning af egne børn genindføres.
 Under valgkampen lovede jeg at jeg, hvis
jeg blev borgmester, ville være Borgernes
borgmester, og det står jeg naturligvis
ved.
 Ringkøbing-Skjern Kommune er Danmarks største kommune. Halvdelen af
borgerne bor i kommunens 5 største byer,
og den anden halvdel i de mange landsbyer. Jeg vil at der skal ske udvikling i
hele kommunen.
 Jeg vil derfor flere gange årligt flytte
borgmesterkontoret ud af rådhuset til en
række af kommunens byer. Her vil der
være træffetid for borgere, foreninger,
virksomheder og interesseorganisationer.
 Jeg håber mange vil have lyst til en dialog om hvad der skal til for forsat vækst
og udvikling i vores fælles kommune.
Træffetiderne vil blive annonceret og jeg
håber mange har lyst til at komme forbi.

Ved: Hans Østergaard
22 62 15 36
pol.byrhaost@rksk.dk

Til Runestenens læsere.
Allerførst vil jeg ønske jer
alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår 2018.
2017 har været et travlt år
politisk med valg til By- og
Regionsråd. Der har været
ført en hektisk valgkamp og et temmelig nervepirrende døgn før der blev indgået aftale
om konstitueringen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
Efterfølgende lykkes det med stor glæde og
tilfredshed at få skabt den bredest mulige
konstituering med deltagelse af alle byrådets
29 medlemmer. Et rigtigt godt udgangspunkt
for et godt samarbejde i den kommende byrådsperiode til gavn og glæde for alle i kommunen.
Aftalen indeholder en lang række initiativer,
der skal øge samarbejdet i Byrådet og skabe
en fornyelse af den politiske kultur, hvor
åbenhed, dialog og samarbejde mellem politikere, medarbejdere og borgere er udgangspunktet i det politiske arbejde.
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Indholdsfortegnelse

 Næstformænd i fagudvalgene inddrages
mere end det tidligere har været tilfældet.
 Kommunens medarbejdere skal vises mere tillid og gives mere ansvar.
 Kommunikationsindsatsen i kommunen
skal styrkes.
 Der skal tages initiativ til afholdelse af
uformelle møder med borgerne i hele
kommunen.
 Erhvervsindsatsen skal øges og det er et
mål at komme blandt top 5 på Dansk Industris undersøgelse over de kommuner
der gør det bedst på erhvervsområdet.
 Der skal udarbejdes en landdistriktsstrategi, som klart beskriver, hvad vi vil med
landsbyerne og landdistrikterne.

Baby-Boom
Friskolebestyrelsen
GB-Hjemmets venner.
Hvad skuffen gemte
Krog Blomster
Let Køb i Grønbjerg
Mads Erik Meldgaard
Menighedsrådets Klumme
Mindeord
Nytår-GB-Venner
Nytårsfyrværkeri
Projekt Algade
Siden Sidst
Sundhed
Tarifblad
Thorkild Munk
Vandkvalitet
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L Servicemeddelelser 7
Let•
•Køb Annebergvej 5

Zoneterapeut:

Genbrugspladsen:

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

P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

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

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

Vagtlægen i regionen:

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

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

70 11 31 31

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48

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

Krog Blomster
v/Malene Bondesgaard
Grønbjergvej 24
Åbningstider:
Tirsdag - fredag 10 - 17
Lørdag 8 - 13
Tlf.: 97 38 13 43
Tlf.: 24 61 92 03
Telefonen altid åben
Åbner 1. marts 2018

Alarmcentralen: - 112

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
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
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Dagen tiltaget med 5t 46m

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
Af andre vigtige temaer for RKSK i de kom- jer i Grønbjerg for den store opbakning jeg
fik i forbindelse med valget.
mende år vil jeg nævne:
….fortsættelse fra side 3

Jeg glæder mig til en ny epoke i mit liv, og til
at stå i spidsen for forsat vækst og udvikling i
vore fælles store kommune, og til at gøre
kommunen til et endnu bedre sted at bo og
leve i.

 Øget bosætning
 Vækst og udvikling i hele kommunen
 Grundsalg skal opprioriteres. Specielt fokus på den østlige del af kommunen.
 I videst mulig omfang - en indgang til
kommunen, både når det gælder private
og erhvervsdrivende.
 Lejeboliger i både hovedbyer og landsbyer. Øget efterspørgsel.
 Infrastruktur: Udbygning af A15 fra motorvejsnettet i Herning til Ringkøbing.
 Vi har i kommunen en lang række frivillige og ildsjæle som gør en kæmpe indsats for at gøre hver deres område attraktive at leve og bo i. Den indsats skal belønnes - vi skal "forkæle" vore ildsjæle.

Godt nytår
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Tirsdag den 6. marts kl. 19:30
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
Bestyrelsen

Tak og Godt nytår
6
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Runestenen
25 års jubilÕum
Runestenen inviterer hermed til en beskeden reception

LŒrdag den 10. marts 2018 kl. 15 - 17
I GrŒnbjerg Friskoles gymnastiksal
Alle er velkommen
Program:






OplÕg og tak ved redaktŒren
Hvordan kom vi i gang - Alan Larsen
Teknikken og overgang til Windows - Finn Krogh JŒrgensen
Weekenderne med Runestenen - Dorthe, Lisbeth og Helle
Ordet er frit.

Det er med glÕde at Runestenen kan invitere alle til
denne lille uformelle reception.
Med venlig hilsen
Mogens Ballegaard
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 Babyboom i Grønbjerg igen-igen
2016 bød på ikke mindre end 13 fødsler i Grønbjerg - Det blev der gjort et stort nummer ud af
med pressedækning og små gaver til de fremmødte mor-og-barn-par, hvor alle endda var repræsenteret. Hertil skal føjes at tre børn og deres mødre i mellemtiden er rejst fra Grønbjerg.
2017 bød på en næsten gentagelse af 2016 men dog heller ikke uden fraflytninger idet der
ved årets begyndelse var registreret 11 fødsler i 2017. Det holdt stik, men desværre bød 2017
også på fraflytninger så nettoresultatet er en tilgang på i alt ni babyer i Grønbjerg i 2017. Alle
”tilbageværende mødre har indvilget i at stille op til fotografering og herunder mor/barn portrætterne. Tillykke til alle forældrene og tillykke til Grønbjerg med nettoresultatet.

Født i uge 2
Rikke Thesbjerg
med Emma Lilje

Født i uge 7
Pia Mølgaard
med Texas

Alle foto
Mogens Ballegaard

Født i uge 20
Carina Schou
med Lærke

Født i 32
Jannie Husted
med Andrea Marie
8
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Født i uge 39
Bethina Svanborg
med My Maria

Født i uge 39
Monica Bondesgaard
med Asger

Født i uge 35
Camilla Boesen
med Ida

Født i uge 39
Debbie Kamp
med Elena

Født i uge 47
Camilla Hager Thor
med Emma Lilje

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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 Krog Blomster flytter til Grønbjerg
Generationsskiftet
Det er faktisk hårdt nærmest at stå med hænderne i vand hele dagen - kulde og varme
kulde og varme. Stramme kranse og buketter
op med højre hånd og arm.
For Margit Krog var dette også årsagen til, at
kroppen sagde ”Nej tak”!
Da man erfarede, at Margit Krog ville indstille ”karrieren”, begyndte man at spørge Malene Bondesgaard (32), der var ansat hos Krog
Blomster, om det ikke var noget for hende.
Det takkede Malene imidlertid nej til, da familien ville koncentrere sig det fælles landbrugsprojekt, landbruget på Baksgård.

Malenes mand, Claus Bak (33), prikkede dog
til sin kone: ”Hvis du vil have en butik med
blomster, så er det måske nu, idet mulighederne med årene ikke bliver bedre, og en tilsvarende arbejdsplads bliver sikkert vanskelig at finde”.
Med familie, kunder og lokalbefolkningens
opbakning blev der i hjemmet taget en fælles
beslutnings om, at overtage Krog Blomster.
Herefter indledtes det helt store planlægningsarbejde.
Det mest optimale ville naturligvis være at
placere forretningen i Spjald, men for at familielivet skulle kunne hænge sammen, blev

Foto-mb

Margit Krog til venstre og Malene Bondesgaard til højre
10
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destinationen på hjemadressen, Grønbjergvej med udbringning af buketter til private og
24 i Grønbjerg.
begravelser.
Planlægningsfasen
Det helt store stykke tegnepapir kom frem, og
der blev leget med streger og skitser, hvor
kommunen naturligvis havde sine krav i forbindelse med placeringen af den 83 m2 storepavillon, som forretningen skulle høre hjemme i.
Der skal etableres el, vand og afløb. Der skal
fjernes store træer, der skal anlægges en vej
ind til en fornuftig stor parkeringsplads. Fundament til pavillonen skal etableres - der er
rigelig at gå i gang med, ved siden af at landbruget skal passes, og nogen tid til børnene
skal der naturligvis også afsættes.

