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25 års jubilæum
Runestenen har nået en utrolig milepæl.
Gennem 25 år har den leveret små og store nyheder fra Grønbjerg og opland.
(tekst og foto Finn Krogh Jørgensen)

RUNE
STENEN

 Redaktionen

kommen med nyt, lige indtil det blev til en
Friskolebestyrelse.
Så er andre kanaler taget i brug, bl.a. de elektroniske. Så kommer der ikke så meget skriftlig direkte til redaktionen.
Der kan man jo så henlede Friskolen og friskolebestyrelsen på følgende sentens fra den
spirende friskole:
”Det er vigtig for os at informere alle i sognet, både forældre, skolekreds og andre, der
måtte have en interesse i at vide hvordan
hverdagen på Friskolen er og nyt fra og omkring Grønbjerg Friskole.”
Det kan også konstateres, at når der skiftes
besætning i en bestyrelse, sker der også et
skifte i forhold til kommunikationen til det
omkringliggende samfund.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
25 år med Runestenen
Naturligvis skal dette nummer og disse spalter handle om de 25 år, jeg som redaktør
(Den Gamle Redakteur) har været på vandring med Runestenen og dermed Grønbjerg.
Skilsmisse
25 år er jo et helt sølvbryllup. Nogen hævder
at nogle skilsmisser finder sted umiddelbart
efter et sølvbryllup. Statistisk er der flest
skilsmisser efter det fjerde år. Derfra falder
skilsmisseprocenten, og efter det fyrretyvende år sker der nærmest ingen skilsmisse såfremt begge parter er i live.
Man kan jo også sige, at såfremt gnisten er til
stede, er der jo ingen grund til at gå hver sin
vej. Nu ved jeg jo ikke, hvilken vej Runestenen skulle gå. Det kunne jo være, at onde
mennesker med uhæderlige bagtanker kunne
finde på at udkonkurrere Runestenen. Der
kan man så sige - lad dem dog, og så håbe at
de er vedholdende i 25 år.

Som en person her i bladet skriver:
”Det at modtage Runestenen i papirudgave er
dejligt. Det er afgørende for, at jeg får den
læst. Den ligger fremme hjemme hos os og
så læser vi den lidt på skift og når tiden er til
det.” 

Deadline for nr. 152 er
lørdag d. 28. april 2018

Kontinuiteten
Hvad er så de største ændringer, der er sket i
løbet af de 25 år. Den tekniske udvikling naturligvis. Hvad med selve bladet. Jo fra
dårlig sort-hvid billeder til digitale farver og
et blad af rimelig kvalitet. Kan være et af parametrene. Indholdsmæssigt kan man sige, at
årene ligner hinanden. De sædvanlige generalforsamlinger, fastelavnsfest, vandets hårdhed og vandpriser. Sommerfester, gadefodbold og Sct. Hans med sølvvikingen og båltaler. På disse fronter går det slav i slav.
På andre fronter er det måske knap så meget
slav i slav.

Bladet udkommer
onsdag d. 16. maj 2018

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

Jubilæumsnummer og vedholdenhed
Runestenen udkommer også med et jubilæumsnummer. Det kan man se noget om på
side ?????????.
I det kan man konstatere, at Læge Henrik
Thomsen også har hold ved i 25 år med nyt
om sundhed. Af andre vedholdende skriverier kan nævnes skolebestyrelsen der trofast er

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i ca. 400 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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nepasning, skolegang, fritidsliv og et godt og
trygt liv for vore ældre medborgere og de der
pga. handicaps eller sygdom trænger til en
hjælpende hånd.
Det skal vi i vores fortravlede hverdag huske
at glæde os over.

 Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
22 62 15 36
pol.borghoe@rksk.dk

Til Runestenens læsere.