Der er afskedsreception hos Krog Blomster
Brejningvej 4, Spjald den 24. februar, og så
er der åbningsreception hos Krog Blomster,
Grønbjergvej 24, Grønbjerg den 1. marts.
Til begge receptioner er alle naturligvis meget velkommen. Malene håber, at der er mange, der vil komme og hilse af med Margit,
der har drevet forretning gennem 34 år.

Grænser sættes
Der skulle så sættes nogle begrænsninger,
idet Margit Krog har dobbelt så mange m2
butik i forhold til den indkøbte pavillon.
Det går således ud over potteplanterne og
”udeplanter” hvorimod afskårne blomster til
buketter, begravelse og kranse bliver overtaget i Malenes sortiment.

Den nye æra
I januar og i februar kan man stadig ringe
med bestillinger hos Krog Blomster i Spjald,
men efter den 1. marts kan man naturligvis
også ringe til Krog Blomster, og så er det jo
vanskeligt at høre, at butikken nu er på Grønbjergvej 24 i Grønbjerg, men ånden efter
Margit bliver med garanti ført videre, bedyrer både Claus og Malene. Malene skal blot
vænne sig til altid at have sin telefon ved
hånden, for det skal være sådan, at kunderne
kan komme i kontakt med Krog Blomster.

Fra Krog Blomster til Krog Blomster
Ud over en del inventar og lager flytter Ulla
fra Stauning, der er ansat hos Margit, også
med til Grønbjerg.
Malene overtager naturligvis også navnet
”Krog Blomster” samt Margits telefonnumre,
hjemmeside og Facebook side.
Malene kan endvidere glæde sig over, at tilnærmelsesvis alle faste leverancer samt udstilling og salg af buketter i Brugsen i Spjald
samt LET●KØB i Grønbjerg bibeholdes.
Derudover fortsætter Malene også servicen

Uddrag fra Krog Blomsters hjemmeside:
Husk at du i januar og februar stadig kan bestille buketter og begravelsesbinderi - ring
blot og bestil.
Du kan også i disse måneder finde Krogs buketter i Brugsen Spjald og Let-Køb i Grønbjerg.
Den 24. februar holder vi afskedsreception.
Vi er dog glade for at kunne fortælle, at Malene kører Krog Blomster videre på Grønbjergvej 24 og vi ønsker hende alt mulig held
og lykke. - Kærlig hilsen Margit -mb 

Grønbjerg Tømrer og Snedker 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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FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG 2018
Søndag d. 11. februar kl. 14.30 i Multisalen
hvor der vil være mulighed for
at slå katten af tønden
og nyde kaffen!
Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er
25 kr. pr. person.
For denne pris får man en fastelavnsbolle,
slik til tøndeslagerne, kaffe, te og saftevand.
Kom og vær med til festen og kom gerne udklædt.

Der er præmier til Konger, Dronninger og Bedst udklædte.
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening
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 Mads Erik Meldgaard Jensen
Ved: Grete Tange

Mads Erik Meldgaard Jensen.
Det er navnet på manden, som jeg har besøgt i denne omgang. Han flyttede til Grønbjerg for 5 år siden, så mange kender ham
måske, men her vil han nu fortælle om sig
selv og sit liv.
Mads’ baggrund
”Mit navn er temmelig langt, som det ses, og
årsagen til, at jeg er døbt Meldgaard, er, at
navnet var i min fars familie, så han syntes,
at jeg skulle have det. Min far er fra Fjelstervang, og min mor er fra Vesterbæk ved
Spjald. Min morbror - Knud og hans kone
Maja - overtog gården efter sine forældre.
Min moster Anna Kyndesen, der var gift
med Villads Kyndesen, boede her på Rundingen de sidste år. Jeg er 61år, og jeg har
en storesøster og en lillesøster.
Forældre:
Mine forældre flyttede til Vemb på en lille

Foto: -mb
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sandgård – et husmandssted -, hvor vestenvinden flyttede jorden den ene vej, hvorefter
østenvinden lagde den tilbage igen. Som 12årig måtte jeg lave forårsarbejdet, fordi min
far havde dårligt hjerte. På grund af hans
helbred flyttede vi til Gudum, hvor mine forældre fik arbejde på B&O.

min barndom havde syslet meget med knallerter og cykler, begyndte jeg at arbejde hos
en knallert- og cykelhandler i Lemvig. Her
tog jeg på 18 måneder en knallertuddannelse, og da jeg var så gammel, som jeg var,
kunne jeg springe forskolen over. Det gjorde, at jeg besluttede at tage en cykelmekanikeruddannelse på 18 måneder mere. Mester
havde en forretning i Struer, som jeg passede
i et par år, hvor jeg kunne hente reservedele
og andet i forretningen i Lemvig. Jeg havde
meget at lave, så mester kom til og startede
en ny butik i Struer. Den var vi fælles om i
nogen tid, men da han af og til var syg, måtte jeg selv passe det. Jeg havde familie omkring Vildbjerg, og de opfordrede mig til at
komme derned og starte en forretning for
mig selv.

Skolegang og uheld
Jeg gik i skole i Vemb til 5. klasse, hvorefter
jeg gik i Gudum i 6. og 7., derpå jeg tog 8.
9. og 10. klasse i Nr. Nissum. I fritiden arbejdede jeg hos en tømrer, og det var meningen, at jeg skulle i lære hos ham, når jeg var
færdig med skolen. Det blev dog ikke til noget, for jeg blev kørt ned af en bil, som ikke
overholdt sin vigepligt. Jeg var på motorcykel, så mit højre underben blev fuldstændig
knust. Jeg kom på Holstebro Sygehus og fik
en skinne lagt ind i benet; efter 9 måneder
besluttede overlægen, at skinnen skulle tages
ud igen, men benet var ikke ordentligt groet
sammen, så efter 10 dage kom jeg tilbage på
sygehuset, hvor det viste sig, at benet var
brækket igen. Da der var åbent sår, blev benet nu lagt i gips, men det ville ikke hele, så
jeg måtte have det åbnet 5 gange, før man på
sygehuset besluttede at fjerne det lille ben på
ydersiden af anklen, hvorefter det endelig
heledes. Hele denne proces tog 3 år, så jeg
blev pludselig sat tilbage med hensyn til uddannelse. På grund af det svækkede ben,
kunne jeg ikke begynde på en uddannelse til
tømrer, hvorfor jeg måtte kigge mig om efter
noget andet.

Cykelforretning i Vildbjerg og giftermål:
Det gjorde jeg så i 1990. Jeg købte et 3 etagers hus, hvor vi – min kone Solveig, som
jeg i mellemtiden var blevet gift med – boede på 1. sal, havde cykelforretning i stuen og
lager i kælderen. Denne forretning havde jeg
i 18 år, og det gik faktisk ret godt, selvom
arbejdstiden om sommeren kunne være på
70 timer om ugen, havde en enkelt uges ferie
og havde åbnet alle dage året rundt.
Salg af forretning og skilsmisse:
Desværre havde jeg fra 2006 haft stigende
smerter i mit ben, og det gjorde, at jeg tog til
Ringkøbing for at få det undersøgt ordentligt. Der fik jeg at vide, at jeg skulle sælge
forretningen, for ellers ville benet blive så
dårligt, at man ville blive nødt til at amputere det. I 2008 satte jeg derfor forretningen til
salg, men den var vanskelig at sælge, så i
foråret 2010 blev den udlejet. Vi var med til
åbningsfesten, men da vi kom hjem, sagde
Solveig til mig, at hun var blevet glad for en
anden, og at hun flyttede dagen efter. Det
var voldsomt, for jeg havde ikke haft den
mindste anelse om det. Vi blev derfor skilt.

Uddannelse:
Jeg var nu blevet 23 år, og da jeg gennem

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

Min ankomst til Grønbjerg:
I 2011 blev huset i Vildbjerg solgt, og jeg
flyttede til Handbjerg i et sommerhus, som
vi havde købt nogle år tidligere. Året efter
solgte jeg sommerhuset, og så skulle jeg fin-

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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de noget andet at bo i.
Jeg var med til sommerspil i Spjald det år,
og der var Karina også med. Hun boede i
den lejlighed vi sidder i nu, og hun stod netop for at flytte, så hun ville gerne overlade
den til mig. Det passede mig rigtig fint, så
jeg fik kontakt med udlejeren, som godt nok
ikke ville have hunde i lejligheden. Da han
så min lille hund, gjorde det imidlertid ikke
noget. Derfor flyttede jeg ind kort efter. Stedet passer mig udmærket, for der er ikke så
langt til mit arbejde, og jeg befinder mig
godt her.

de for at få hende til at søge den. Jeg nyder
meget at være sammen med Lykke, og vi
skal have en rigtig hyggetur her ind under
jul, hvor vi skal opleve Pyrus og købe julegaver til Far og Mor.
Musikinteressen:
Jeg har altid været meget interesseret i musik, og allerede som 7-årig fik jeg en utæt
harmonika. Den forærede min far væk, men
siden købte jeg en harmonika, som jeg bragte med mig hjem på knallert fra Alfred Christensen i Holstebro. Siden købte jeg et kæmpe elorgel med tre rækker, som var så stort,
at det ikke kunne komme ind gennem døren,
hvorfor vi var nødt til at tage et vindue ud.
Det foregik alt sammen i snestorm. Jeg har
gået til undervisning i en periode, men det
meste har jeg selv fundet ud af. Jeg har gennem mange år spillet elorgel til private fester
og spillede på harmonika sammen med spillemændene i Spjald. Det gør jeg ikke mere,
for mine fingre er for stive til at nå alle tangenterne. Jeg har også spillet i et harmonikaorkester, som min spillelærer Kaja tog initiativ til. Elorglet bruger jeg stadig, og netop nu
er jeg ved at lave julesange med rytme. Jeg
går til kor tirsdag, onsdag og torsdag, og til
sommer skal jeg med til sommerspil i
Spjald, hvor både Mia og jeg skal med.”

Mit nuværende arbejde:
Inden salget af forretningen i Vildbjerg havde jeg bygget et hjul til PF Mobility i Timring, og der havde jeg fået lovning på, at jeg
kunne få arbejde, for man havde ingen uddannede cykelsmede, så de havde brug for
en, fordi der var for mange småfejl i det, de
lavede. Jeg startede hos dem i 2008, og der
arbejder jeg stadig. Denne fabrik laver udelukkende handicapcykler med eller uden
motor. Disse cykler håndbygges, for hver
cykel er speciel. Man kan få enkeltcykler
med 3 hjul, cykler med plads til to personer
ved siden af hinanden og andre modeller.
Cyklerne sælges til handicappede, der har
brug for noget ekstra til cykling, og cyklerne
betales af kommunen. Det er en spændende
arbejdsplads, for der er hele tiden nye udfordringer. Vi er tre ansatte i den afdeling, hvor
jeg arbejder.

Med dette fik jeg en hyggelig time med
hjemmebagt brød sammen med Mads, og jeg
takker mange gange for, at du stillede dig til
rådighed. 

Familien:
I 1991 blev jeg far til Mia, og da min kone i
forvejen havde 3 børn, havde vi pludselig en
flok. Jeg har stadig meget at gøre med den
yngste af Solveigs børn som bor i Humlum,
og det er jeg meget glad for. Mia ser jeg tit.
Hun bor i Silkeborg med mand og barn –
Lykke (5 ½ år), men hun synger stadig i kor
her hver torsdag. Hun arbejder hos Curvii i
Ikast, og fra arbejde kører hun så herud,
hvor vi spiser sammen og derefter går til
kor. Hun gik i sin tid til sangundervisning
ved Helle – vores organist – så hende kendte
jeg længe før, hun blev ansat her. Da stillingen blev opslået, skubbede jeg også til hen-

Zoneterapi • Øreakupunktur
Bach remedier • Massage • Laserterapi

Tina Hammelsvang Kirk

Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg • Mobil: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk
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Skoleindskrivning
Grønbjerg friskole 2018/2019
Tirsdag d. 23 januar kl. 17.00-18.00
På ovennævnte tidspunkt afholder Grønbjerg Friskole informationsaften for
alle, der har interesse i at høre nærmere om muligheden for at indskrive sit
barn på friskolen.
Til stede vil være børnehaveklasseleder Birgit Højris og skoleleder NielsHenrik Larsen.
Vi vil komme ind på:
Grønbjerg friskole, værdier, undervisningsmiljø, faglighed.
Vi vil også informere om det rent praktiske som:
Skole klar, forældresamarbejde, forældre opgaver, økonomi.
I Ringkøbing-Skjern Kommune benyttes digital skoleindskrivning, hvilket
betyder, at alle forældre skal indskrive deres barn via skoleindskrivning
RKSK, med deres NemID.
Dette skal ske i perioden fra 22. januar til 5. februar 2017.
Dette gælder også elever, der ønskes indskrevet i Friskolen. Under gennemførelse af indskrivningsproceduren bliver man spurgt om sit barns skolevalg,
og her er der så mulighed for at vælge Grønbjerg Friskole. Vi vil på dagen
være behjælpelig med indskrivningen.
Herefter vil distriktsskolen få en besked om, at eleven ikke skal gå hos dem,
men i Grønbjerg.
Elever bosiddende uden for Ringkøbing Skjern Kommune bedes rette henvendelse til skolen, hvorefter vi vil være behjælpelige med indskrivningen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til skolens kontor på tlf.: 97384177 –
41418625
Mvh Grønbjerg friskole
Skoleleder Niels-Henrik Larsen
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 Thorkild Munk
Ved: Ingrid Kirk

Thorkild Munk, Ørnhøj, lokalhistoriker,
(1926 - 2017)
Sædvanligvis bruger vi Runestenens spalter
på at nævne afdøde personer fra Grønbjerg.
Dog stiller sagen sig lidt anderledes med
Thorkild Munk, Ørnhøj, der døde i december måned 2017.
Thorkild Munk har med sin store viden og
interesse for Nørre Omme Sogn sammen
med Niels Peder Svendsen Grønbjerg, (1920
– 2010) betydet meget for dets historie og
formidling af samme.
At en person fra Ørnhøj havde interesse for
bl.a. Grønbjerg, skyldes at Nr. Omme sogn
tidligere omfattede Grønbjerg, Ørnhøj og
Abildå. Med kommunalreformen i 1970 blev
Nr. Omme Sogn delt op, så Ørnhøj og
Abildå kom til Trehøje Kommune, medes
Grønbjerg kom til Videbæk Kommune.

Foto: Finn Krogh

Thorkild Munk.
Billedet taget i 2002 i forbindelse med udgivelsen
af Grønbjerg by og land - før og nu.

Det er ikke tilfældigt, at de to herrer, Munk
og Svendsen, fandt sammen og kom i gang
med at dyrke deres fælles interesse for lokalhistorie. De havde kendt hinanden fra deres
ungdomstid, var næsten jævnaldrende og
havde deres gang i de samme foreninger.
Thorkild Munk blev i 1957 valgt ind i bestyrelsen som formand for det, der dengang hed
"Kirkelig Ungdomsforening for Nørre Omme". Både nævnte forening og daværende
"Kirkeligt Samfund" dækkede på det tidspunkt hele Nørre Omme Sogn, og var den-

gang den grundtvigsk indstillede del af sognets beboeres oplysende samlingspunkter.
De omtalte foreningers arrangementer kunne
godt samle op til 80 - 90 mennesker, og at
her var godt at træffes, om det så var til et
almindeligt aftenmøde, eller til f.eks. efterårsmødet med foredrag med mere og servering den ganske eftermiddag hvor formanden Thorkild Munk havde fået fat i en god
taler eller to. Møderne blev holdt skiftevis

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 25. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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på Ørnhøj Hotel og i Grønbjerg Forsamlingshus.
Det skortede ikke på ideer til arrangementer
i foreningerne. Der blev budt på grundlovsog juletræsfester, koncerter og dilettantforestillinger m.m.

andre veje havde fået kendskab til.
Af dette stof fødtes bøgerne " Ørnhøj før og
nu", som udkom i 1998 - og "Grønbjerg før
og nu", som var klar til at gå i handelen
2002. Før den tid havde de to herre udgivet
ti numre af ”Arkiv Nyt” med historier om
bl.a. Langmosestenen, Gårdene og skolerne i
Nr. Omme sogn, Rakkere og Kjæltringer og
mange, mange flere historier fra en svunden
tid i sognet.