Vision – Naturens Rige.
En af det nye byråds første opgaver er et servicetjek af kommunens vision – Naturens Rige. Byrådet er enige om at visionen der blev
vedtaget for 4 år siden, som udgangspunkt
stadig er aktuel. Det er derfor besluttet at der
ikke skal udarbejdes en helt ny vision, men at
der skal ske en revitalisering af den gamle.
Byrådet har haft et stort ønske om at inddraJeg vil denne gang indlede med et vers af ge så mange som muligt, og der har derfor
B.S. Ingemann
været afholdt en række høringer. Der er komI sne står urt og busk i skjul,
met et hav af input fra borgere, medarbejdere
det er så koldt derude,
og virksomheder, som har givet deres menindog sidder der en lille fugl
ger til kende.
på kvist ved frosne rude.
I skrivende stund er det bidende koldt og blæsten gør
at kulden går gennem marv
og ben. Håber vinteren
snart er forbi og at temperaturen må løfte sig til tocifrede varmegrader.

….fortsættes side 6

Ny epoke.
Det var med stor ydmyghed at jeg den 2. januar indtog borgmesterkontoret på rådhuset i
Ringkøbing, og en ny epoke i mit liv kunne
begynde. Der er nu gået godt 2 måneder, og
det har været hektisk, men også utroligt
spændende.
Tiden er, ud over det ordinære byrådsarbejde,
gået med introduktion til den nye funktion.
Jeg har således været på besøg på alle kommunens administrationsenheder og en række
institutioner. Det har været en rigtig god oplevelse, og jeg har følt mig vel modtaget
overalt. Rigtigt godt og spændende at møde
medarbejderne og se og høre om driften og
de udfordringer de bliver mødt af i deres daglige arbejde.
Jeg har gennem mine 16 år i byrådet været på
mange besøg på kommunens institutioner, og
jeg har altid mødt glade og tilfredse brugere
og motiverede medarbejdere der gør en forskel, og som gør deres bedste for at levere en
god kernevelfærd inden for de rammer politikkerne har vedtaget.
Jeg er ved disse besøg ofte blevet mindet om
hvilket rigt samfund vi er en del af. Mange
ville ønske at have adgang til de samme muligheder som vi tilbyder når det gælder bør-
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L Servicemeddelelser 7
Let•
•Køb Annebergvej 5

Zoneterapeut:

Genbrugspladsen:

Læge H. Thomsen

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

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

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

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

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

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

Vagtlægen i regionen:

Kirkebil:
Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

70 11 31 31

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48

Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 8.00 - 9.00

Alarmcentralen: - 112

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.: Henrik Pedersen
Forsamlingshus-udl.: Jens Kristian Christensen
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
23265890
23265890
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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MA 12
TI
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Side
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Dagen tiltaget med 4t 21m

LØ 14

13 Kultur & Samvær

SØ 15 Køerne ud - Baksgård

ON 14 Meditationskursus Tina Kirk Tilm.

33

MA 16

TO 15 Runestenens 25 ås fødselsdag

44

TI

FR 16 Gymnastikopvisning

35

ON 18

LØ 17 Badmintonturnering

35

TO 19

SØ 18

Kirke 10.30

MA 19 Tilmelding til Sommerbadminton
TI

12

Kirke 9 (AH)
16

17

FR 20
20

LØ 21

20 Senior Fodbold

SØ 22

Kirke 10.30

ON 21

MA 23

17

TO 22

TI

FR 23

ON 25

24

LØ 24 Tilmelding til spisning i Friskolen

21

TO 26

SØ 25 Palmesøndag

18

FR 27 St. Bededag

Kirke 19.30

MA 26
TI

Sommertid beg

13

LØ 28

27

SØ 29

Kirke 10.30

FR 30 Langfredag

Kirke ingen

MA 30

Kirke ingen

LØ 31
APRIL
1 Påskedag + Kor

MA 2 2. Påskedag

Kirke 10.30

18

Kirke ingen14

1

ON

2 De små synger

18

TO

3 Generalfors Lokalhistorisk Arkiv

36

FR

4

LØ

5

SØ

6

Kirke 10.30
19

3 Børnefodbold

ON

4 Generalforsamling i Grønbjerg Friskole 43 18

MA 7

TO

5 De små synger

TI

8

FR

6

ON

9

LØ

7

SØ

8 Landsindsamling

MA 9 Sandkassefodbold

20

18

TI

TI

TO 10 Kr. Himmelfartsdag
Kirke ingen

28

FR 11

15

20

LØ 12

10

ON 11 Trænerdag

6

MAJ

TO 29 Skærtorsdag

TI

Konfirmation kl. 10

Runestenen Deadline

ON 28

SØ

34

20

SØ 13

Kirke ingen

MA 14

20

TO 12

TI

FR 13

ON 16
5

Kirke 9 (AH)