Thorkild Munk forfattede flere skuespil med
lokalhistorisk tilsnit, deriblandt stykket
"Herremand og Hovbonde", hvor det i alt
fald var ham, der "førte pennen", skønt vi
vel nok var fem personer til at få ideerne. Et
skuespil, hvor det handlede om 200-året for
Stavnsbåndets Ophævelse, som blev opført
på en udendørs scene på Brejninggård Efterskole nogle juniaftener i 1988. Opført af lokale aktører og med et lokalt sangkor som
medspiller.
Efter succesen her, tog Thorkild Munk fat på
at samle de oplysninger, som han og Niels
Peder Svendsen havde fundet til dels i kirkebøger og i forskelligt materiale fundet på
Landsdels-arkivet i Viborg. Eller måske ad

Det sidste jeg vil nævne her om hans skriveaktiviteter, er, at han i 1989 beskrev Nørre
Omme Kirkes historie i et kompendium,
som er blevet til en elleve numres lang beretning i Runestenen. Hans interesse for
middelalderkirker "gik ud over" Nørre Omme Kirke, idet denne har en "god model",
som kan betegnes som en nogenlunde typisk
middelalderkirke med hensyn til livsforløb
og historie. Med Nr. Omme Kirke som udgangspunkt holdt Thorkild Munk flere lysbilledforedrag om middelalderkirker. 

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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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Karin Demant

Onsdag d. 15. november bagte vi småkager
på hjemmet pebernødder og brunkager Vi
hyggede i kælderen med beboerne, og nød
duften og smagsprøverne fra køkkenet.

eftermiddag, hvor vi serverede vafler, gløgg,
småkager og kaffe. Lykkehjulet var som altid
en stor succes med mange sponsergaver. En
dejlig eftermiddag.

Onsdag d. 29. november blev der lavet
mange flotte juledekorationer, nogle hyggede
sig med beboerne, og andre var sat på arbejde. Salget af disse går til hygge med beboerne.

Onsdag d. 6. december havde vi julefrokost
i forsamlingshuset. Beboerne og personalet
var inviteret til frokost kl. 11 Vi hyggede
med dejlig mad og sang julesalmer. Julemanden kom på besøg med gaver. En dejlig eftermiddag. 

Fredag d. 1. december julestue. Beboernes
familie og venner mødte op til en hyggelig

Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til fællesspisning

fredag den 2. februar kl. 18.00 i Grønbjerg Forsamlingshus
Flæskesteg m tilbehør + det ”traditionsrige” dessertbord med kaffe/te til.
Pris for voksne 75 kr. og børn under 13 år 40 kr., (børn under 3 år gratis)
Der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til fornuftige priser
Medbring selv service og bestik.
Bindende tilmelding hos LET-KØB eller ved Marianne Nielsen tlf. 22561982,
Else Pedersen tlf. 20 49 89 31 eller mail: elsekpedersen@hotmail.com
Senest mandag den 29. januar
Der er sangbøger på bordene og har man noget at underholde med, er man velkommen til det.

Vi glæder os til at se jer – med venlig hilsen Kultur og Samvær, Margrethes Døtre, Menighedsrådet og Madstedet Spjald

Menighedsrådet Kalender
Sang og Fortælling
fredag d. 26. januar kl. 14 Tag naboer og bekendte med - det er ganske gratis.
Nyt fra organisten
Musik for de små i Grønbjerg er 7/3, 4/4 og 9/5 kl. 9.30.
Konfirmandundervisning for voksne
Torsdag d. 25. januar, Onsdag d. 7. februar og Tirsdag d. 20. februar.
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Siden her - vil redaktionen benytte til at
bringe billeder fra hverdagen i Grønbjerg,
vel at mærke episoder, begivenheder, hændelser, der ikke opnår en hel spalte.
(foto: -mb)

 ”Siden” sidst

Et positivt indslag er naturligvis, at der bliver
bygget nye huse i Grønbjerg. Her er det Dorthe
Hansen og Karsten Pedersen, der holder rejsegilde Frydendalsvej 5

foto: -mb

Billedet skulle egentlig hedde ”uden mad og drikke…” men det er Grønbjerg Gospelkor der får sig
en velfortjent pause med servering inden det går
løs ved julekoncerten i Nr. Omme kirke.
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Hærværk og vandalisme

foto: -mb

Vi tror ikke på at hverken Friskolens elever eller
NaturMusen, der har lejet sig ind i et område af
Engestofts Plantage, har efterladt området ved
pavillonen efter endt sæson på denne måde.
Der skal ikke megen fantasi til, at forestille sig
hvor galt det kunne have gået med den lemfældige omgang med ild.

Juletræ for børn søndag d. 3. december og Julemarked den 26. november
foto: -mb

foto: -Camilla Boesen

foto: -mb
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På forsiden af bladet er man klar og rimelig optimistiske inden entreen i Vanting sø ved Ølstrup.
Billedet her viser en flok friske Grønbjergvikinger, der ikke netop havde lyst til et længerevarende ophold i bølgen den blå!

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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 Hvad skuffen gemte
Ved: Grete Tange

For 27 år siden havde Grete Tange den oplevelse at få Viggo Legaard Madsen til at fortælle om sit liv og levned.
Viggo Legaard Madsen er født den 31. maj
1905 og døde den 26. november 1995.
De maskinskrevne sider har ligget hengemt,
indtil Grete for nylig var i færd med lidt oprydning i en skuffe. (-red)
Viggo Legaard Madsens liv og levned
Barndom og søskende
Mit navn er Viggo Legaard Madsen, og jeg
er født i Kodal, en lille by med 5 gårde, der
lå på stribe.
Vi var seks levende børn, og jeg er tvilling,
men min tvillingbroder Ejnar døde som 6årig af strubehoste.
Han var frisk om aftenen, men i løbet af natten blev han syg og kvaltes.
Kort efter blev jeg selv syg og kom på epidemihuset i Videbæk, og det er den eneste
gang, jeg har været på sygehus.

Fra venstre er det Anders, Agnes, Marie, Kristian, Anna og Viggo Legaard Madsen.

kan jeg fortælle, at hun holdt hus for mig til
1974, hvor hun fik en hjerneblødning og døde 3 år efter.

Jeg er født d. 31. maj 1905.
Min ældste søster hed Anna (1898 - 1977)
Den næste var Kristian (1900 -1986) og han
levede hele voksentilværelse i Florida i
USA.
Den tredje hed Agnes, og hun døde i 1933.
Jeg var nummer fire og nummer fem er Anders, som bor i Gl. Grønbjerg, og den yngste
er Marie, der bor på Ørnhøjvej. Om Anna

Mine forældre:
Min Far og Mor boede hos os på gården, til
de døde. Min oldefar Jens Sig er født her i
Grønbjerg, og han købte senere gården i Kodal. Min bedstefar var født i Ravnsbjerg, og
han hed Kristian Ravnsbjerg Madsen, og
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han kunne huske, når kreaturerne blev drevet ad den gamle adelvej ned gennem Jylland (Drivvejen som i dag stort set er A11 red), for mange af dem gjorde holdt i Ravnsbjerg, (På dette tidspunkt var der Kro i
Ravnsbjerg -red) hvor der var overnatningsmuligheder for folk og fæ. Det skete, at der
sent på aftenen kom folk med dyr, og så
kom hakkelsesmaskinen i gang, for ”æ bæster” skulle jo have noget til føden.

den, og der kom flere fra Grønbjerg for at
være med, bl.a. Halfdan Christensen. Det
brød min far sig nu ikke så meget om, for så
var vi lidt trætte om morgenen.
Jeg gik også til gymnastik i forsamlingshuset, og vi havde en leder, der hed Laurids
Hansen. Der var ikke så mange forlystelser
dengang, men så skete det, at en 4-5 unge
mænd lejede forsamlingshuset, og så spillede musiker Mortensen til fest, efter at mødrene havde sørget for kaffebord til de unge.

Min far kaldtes Mads Sig, fordi han var søn
af Anna Sig. Min mors familie stammer fra
Vorgod, hvor de ejede St. Ahle, men hendes
forældre boede i Vægerskilde.
Min bror Anders fik af den grund mellemnavnet Ahle, mens Kristian havde Ravnsbjerg som mellemnavn.

Jeg var soldat i Tønder i 1926, og det var jeg
glad for, for det var nogle friske folk at være
sammen med. Jeg var dernede sammen med
Niels Pøhl og Niels Højris. Vi lå i nogle
gamle tyskerbarakker. Jeg synes, at det er en
af de største oplevelser, jeg har haft.
Jeg var på Luthers Missionsk højskole i Hillerød, hvor der var en landbrugslinje, men
jeg synes godt, jeg kunne have brugt mere
teoretisk viden om faget. Man lagde større
vægt på religion. Opholdet fandt sted i 1930
- 31.
Da Anders blev gift, fik han 14 tdr. land
mod vest og ca. 17 tdr. land hede mod øst,

Skolegangen
Jeg kom alt for tidligt i skole, fordi mine søstre syntes, det kunne være dejligt at have
mig med, det varede dog kun kort, for læreren syntes vist ikke, det var i orden. Ellers
gik jeg i Vestre Skole sammen med mine søskende.
Inden vi skulle i skole om morgenen, skulle
vi ud at flytte får, som gik ude på heden et
par kilometer væk, og det var strengt, når
skolen skulle begynde klokken syv.
Min far dyrkede noget hede op, og jeg opdyrkede det sidste, da jeg kom til.
Ungdom
Da jeg var blevet konfirmeret, var jeg i 1924
på Sjælland på en gård, som karl. Det var
dejligt, fordi vi var færdige kl. 6 om aftenen,
men det var også træls, for vi skulle sidde i
borgerstuen og var ikke sammen med husbond og hans familie. Jeg kom derover, fordi konen var fra Muldbjerg. Jeg var der et år,
og der så jeg for første gang en selvbinder.
Jeg har også tjent i Spjald på St. Viftrup,
hvor jeg også var et år hos Jens Viftrup og
Johanne. Det er de eneste to år, jeg har været
ude at tjene, for min far og mor havde brug
for en hjælpende hånd derhjemme når Anders var af sted.
Mens jeg var barn og ung, spillede vi meget
fodbold på en græsmark hjemme ved går25
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og det blev skilt fra ejendommen, og før den
tid havde min fars bror Jens Madsen fået 50
tdr. land.

karle. Jeg havde gerne nogen her fra sognet
til at hjælpe mig, bl.a. har Gravers Kjærgaard, Jørgen Kristensen, og Georg Madsen
været der. Jeg søgte aldrig, for de kom næsten altid selv med deres afløser.
De sidste 3 år var jeg alene.
Elmer Madsen havde jeg også som karl, og
han rejste siden til Canada. Derfra vendte han
tilbage for at overtage gården, som jo på den
måde blev i familien, men jeg opfordrede
ham nu ikke så meget til det. Thorun hans kone ville også gerne hjem, for så var der ikke
så langt til Norge, hvor hun var fra. Det var
ikke nemt for dem, for landbruget havde helt
ændret karakter, mens de havde været væk.
I 1952 købte Anders og jeg en lille Ferguson
traktor i fællesskab, og den kører Anders med
endnu. Efter nogen tid overtog Anders den
nemlig alene, og jeg købte en ny og større.

Manddom
I 1938 overtog jeg gården efter min far og
mor, så jeg var 4. generation på gården, men
før det havde min far og mor drevet den i
mange år. Da jeg overtog gården, var jeg
nær ved at få mit navn ændret, fordi vi i Kodal var to Viggo Madsen, men det blev nu
ikke til noget.
Da jeg overtog gården, var der 7 store grise,
som var klar til levering. "Dem vil jeg ha!"
sagde min far, og det fik han. Gården var
dengang på 64 tdr. land og jeg drev den med
alsidigt landbrug f.eks. høns, køer, grise og
heste.
I 1937 fik vi elektricitet installeret, og kort
efter fik vi malkemaskine. En mand ved
navn Kr. Vallesen lavede under krigen karbidlamper af dåser, som havde indeholdt
vognsmørelse. Han tog 10 kr. for sådan en
lampe. Den, brugte vi inde, men ude i stalden havde vi staldlygter, hvori der var petroleum.
I stalden havde jeg 14 køer + opdræt, og i
den anden ende af stalden havde jeg grisene
gående. Hønsehuset stod ude på gårdspladsen. Vi havde også får.
I begyndelsen af krigen mærkede vi ikke så
meget til tyskerne, men til slut gik de rundt
til gårdene for at købe "Butter". Vi kunne nu
ikke sælge noget, for det var jo rationeret.
Tyskerne ville bytte med cigaretter.
Da de skulle hjemad, blev de indkvarteret
bl.a. hos Anders, der havde 80 mand et par
gange. En af tyskerne kunne fortælle om ensilage, for han var landmand derhjemme.
Saltet flæsk ville de også gerne have. I heden gik tyskerne rundt og skød harer for at
få mad, og det gjorde en af mine karle meget
bange, så han holdt sig hjemme, indtil de var
forsvundet.
Mine forældre boede som sagt hos mig, og
min mor lå i sengen i 7 år, før hun døde i
1952, min far døde i 1964, 96 år gammel.
I min tid på gården havde jeg mange unge
karle hos mig til at hjælpe. De var gerne 1516 år, så da 9.-10. klasse kom, tog de mine

Viggo Legaard, sammen med søsteren Anna.
Billedet på væggen bag Viggo er Ørnhøjvej 2

Seniortilværelse
I Dagens Danmark går alt så stærkt, og jeg
har svært ved at følge med, og jeg føler, at
man før havde flere glæder og kom hinanden
mere ved. Det var mere fredeligt dengang.
Trods alt er jeg dog glad for de fremskridt,
der er kommet for landbruget.
I 1975 overtog jeg huset på Rundingen 8 efter Kristian Nielsen, og han og Gerda stod
for at skulle en tur til Schweiz sammen med
lærer Kleinstrup (tidligere lærer i Ørnhøj og
kirkesanger i en årrække i Nr. Omme kirke).
Der kom jeg også med, ligesom jeg også var
26
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Kodalsvej 6, Legård fra omkring 1964 - Alle billeder Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv

med to gange i Østrig senere. Året efter var
vi i England, selvom jeg var lidt bange for,
at jeg skulle blive søsyg. I 1985 var jeg i
Florida, og det var en dejlig oplevelse, som
jeg skulle have gjort længe før. Kristians

sønner tog mig med ud på mange ture i omegnen, og jeg glemmer aldrig den oplevelse.
Mindeord over Viggo Legaard Madsen kan
findes i Runestenen nr. 18 side 38 
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 Sundhed

solidt måltid og få både frokost og aftensmad og gerne lidt sunde mellemmåltider, så
når man ikke at blive så sulten, at man forspiser sig. Derudover er det godt at spise
surmælksprodukter, f. eks. ymer, kærnemælk eller kefir, så man får forskellige mælkesyrebakterier i maven, og fordelen ved det
er, at de modvirker overvægt, sukkersyge,
åreforkalkning og depression. Det sidste er
en ny opdagelse, de tre første har været
kendt et stykke tid. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

"Spis dig rask".
Nu her efter jul og nytår er der højsæson for
slankekure, men mange af dem er usunde,
og de virker kun så længe, man holder dem,
og man kan ikke bare spise sig rask.
Man kan spise varieret og flere gange om
dagen. Det er godt at begynde dagen med et

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40

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

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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 Grønbjerghjemmets venner
Ved: Bente Færge Pedersen

ne tænke sig at være med til at give en hånd
med, det er op til den enkelte selv at afgøre
hvor meget tid man har.

Alle frivillige ved Grønbjerghjemmet vil ønske alle Et Godt Nytår, og rette en stor TAK
til alle der har sponsoreret vores tombola og
besøgt os til julehygge på hjemmet. Det var
til stor glæde for beboerne, hjemmet og os
frivillige. Der blev et overskud, som gjorde
at vi kunne give en julegave til beboerne.