15
Runestenen udkommer
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Dagen tiltaget med 9t 21m

….fortsættelse fra side 3

For kort tid siden meldte Arla ud at de vil investere omkring 1 milliard kr. i udvidelse af
de tre produktionsenheder virksomheden har
i vores kommune. En fantastisk god nyhed
som cementerer at Arla, også i fremtiden vil
satse på udviklingen i vores kommune.
Jeg glæder mig til at følge virksomheden i de
kommende år.

Byrådet har været samlet til et todages seminar for at drøfte visionen, og der er også herfra kommet mange gode input til det videre
arbejde. Jeg er helt sikker på at vi kommer i
mål med en endnu bedre vision som vil sætte
retning for arbejdet i byrådet i de kommende
4 år.
Den nye udgave af visionen – Naturens Rige
forventes at blive godkendt på byrådsmødet i
juni.

Med disse ord vil jeg ønske læserne en god
påske og et godt forår.

Fart over feltet.
Hans Østergaard
Kommunens virksomheder har forsat travlt Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
og oplever vækst. Arbejdsløsheden er Dan- Telefon: 22 62 15 36
marks laveste og er på kun 2,4%.
Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 27. april kl. 10:
Elias Møller Svenstrup
Emil Leedsøe Krogstrup Jørgensen
Ida Klose
Jannik Erlandsen Mølgaard
Julie Bilgrav
Lærke Juelsgaard Kjerulff
Mathias Smith Sønderby
Mathias Valsted Pedersen
Mathilde Welander Vestergaard
Mikkel Alex Ørskov
Morten Rask
Olav Gammelvind
Pernille Uhd Jakobsen
Rasmus Juelsgaard
Rasmus Rask
Rikke Vestergaard Hansen

Vasd Dal 13
Grønbjergvej 16
Teglværksvej
Algade 51
Skolevænget 2
Gammelbyvej 10
Holmgårdsvej 4
Ommegårdvej 16
Algade 2A
Møltrupvej 115
Sognstrupvej 23
Ørnhøjvej 12
Sønderkjærsvej 2
Algade 7
Sognstrupvej 23
Algade 73

Ørnhøj
Abildå

Timring
Nr. Felding
Vind
Nr. Felding

ØRNHØJ FODKLINIK

Flagallé

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

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Jens Sandal
61 41 71 54

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
Onsdag den 23. maj kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Sten Schmidt
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Lissi Dyrberg
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Jonas Fejsø
Generalforsamling
GAF / Henriette Qvist
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Lidt til ganen ved (indtil nu under forberedelse)
Orienterende og oplysende indslag (indtil nu under forberedelse)
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i de kulinariske og
kulturelle indslag
7
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 Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2018
Vejret fastelavnssøndag var da heller ikke til andet end at gå inden døre og slå nogle katte af
flere tønder. Det var der også ca. 80 børn og voksne der havde fundet fornøjelse af, naturligvis på opfordring af Grønbjerg Sogneforening.
Liv og glade dage var der også. Og så skulle der stilles op i fire kategorier med hver deres
tønde, der skulle slagtes og indholdet fordeles til deltagerne.
 Før skolealderen
 0. - 2. klasse

 3. - 5. klasse
 6. - 9. klasse

Opdelingen af fastelavnsdeltagere skete efter følgende kategorisering.
De fleste optrådte i diverse udklædninger og der var naturligvis præmier til kongen, en dronning og så til bedst udklædte valgt af den skrappe dommerkomite. Det er naturligvis kongen
med den største krone.