Vi har vennedag om mandagen fra kl. 10 i
ca. 1 1/2 time, det bliver ca. én gang om måneden for den enkelte, så er der hygge i kælderen om onsdagen, med banko, sang, lægge
puslespil, raflen og meget andet, er vejret til
det en tur ud i haven eller rundt i byen, der
er fisketure, dameture, sommerhus og ellers
når de mangler et par ekstra hænder, når beboerne skal ud af huset, for eks. til festival,
men vi lover i får en masse respons tilbage,
men du behøver ikke binde dig til noget fast.

Her efter nytår skal vi ud med medlemskort.
Vi takker alle som har forudbetalt for 2018,
vi håber der er flere som vil indbetale i det
nye år, det er penge som går til ture, materialer og sommerhus.
Der kan indbetales på:
reg. 7670 kontonr. 4464256
eller mobilepay 21 43 15 02,
der betales 60 kr. for én eller 100 kr. for par.
TAK.
Og så har vi frivillige en lille bøn om, der
ikke er nogen, der har lidt ekstra tid, og kun-

Hvis du får lyst at høre mere, så henvend dig
til Karin Demant 30 68 81 87, Bodil Jensen
29 11 74 61, Kirstine Kjær 51 74 57 71 eller
Bente Færge Pedersen 21 43 15 02. 

Kultur og Samvær - 2017 - 18
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
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.
29
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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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Gymnastikopvisning 2018
Kom til
Gymnastikopvisning i Grønbjerg!

Fredag d. 16. marts 2018...
...slår vi dørene op til en forrygende gymnastikopvisning i Multisalen på Grønbjerg Friskole.
Der er fælles indmarch kl. 18.30
efter opvisningen er der kaffe- og kagebord til alle
Entré:
Voksne 50,Børn
20,(Gymnaster gratis)
Vel mødt!!
Ligeledes er der badmintonturnering dagen efter opvisningen
tilmelding på opslagstavle ved Multisalen

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

Foto: - mb

Algade set mød øst fra Skolevænget omkring uge 39 2017

Det er jo nok ikke forbigået nogens opmærksomhed, at Algade er blevet ”hærget”
af vejarbejdsfolk fra Stauning Maskinstation. Projektet skulle være til gavn for Grønbjerg og Ringkøbing-Skjern kommune. Idet
overfladevand og kloakvand bliver separeret
- adskilt i hver sit rør/ledning.
På sigt kunne man måske forestille sig, at al
kommunens kloakvand bliver samles et sted,
så man er fri for at have 70 rensningsanlæg
(eller hvor mange der nu er), men kan nøjes
med et for hele kommunen.
Overfladevandet ser man flere steder lander
i dertil udgravede bassiner. Her i Grønbjerg
kunne man måske forestille sig, at det blev
ledt til Pøl bæk. Eller via et regnvandsbassin
til Pøl bæk.
Nå! Men en masse ulemper har det givet ikke blot for Algadefolket, men også for
flere/mange langs de omkørsler den tunge
trafik skal følge i renoveringsperioderne.

Sønderkjærsvej fra Algade til Kirken har
været udsat for ødelagte rabatter, når to store
lastvognstog/gyllespredere skal forbi hinanden, og tilsvarende fra Kirken til A11 ad
Sandbækvej er der rabatproblemer og store
huller forekommer på den nordlige side af
”indkørslen” fra A11 til Sandbækvej.
Det forlyder, at når en personbil og en lastbil
skal forbi hinanden på Sandbækvej, kører
personbilen ind i rabatten og holder stille
indtil lastvognstoget er forbi.
Første etape er nu overstået, og Algade er
igen farbar på den nye asfaltbelægning fra
Skolen til Frydendalsvej.
Men genvordighederne er ikke forbi endnu.
En julehilsen fra Ringkøbing Skjern Forsyning til algadebefolkningen og det øvrige
Grønbjerg lyder således:
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Foto: Finn Krog

Efter 1. etape ser Algade således ud fra Frydendalsvej og mod vest.

Lige en kort orientering om kloakarbejdet.

de igen bliver spærret for gennemkørsel i en
længere periode. Det er desværre den eneste
måde, hvorpå vi kan få arbejdet udført.

1. etape af arbejdet med separatkloakering
af Algade er afsluttet som planlagt.

Entreprenør på arbejdet er fortsat Stauning
Maskinstation a/s.

Arbejdet starter op igen i maj 2018, og det
første der udføres er strækningen fra Skolevænget til Ommegårdvej og videre til udkanten af byen, hvor der skal anlægges et regnvandsbassin.

Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at
kontakte Hans A Schmidt (Tlf.: 21 25 26 09)
hos Ringkøbing Skjern Forsyning.

Derefter fortsætter arbejdet fra Frydendalsvej frem til Algade 20. Det betyder, at Alga-

Godt nytår. 

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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 Nytårshilsen fra Grønbjerg Friskoles bestyrelse
Ved: Friskolebestyrelsen

- vores syn på tryg barndom, skolegang og
det forpligtende rummelige fællesskab gør at
nye ansigter og navne tit dukker op på/i
Grønbjerg Friskole & NaturMusen - hele 6
elever siden skolestart i august samt en NaturMusen der syder af liv. Når et nyt barn
bliver en del af det forpligtende fællesskab
inddrages ikke kun barnet, men hele familien.
Vi byder jer alle velkomne til VORES hus
og glæder os til at se og møde jer alle til diverse arrangementer på og omkring skolen
og NaturMusen, hvor vi ligesom vores børn
kan nyde den særlige ånd og følelse der følger med at være tilknyttet Grønbjerg Friskole & NaturMusen, både for børn og forældre.
At vi er mange i hele huset kan mærkes i
hverdagen og flere kvadratmeter er et issue
vi har været bekendt med et stykke tid. I
denne søde juletid står afhjælpning af dette
øverst på ønskesedlen - vi glæder os til og
påregner i begyndelsen af 2018 at kunne påbegynde en udvidelse og ombygning i skoledelen. Vi påtænker et nyt stort fællesrum/
klasselokale i yngstegruppen og ombygning
af eksisterende bibliotek og lærerværelse til
mere tidssvarende faciliteter for både voksne
og børn. Vi får i denne proces endnu engang
brug for dig og vi håber at du har lyst til at
give en hånd med - mere herom når den
nærmere plan bliver klar.
Slutteligt et ønsket om et fantastisk Nytår til
jer alle. 

I forlængelse af denne skønne afslutning på
2017 vil vi fra bestyrelse gerne sige en stor
tak til personalet på Grønbjerg Friskole, Naturmusen og Serviceafdelingen. I gør en
kæmpe forskel for vore børn og unge, og
brænder hver dag for at skabe en tryg og udfordrende dagligdag for dem - TAK!
Ved samme lejlighed vil vi ønske Hanne
Kæmpegaard en rigtig god orlov - vi er sikre
på at du vil sætte et ligeså stort aftryk på de
mennesker du vil møde på din vej de kommende måneder, som det du lader blive på
Grønbjerg Friskole. God vind derude i den
store verden.
I samme åndedrag kan vi byde velkommen
til Pernille Moesgaard som tager stafetten op
som Niels tidligere har beskrevet i Fredagsbrevet - vi glæder os til at lære dig endnu
bedre at kende.
Endnu et år er gået og vi er godt inde i skoleåret 2017/18 - og hu-hej hvor det går.
Vi har fra bestyrelsens side flere fokuspunkter vi arbejder med - specielt udvikling, trivsel og økonomi sætter vi højt. Tre punkter
som vi mener på mange områder går hånd i
hånd. Et godt økonomisk grundlag skaber
muligheder for nye tiltag og udvikling, der
igen smitter af på den overordnede trivsel.
Vel vidende at dette kun er ’grundpiller’ der
kan skabe et fundament at bygge videre på der skal til stadighed udvikles på alle fronter.
Vi har endnu engang gennem hele året oplevet en øget interesse for Grønbjerg Friskole
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

 LET●KØB Grønbjerg

måde også være tilgængelig i jeres mailboks.