Før skolealderen
Bedst udkl.: Hector Kamp
Konge:

Sofie Madsen

Dronning:

Malthe Schou Christensen

Alle foto i artiklen: Mogens Ballegaard

0. - 2. klasse:
Bedst udkl.: Maja Sørensen
Konge:

Kathrine Fredensdal

Dronning: Sebastian Pedersen (Ølgod)
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3. - 5. kl.:
Bedst udkl.: Mie C. Juelsgaard
Konge:

Nina Berger

Dronning: Karoline Fredensdal

6. - 9. klasse.
Bedst Udkl.: Kevin Fredensdal
Konge:

Gry Nielsen

Dronning: Kevin Fredensdal
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 Fællesspisning 2018
På den anden side af gaden havde billardklubben fuld gang i deres fastelavnsfest - ikke fordi man mærkede noget til den foreteelse, men de var der.
Indenfor i Forsamlingshuset blev der hilst på
de deltagere, der nu var ankommet samtidig.
De nye sorte borde i forsamlingshuset var
dækket med blomster og servietter. De var så
pæne at de ikke behøvede en dug, og så ventede de kun på, at de godt tres deltagere skulle anbringe deres medbragte bestik derpå.
Nogen var kommet i god tid og andre kom
dryppende. Takket være midter-bordets nordlige ende, der var fyldt med unge mennesker
med børn og en enkelt under et år, var de øvrige +halvtreds hvis ikke +tres.
Formanden for Kultur og Samvær Klaus,
Jensen, bød velkommen på de tre arrangerende foreningers vegne, Menighedsrådet, Margrethes Døtre og Kultur og Samvær. Da aftenen var den 2. februar og dermed Kjørmes
Knud, skulle vi naturligvis synge ”I sne står
urt og busk i skjul” som slutter med ”og nu
kom Kjørmes Knud”. I øvrigt efter gammel
skik hvor den halve vinter er gået, og bonden
skulle ikke gerne have brugt mere end halvdelen af foderet til sine dyr. I øvrigt blev

Kyndelmisse afskaffet som helligdag af Struense i 1770.
Menuen bestod ikke overraskende af flæskesteg med kartofler, brun sovs, flæskesvær,
chips og en skål salat. Det blev efterfulgt af
de tre foreningers bestyrelseskvinders (formo
-dentlig) dessertbord. Lige fra budding over
pandekager med is og æblekager til fine
kræmmerhuse med flødeskum og ribsgele.
Bordet var dækket med hvidt bordpapir,
hvorpå man med tusch havde noterer hvad
desserten bestod af, hvis ikke det var åben-

Fotos: -mb
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med seks til otte udklædte mennesker fra fastelavnsfesten overfor. Der var nissemand,
parykklædte mænd, klovne og mange flere
der gik rundt og nissemanden havde små
uskyldige pakker med til nogle få af deltagerne - et rigtig festlig indslag der indbragte aktørerne en velfortjent klapsalve. -mb 

bart. Det eneste der manglede, var nok navnet på kokken, hvis man nu faldt for den pågældende dessert, og gerne ville have fat i
opskriften.
Der blev så sunget et par sange og kaffen/
teen blev indtaget og aftenen sluttede med en
aftensang. Men inden da vrimlede det ind
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Runestenen i 25 år
1993 - 2018
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 Runestenen i 25 år - Jubilæumsskrift
På modstående side ser du forsiden af det jubilæumshæfte, der er trykt i anledning af
Runestenens 25 års jubilæum.

”I 2009 besluttede Sogneforeningen at sølvvikingen skulle uddeles hvert andet år for at
få flere emner til posten og for at det stadigvæk skal være en ære at modtage beviset.
Ligeledes har Sogneforeningen i 2009 besluttet, at vi vil give en vis person en Guld
viking. Denne pris er og vil blive en sjælden
én, da det kun vil blive givet, når der er sket/
gjort noget ekstraordinært for sognet.”

Hvad indeholder det hæfte så. Det er jo næsten selvsagt, at man ikke kan koge 150
numre ned i et enkelt hæfte, selvom størrelsen på hæftet er fordoblet i forhold til den
almindelige Runestenen, der er i A5 altså et
hæfte i A4. Men forsøget er gjort, og man
kan erhverve sig et eksemplar i LET-KØB i
Grønbjerg formedelst kr.100,Indholdet af hæftet er, måske naturligvis,
udpluk af artikler mm. fra Runestenen gennem 25 år. Et lille udvalg har peget på hvilke artikler/begivenheder, der har fået plads i
Jubilæumshæftet. Hvert år har fået tildelt to
A4 sider, bortset fra 1995 hvor Grønbjerg
blev Årets Landsby, og 1997 hvor Grønbjerg fyldte 100 år. De år har fået tildelt hver
fire sider.
Ud over artiklerne fra de forskellige år er der
en del faktuelle forhold opridset på de første
fem sider.
Der er en optegnelse af medarbejdere i Runestenen, Runestenens sponsorer er nævnt,
og de fire sponsorer der har holdt ved i alle
25 år er fremhævet.
Der er en oversigt over, hvem der har holdt
båltale på Sct. Hansaften ligesom alle Grønbjergvikingerne er nævnt. En forglemmelse
er dog, hvorfor og hvordan denne hædersbevisning er blevet til - det kommer så her:

Af øvrige optegnelser kan nævnes:
90 og 100 års fødselsdage
Afdøde i 25 år
Brugsuddelere
Børnehusledere
Formænd i de forskellige bestyrelser
Kirkens medarbejdere
Konfirmander
Skoleledere
Nogle vil sikkert sige, hvorfor er det og det
så ikke med, det kan de pågældende have ret
i, men det er nu udvalgets beslutninger, og
udvalget håber, at det rækker, ellers er redaktionen villig til at nævne øvrige poster,
såfremt vi får årstal og navne på vedkommende.
Vi håber naturligvis, at Jubilæumshæftet kan
være til gavn i mange sammenhænge enten
som opslagsværk eller som almindelig læsestof om begivenheder og øvrige hændelser
gennem 25 år i Grønbjerg.
Vil man have uddybet specielle forhold, kan
man altid søge på Runestenens hjemmeside
www.runestenen.dk eller også slå op i den
pågældende Runestenen, idet næsten alle
uddrag fra artikler er forsynet med et nummer, der fortæller, fra hvilken Runestenen
artiklen kommer.
Vi håber at Jubilæumshæftet vil falde i god
jord.

Sogneforeningen uddeler hvert andet år til
Sct. Hansaften Grønbjergvikingen.
Grønbjergvikingen er en hædersbevisning
der uddeles hvert år til Sankt Hans på foranledning af Grønbjerg Sogneforening.
Hædersbevisningen der en tro minikopi i
sølv af Grønbjerg Vikingen, er indstiftet i
1994 og skænket og fremstillet af guldsmed
Helle Engestoft, Grønbjerg og uddeles til en
person, gruppe eller forening i Grønbjerg,
der har gjort sig bemærket på en positiv måde enten i det store eller det små.

Redaktionen og Jubilæumshæfteudvalget. 
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 Fra Friskolens Fredagsbrev
senest 1. marts og har fået en fastansættelse.
Susanne er 34 år og kommer fra Herning.
Hun har 10 års lærer erfaring fra efterskole
og folkeskole. Susanne har haft et stort ønske om at komme tilbage til efterskole/
friskoleverden. Vi glæder os til samarbejdet
og til at lærer hende af kende.

Fredag den 5. januar
Karsten Meldgaard har i dag
sagt sin lærerstilling op. Han
har sidste arbejdsdag, fredag
d. 9. februar 2018. Han har
længe ønsket at prøve kræfter
med efterskoleverden, og nu
Foto: -mb
var muligheden der.
Karsten har været på Grønbjerg Friskole i
godt 9 år, startende i yngste-gruppen for senere at været tilknyttet ældste-gruppen. Han
er pt. klasselærer og matematiklærer i 6.kl.
og ansvarlig for undervisningen i fysik/
kemi, biologi, geografi og kristendom i 8.og
9. klasse.
Karsten har meddelt os sin opsigelse, så hurtig det har kunnet lade sig gøre. Vi vil nu
indlede jagten på hans afløser.