Ved: René Holbøll

Da man ikke må sende ud uden tilladelse
skal man tilmelde sig listen i Let-Køb.
Eller sende en mail til:
Det er en sand fornøjelse at se opbakningen 0509786@letkob.net - eller til:
runestenen@runestenen.dk
fra jer i vores nye købmandsbutik.
med anmodning om at blive tilføjet listen.
Jeg kommer jo jævnligt forbi butikken og
snakker med jer kunder, og jeg møder kun Pr. 1 januar siger
positive mennesker i butikken, der er også vi også goddag til
Jensen,
mange, der er gode til at komme med kon- Esben
som er vore nye
struktive ideer til mig, så tusind tak for det.
ansatte i butikKom gerne og sig det!
ken, Esben afløVi har her i opstarten haft vores udfordringer ser Anja der har
med at have nok af de rigtige varer på hyl- valgt at søge nye
derne og i den sammenhæng, er det vigtigt udfordringer.
for mig at sige, at I som kunder skal blive
ved med at nævne, hvis der skulle være en TM gik lidt i
fisk!
vare i savner i butikken.
Vores aftale med
TM Fisk er desDer er plads til flere
allerede
Med hensyn til omsætningen, er vi ikke helt værre
på plads endnu. Butikken ligger stadig lidt blevet ændret væunder de gamle salgstal i huset, og noget af sentligt af TM Fisk, og vi er nød til at henvidet er vi selv skyld, da vores gennemsnits se til den information den hænger i butikken.
prissætning ligger under en Lokalbrugs, men
for at det ikke skal lyde forkert, så er der sta- I ønskes alle sammen et rigtig godt nytår og
vi glæder os til at se jer i butikken på Annedigvæk plads til flere kunder i butikken.
bergvej 5
Nye tiltag i det nye år
Pr 1. januar starter vi op med månedstilbud, Mange hilsner fra René Holbøll
så der er endnu flere tilbud til jer.
Let-Køb Grønbjerg 
Månedens Supertilbud kan vi tilbyde udsendt
pr mail til de der ønsker at modtage disse.
Ligeledes vil 14-dages tilbuddene på samme
Kære borgere i Grønbjerg

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Menighedsrådets klumme
Ved: Formand Else Pedersen

Grandækningen på Nr. Omme kirkegård!
Her midt i december var der nogle billeder i Ringkøbing Amts dagblad fra den flotte grandækning på Tarm kirkegård. De havde lagt billederne ud på deres Facebook side, og de var
blevet delt rigtig mange gange, samt nåede også frem til avisens sider.
Det vil vi da ikke stå tilbage for her i Nr. Omme, så her er nogle billeder fra den flotte grandækning, vi har på vores kirkegård, her i vores eget lokale blad Runestenen.
Hvert år, inden Iver og Jens Peter går i gang med grandækningen i oktober, er de sammen
med andre kirkegårdsansatte på en kursusdag for at lade sig inspirere.
Grandækningen af et dobbelt gravsted tager godt en time, så på den måde, kan de regne ud,
hvornår de kan være færdige – hvis vejret vil arte sig. De skal være færdige senest til første
søndag i advent. Og grandækningen ligger til engang i marts, igen afhængige af vejret.
Kig forbi og se grandækningen ”live” (Foto: Gravers Kjærgaard) 
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 Nytåret 2017-2018

Om tidspunktet bliver det samme til næste
år som i år vil Karsten tage op til vurdering
sammen med fyrværkeren, idet fremmødet i
år ikke var helt så stort som sidste år. Det
kan naturligvis skyldes, at tidspunktet var
rykket til 2018 kl. 00.20 hvor man må formode at de mindste børn er lagt i seng og af
den årsag holdt en del børnefamilier hjemme. For det kunne jo ikke være vejret der
holdt publikum hjemme. Måneklar vejr var
der næsten tale om og sceneriet kunne følges hele vejen op til den helt store eksplosion.
Det skal lige tilføjes at det nederste billede
IKKE er photoshoppet - så meget lyste fyrværkeriet op.  -mb

Igen i år (2017) havde Karsten (pedel) Pedersen entreret med fyrværker Kim Christensen, der er forælder til to børn i Grønbjerg
Friskole, om at udføre et festlig nytårsfyrværkeri på sportspladsen bag Grønbjerg Friskole, velvidende at det pragt- og effektfulde
fyrværkeri kunne ses og opleves viden om.
Der blev samlet ind og donationen fra private og virksomheder nåede et niveau svarende til sidste års indsamling.
Karsten Pedersen vil gerne sige sponsorer
tusind tak for bidragene store som små. Og
da publikum udtrykte tilfredshed med det de
oplevede, bestilte Karsten fluks fyrværker
Kim til næste år.

Foto: - mb
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Fast fuldtidsstilling el. vikariat – naturfag og kristendom
Grønbjerg Friskole søger
en kompetent, energisk og imødekommende underviser.




Vi er en Grundvig-Koldsk friskole, der har 9 år på bagen.
Vi er 120 elever og har fra 0.-9.klasse med folkeskolens afsluttende
prøver
samt NaturMusen med børnehave og vuggestue.

Trivsel, læring og dannelse er den røde tråd i vores hverdag.
Vi har særlig fokus på idræt, fortælling, udeskole og en bred vifte af læringsstile.
En god skolegang er et godt forældresamarbejde, gode relationer mellem børn og voksne samt en åben, ærlig og direkte kommunikation.
Vi tror på et forpligtigende fællesskab.
Vi søger en fuldtidsunderviser
fra 19. februar 2018 eller senest 1. marts 2018.
Stillingen indeholder:
Fysik/kemi, biologi, geografi, kristendom (alle 8.-9.kl. + eksamen), matematik og klasselærer i 6.klasse, fortælling.
Flere oplysninger om skolen kan søges på hjemmesiden:
http://www.groenbjerg-friskole.dk/
eller ved at kontakte skoleleder, Niels-Henrik Larsen, mobil : 41 41 86 25

”Her vækkes lysten til at lære”

Ansøgningen skal sendes til : Niels@gbfri.dk og mærkes ansøgning, senest fredag d. 26. januar, samtaler finder sted i uge 6.
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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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 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2016
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Højvang Laboratorier A/S - Holstebro har
købt laboratoriet, der tager vandprøver for
os, af Force Technology. De samme mennesker, men med nyt firmanavn. De har så
igen i år udtaget prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker er forpligtigede til
at offentliggøre resultatet af prøverne.
Oversigten over vandkvaliteten kan også
findes på Grønbjergs hjemmeside.
(www.groenbjerg.dk)

betyder det, at måleudstyret ikke kunne måle noget som helst. Hvorfor skriver de så ikke bare 0? Det gør de ikke, fordi de kun
ved, hvad deres måleudstyr fortæller dem,
og udstyret siger mindre end 1. Der er med
andre ord ingen fare på færde.
Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. 

Først dog lidt læsevejledning: Når laboratoriet skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så
Der er i 2017 udtaget følgende prøver:
Ordinære

Opfølgning

Andet

4
3
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat

3,4
8,4
<0,4

3,4
8,00
<0,4

3,4
8,4
<0,4

Jern

0,05

0,04

0,06

mg/l

< 0,2

F+V

Mangan

<0,002

<0,002

<0,002

mg/l

< 0,02

F+V

Nikkel
Fluorid

<0,04
<0,024

<0,04
<0,024

<0,04
<0,05

µg/l
mg/l

< 20
< 1,5

F+L
V

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet
Analyseresultater 2017
Parameter

Enhed

Kvalitetskrav

Sted

7 - 8,5
< 50

V
F
V

o

dH

mg/l

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

F+V

Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

<1
<1
1

<1
<1
<1

<1
1
1

antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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< = mindre end
> = større end

Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2018
Priser (inkl. moms):
Fast afgift .......................................................................... 800,00
Kubikmeterpris (0-5.000 m3) ...................................................4,00
Kubikmeterpris (5.000 - m3) ...................................................2,50
Statsafgift pr. m3 ....................................................................7,96

kr.
kr.
kr.
kr.

Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone .............................................. 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ............................................... 43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandafledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandafledningsafgift opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september.
Betaling skal ske den 15. i samme måned som opkrævningen fremsendes.
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ........................ 125,00 kr.
Lukkegebyr: ....................................................................... 375,00 kr.
Oplukkegebyr: .................................................................... 468,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ................................... 81,50 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted):
Efter regning
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det foregående år.
Måleaflæsning:
Hvert år i december bliver målerne fjernaflæst, aflæsningerne anvendes til udfærdigelse af årsopgørelse og videresendes til Ringkøbing-Skjern Forsyning for
afregning af spildevand.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning.
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
Alle priser er inkl. moms
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Til slut må vi lige nævne Lilians store dukkesamling. Overalt i stuen, på hylder og i
glasskabe står disse søde væsener og holder
gruppemøder. Allesammen indsamlet / købt
af Lilian, hvem de sikkert mindes med fornøjelse og tak! Alle et hundrede eller måske
er de et par hundrede!
Lilian efterlader sig foruden sin mand døtrene Rosa, Maibritt og Tutta og sønnerne Eno
og Paw samt børnebørn og oldebørn.
Efter en hjerneblødning for fire - fem år siden har Lilian oplevet verden fra en kørestol, så man kan vel nok få lov at sige, at det
er nådigt, at hun endelig har fået fred!
"Sådan går det jo så tit", resignerer enkemanden stille.
Æret være Edith Lilian Nielsens minde!

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Edith Lilian Nielsen, Algade 79, er den 7.
november 2017 stille sovet ind i sit hjem,75
år gammel. Bisættelsen blev efterfølgende
foretaget i stilhed fra Nørre Omme Kirke.
Edith Lilian (født Jensen) blev født i Sønderkjær i Grønbjerg den 18. marts 1942 som
yngste datter af husmand Chr. Jensen og hustru Marie Sandahl.
Familien flyttede senere til Grønbjerg by,
Algade 65, hvor nu Jane og Børge Jensen
bor.
Lilian, som hun kaldtes i Grønbjerg, blev
omkring 1960 gift med Ernst Nydag Nielsen, med hvem hun kom til at bo på ejendommen Algade 79. Parret fik sammen 6
børn, hvoraf de havde den store sorg at miste den seksårige Polly i en trafikulykke på
Algade.
Lilian havde flere interesser, som hun til
dels dyrkede sammen med sin mand eller
alene. Blandt andet var der det med orkideerne, som hun havde rigtig mange af, og
som virkelig trivedes i hendes selskab.
Ernst tror ikke, at han får dem passet for
godt nu, siden hans kone blev syg, så de
vantrives, mener han.
Og så er der fuglene, som hun har haft flere
volierer med. Det mest interessante for hende var papegøjerne, som familien fører samtaler med. Ikke så meget med gæster, så da
jeg viste mig i stuen, blev det kun med et
kvæk til velkomsthilsen fra Bent, den store
grønne, som huserer i opholdsstuen! Med
hensyn til fuglene, mener Ernst også, at han
må se at få et par af dem solgt, for de må jo
også ha´ deres pasning.
Lilian havde i sin tid lyst til at hjælpe til i
ægtemandens forretning med honningbier.
"Det var hun god til", tilføjer Ernst.
"Gårdhundene var aldrig sure, når hun var
med ude at ordne med bierne, hun havde
hundetække", fortsætter han!
Ernst har førhen været en slags konsulent indenfor biavl, men efter, at hans sukkersyge
skaffede ham dårlige øjne, kan han ikke rigtig
have med det at gøre. "Jo-o-, jeg har da lige et
par stader herude til egen fornøjelse og brug".

Hans Frederik Kristensen, Algade 3, sov
den 3. december 2017 stille ind og blev d. 9.
december bisat fra Nørre Omme Kirke under
bevågenhed af et stort følge. Hvoraf mange
fulgte med til Grønbjerg Forsamlingshus til
en efterfølgende mindesammenkomst, hvor
flere havde ordet.
Hans Frederik Kristensen blev 100 år.
Hans Kristensen blev født i Hover Brugsforening den 18. juli 1917 som ældste søn af
Dorthea og Peder Kristensen (i Hover kaldet
Pe Brugs).
90 år i med- og modvind mest med og med
masser af mod. Med masser af mod på
mangt og meget, sådan er vi nogle der kender Hans, og har kendt ham i mange, mange
år. Og sådan møder vi ham her i hans og
Stinnes hjem på Algade 3, oplagt til opgaver
og kvik i replikken.
Dagen oprandt med venligt vejr og solskin,
som det så ofte har været den 18. juli, sol
over en lille flagsmykket by og dens mennesker, som har lyttet til rygtet om, at Stinne i
flere dage har bagt og braset, og Hans været
ude med riven - at de begge har været ude
med forlydender om, at husets døre da står
åbne for hvem, der mon skulle få lyst at kikke indenfor.
Mange har også - udenom forretningslivet
haft bud efter Hans’ kreative kunnen. Om
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det var ketsjere, der sku´ repareres, skilte,
der sku´ males, gavelister, der sku´ skrives,
eller så meget andet, der sku` gøres, så tog
Hans fat og hjalp, for Hans var fiks på fingrene og hjælpsom, det vidste man jo at han
var.
Ikke ufortjent, at han for år tilbage blev tildelt Sogneforeningens hæderspris ”Grønbjergvikingen”.

Som 22-årig blev jeg nu elev på Andelsskolen i Middelfart og kunne efter endt ophold
kalde mig kommis. Og som sådan fik jeg job
i Ødis ved Bramdrup.
Det blev dog ikke lige, hvad jeg ville kalde
mit ønskejob, så det passede mig godt, da
der kom bud hjemmefra, om jeg kunne vende hjem til Hover, da min far ver blevet syg
og manglede min hjælp.
På dette tidspunkt lå Hover Brugs i Muldbjerg, mens man derfra drev en filial i selve
Hover by. Det var denne filial, som jeg kom
til at bestyre.
En aften, da jeg efter endt arbejdstid, kom
hjem til mine forældre, sad her tre bestyrelsesmedlemmer fra Grønbjerg Brugsforening
og talte med min far. Kunne det mon tænkes, at Hans ville påtage sig at overtage styret af Grønbjerg Brugs, som økonomisk var
kørt helt ned. Man havde endda allerede
med kort varsel fyret den hidtidige uddeler?

Man gør vel nærmest Hans en tjeneste ved
at byde ham en opgave, for som Stinne udtrykker det: Hans skal helst være i gang med
et eller andet. Hvad der foregår i hans sogn,
er han optaget af, om det er foreningsarrangementer eller kirkegang!!
Fra jeg var ni til jeg var elleve år var jeg i
sommerhalvårene sendt ud at tjene som
hjorddreng hos min faster Mari.
Fra min tid hos faster Mari mindes jeg, at
hendes bestyrer og jeg sov i halm som madras, som var fuld af lopper.
Det var mit arbejde at flytte de 5-6 køer, hun
havde på gården, husker ikke, om den ene
hest, hun havde, skulle gøre alt markarbejdet?
Noget, jeg fandt ud af, mens jeg var hos min
faster, var, at det ikke var ved landgbruget,
jeg skulle tjene mit brød!

Var dette ikke for risikabelt? - Underskud på
30.000, også dengang mange penge!
Hans tænkte og tænkte, folkene fra Grønbjerg troede vel ikke en gang selv på det!
Hans tog beslutningen - Han vovede springet - Og folk bakkede mig op!
Hans blev ved sin læst, blev her i 43 år, og
kom til at betyde meget for vor by og vor
egn!

Min konfirmationsdag den 12. april 1931
husker jeg ganske tydelig. Det var små gaver, man fik, højst er par kroner per par, så
man bekom sig da vist et billigt måltid mad
ved eftergildet. Kun fra mine forældre var
der en bekostelig gave. En cykel, så nu kunne jeg fragte mig selv.
For eksempel til Staby efterskole, hvor jeg
som 16-årig elev tilbragte 5 måneder.
Hvor mine bedste fag så absolut var sløjd og
regning, jeg fik procentregningen frisket op.
For begge fags vedkommende var de vel lige gavnlige for mit fremtidige virke!
Derefter hjem en tid i butik og på lageret, og
kom så i lære på Spjald Brugs og blev udlært der.

Hans efterlader sig sin hustru Stinne, 3 børn,
svigerbørn og 6 børnebørn.
Æret være Hans Frederik Kristensens minde!
Og herfra vil jeg så lade det være op til læserne selv at finde ud af, hvordan det gik
Hans indtil han blev 100 år.
Der kan læses meget mere om Hans’ liv i
numrene 58 (side 46), 88 (side 32), 135 (side
12) og 147 (side 40). 
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