Fredag den 9. februar
I dag siger vi farvel og på gensyn til Karsten. Efter godt 9 år på Grønbjerg Friskole,
har Karsten besluttet at drage videre i sit arbejdsliv. Karsten har fra dag 1, været en friskolelærer med fantasi, kreativitet, energi og
nytænkning. Det har været en dejlig tid. Vi
ønsker Karsten held og lykke med sit nye job.
Fredag den 23. februar
Onsdag, skal vi byde velkommen til Susanne Hansen, ny lærer og vi glæder os. Hun
skal undervise i naturfag og være klasselærer i 6. klasse. (Billede af Susanne er ikke tilgængelig) -red. 

Fredag den 26. januar
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at
vi har ansat Susanne Hansen som naturfagslærer og klasselærer i 6. klasse. Hun starter
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ning på 2 mio. kr. alt sammen penge der gik
til opførelsen af Multisalen.
Jens Erik er endvidere ophavsmand til serien
”Gale Streger” som var en efterfølger/
samtidig med virakken på den tid. Det være
sig affaldsproblematikken, vandmålere, pris
på vandet osv. osv.
Derudover kom tegningen af den lille viking, der sniger sig ind, når der er plads til
den muntre side, som betegnes ”Vikingen er
løs”.

 Jens Erik Bygvraa
Jens Erik Bygvraa har i forhold til Runestenen holdt en længere pause.
Jens Erik var i 1990-erne meget aktiv med
hensyn til at karikere/fortælle i fine stregtegninger om livet i Grønbjerg. Måske mest baseret på den aktivitet der i disse år var fremherskende. Det være sig Grønbjerg-2000s
opståen, Årets Landsby 1995, midlerne på ½
mio. kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, sammenkoblet med al den virak
der følger med den slat penge, og ikke
mindst lokalindsamlingen der gav 500.000
kr. samt By- og Boligministeriets indsprøjt-

Mange af Jens Eriks tegninger blev vist den
10. marts ved Runestenens 25-års jubilæum,
men er man interesseret i en kopi af Jens
Eriks tegninger, kan det naturligvis lade sig
gøre ved henvendelse på Frydendalsvej 1.

Jens Erik Bygvraa i selskab med en lille del af sin kamerasamling
15
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Runestenen har et lille håb om, at aktiviteterne med stregtegninger kan komme på tale
igen, og der kan komme streg og kommentar
på dagligdagen i Grønbjerg. Sidst har Jens
Erik skrevet om Algade problematikken.
Men Jens Erik har dog ikke ligget på den lade

side, idet han bl.a. har tegnet for svæveflyveklubber her og i Tyskland, Arnborg Svæveflyvecenter samt, som nogen måske har bemærket, søgt efter kameraer, som så kunne
tegnes i streg. Jens Eriks værker kan studeres
på www.jebsign.dk. (-mb)

Tegningerne til Runestenen fra Jens Erik Bygvraas hånd:
Øverst tv. ”Vikingen er løs” Øverst th.: Runestenens Redaktion,
Midten tv.: En svensk besøgende der for vild i Grønbjerg og beder om at blive ”deporteret”
Midten th.: Vandmåleren.
Nederst er det ”Gale streger” med affaldssortering.
16
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Endnu et par tegningerne fra Jens Erik Bygvraa: Øverst er det :
Indenrigsministeriet har i første omgang givet Grønbjerg-2000 kr. 300.000, siden er der samlet i alt
knap 3.400.000 kr. ind til projekter og kunst i Grønbjerg. Lige herover er det Årets landsby i 1995.

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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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 13. december
Luciaoptog med børn fra skolen.

Kristine Kjær:
sekretær
Lene Bach revisor / Mogens Ballegaard suppleant
Annette Pedersen suppleant til bestyrelsen

Fredag d. 15. december
Bodil holdt gudstjeneste for beboerne.
Torsdag d. 1. februar
Alle de frivillige med påhæng var inviteret til
nytårskur af Grønbjerghjemmet. Vi fik lækkert mad, som altid når Betty har lavet det.
Nogle af de ansatte underholdt så det blev en
hyggelig dag.
Onsdag d. 7. februar
Der blev afholdt generalforsamling for Grønbjerg Hjemmets venner. Bente var på valg og
blev genvalgt
Onsdag d. 21. februar
Fastelavn for beboerne. Der var besøg af de
største børn fra børnehaven, som skulle hjælpe med at slå katten af tønden. Anders blev
kattekonge og Isabella blev dronning
Torsdag d. 22. februar
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Anette Hansen:
projektleder
Bente Færge:
formand
Karin Demant:
kasserer

Menighedsrådet Kalender
Sang og Fortælling
Fredag d. 9. marts og fredag d. 18. maj kl. 14
Sang er godt for sjælen, og fortællinger er gode for forstanden, så det må være
sagen at kombinere de to ting! Der er kaffe og hjemmebag på bordet, og det er
ganske gratis! Alle er velkomne - tag en nabo eller bekendt med.
Nyt fra organisten
De små synger i konfirmandstuen i Grønbjerg onsdag morgen fra 9.30-10.15
følgende onsdage: 7. marts, 4. april og 2. maj. Alle er velkomne.
Palmesøndag d. 25. marts i Nørre Omme kirke markeres med en aftengudstjeneste kl. 19.30, hvor to violiner, cello og klaver bidrager til forårsstemningen
med skønne wienertoner.
Påskemorgen d. 1. april fejrer vi opstandelsen i Nørre Omme kl. 10.30, med
dejlig kormusik!
18
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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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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Genmanipulation.
Vores arveanlæg ligger i DNA i generne. Det
er efterhånden en nem ting at bytte om på
generne, men som noget nyt kan man nu ændre et gen og fjerne eller tilføje en arvelig
egenskab. Det kan gøres på knap et døgn og
koster omkring 7000 kr.
Hvis man f.eks. ved en prøve af fostervandet
i livmoderen finder ud af, at barnet har anlæg
for overvægt og sukkersyge, kan man, når

teknikken er færdigudviklet, fjerne den del af
genet og erstatte den med en bedre del, eller
man kan ændre generne i en kræftsvulst, så
den dør ud af sig selv.
Men det kan også blive muligt selv at bestemme om barnet skal blive en dreng eller
pige eller ændre lidt på højden eller hårfarven, ja faktisk designe babyen. Der kan også
ske det, at man kommer til at lave en anden
sygdom i stedet for den, der er fjernet.
Det etiske råd i Danmark fraråder behandlingen, men den kan allerede købes hos private
firmaer. Hvem skal bestemme, hvordan de
næste generationer skal være? 

 Fodboldstart- og træning i foråret 2018
Ved: Claus Bak

Børnefodbold forår 2018
Børnefodbolden begynder tirsdag den 3.
april kl. 16.00 - 17.00 hvor der kan komme alle de børn der har lyst fra 0. til 3. klasse vi har
3 træner til at stå klar. De er klar til at hygge
lege og lære jer at spille fodbold, det er Henrik
Ahm, Mette Mortensen og Ronnie Tipsmark.

som har lyst til at leje med en bold og være
aktive sammen sin/e forældre. Det vil komme
til at forgå om mandagen fra 16.15 til 17.00.
Det starter mandag den 9. april kl. 16.15
Senior fodbold
Vi har igen i år tilmeldt et 7-11 hold i Grønbjerg. Så der kan komme nogle kampe på vores lokale stadion.
I år vil hjemmekampene blive serviceret af
friskolens støtteforening så alt overskud fra
salg vil gå til friskolen, så der er en ekstra
grund til at komme og se 7-11 hjemmekampe
Vi starter træning på Grønbjerg stadion mandag den 19. marts kl. 19.00
Hjemmekampene vil blive spillet onsdag aften
Træning er mandag aften kl. 19.00
Træner er Claus Bak og Tom Kristensen 

Den 11. april kommer Thomas Dyrberg til en
træner-dag hvor han først vil træne en time
med børnene og bagefter vil han træne vores
trænere én time. Så de er klar til at give jeres
børn den rigtige træning igennem foråret.
Sandkasseholdet i Grønbjerg vil blive trænet af Charlotte. Det vil blive i et nyt koncept
hvor det hedder et barn og en forælder. Hun
vil gerne henvende sig til dem fra 3 til 5 år

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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 Generalforsamling i Friskolen - med spisning!
Ved: Trine Sønderby

Der er sket udskiftning i bestyrelsen idet
Maiken er stoppet. Tiltrådt som 1. suppleant
er Klaus Bak. Tak for dejligt samarbejde med
dig Maiken og velkommen til Klaus som sidder i bestyrelsen frem til forår 2019.
I tråd med dette er det er tid til at indkalde til
NaturMusen- og Friskolens generalforsamling onsdag den den 4. april.
På baggrund af de evalueringer vi har fået fra
jer forældre ændre vi i år proceduren.

bejde med husets personale og mange oplevelser og projekter ført ud i livet. Bestyrelsesarbejdet har klart understøttet min forståelse af at være friskoleforælder. NaturMusen
og Friskolen er vores. Det er os som forældre, der har det ultimative ansvar for at drive,
lede og præge i hvilken retning det hele skal
gå. Der har gennem årene været mange
spændende, krævende, udviklende og lærerige anliggender at tage stilling til og træffe
beslutninger om.
Altså
Bestyrelsesarbejdet er præget af de helt samFra 17-18 afholdes NaturMusens general- me værdier som er gældende for hele huset;
forsamling.
Frihed, Ansvar og Fællesskab.
Det er her muligt at tage jeres børn med. Der
er arrangeret børnepasning/leg til både vug- At sidde til bestyrelsesmøde, træffe beslutgestue- og børnehavebørn (vuggestuebørn ninger uden at skulle spørge andre end os der
må gerne være hos forældre under general- sad med rundt om bordet (nogle gange måske
forsamlingen) Det vil være elever fra ældste lige banken eller revisoren) det har været
gruppen og en lærer fra yngste gruppen der spændende. Når beslutningen var truffet kunpasser børnene.
ne vi i dagene efter sætte det i gang eller fortælle, at nu har vi nye projekter i støbeskeen.
Fra 18-18.45 er der fællesspisning for gene- Det har givet en rigtig god fornemmelse og
ralforsamlingernes deltagere og de børn der vigtigst for mig, at det alt sammen er til forer taget med. Hvis I ønsker at deltage i spis- del for vores børn. Det kan ske fordi vi har
ning er der tilmelding på friskolens hjemme- frihed hertil, tager ansvar herfor og arbejder i
side. Sidste mulighed for tilmelding til spis- fællesskab. Jeg har rigtig mange gange haft
ning er søndag den 25. marts.
en god mavefornemmelse og været stolt af
beslutninger, projekter og vores arbejde. DetFra 19-21 afholdes friskolens generalfor- te bekræftes når drengene er kommet hjem
samling.
fra skole ”mor har du været med til at bestemme det” eller når jeg har drøftet skolePå valg i NaturMusen er Pernille Refslund gang med mine kollegaer hvis børn går i fol(ønsker ikke genvalg).
keskolen ”jamen kan I bare sådan lige selv
bestemme det...” Ja det kan vi og det har vi
På valg i Friskolen er Per Thomsen (gen- gjort når forholdene har været til det. Der har
opstiller), Bo Larsen og Trine Sønderby naturligvis også været situationer hvor alt ik(ønsker ikke genvalg).
ke lige har flasker sig. NaturMusen og Friskolen er i den situation, at vi langt hen af
Har bestyrelsesarbejdet ikke interesse kan vejen har haft mulighederne for at udvikle og
man sagtens møde op til generalforsamling se positivt på fremtiden. Det er jo i sig selv
uden risiko for at blive valgt. Det vigtigste er, med til at skabe en positiv stemning, masser
at man deltager.
af energi og sådan tror jeg det vil fortsætte de
kommende år.
For mit vedkommende er det nu blevet tid til Så tænker DU at bestyrelsesarbejdet kunne
at sige farvel til bestyrelsesarbejdet. Jeg ser være noget, så får det mine bedste anbefalintilbage på en dejlig tid, et værdifuldt samar- ger. 
21

14. marts 2018

 Danmarks højest-ydende ko bor i Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Den højst ydende ko i Danmark.
Familien på Nyholm, Algade 73, tager imod
mig, for det er der, den højest ydende ko i
Danmark har til huse. Den har givet ca.
25.500 kg mælk på et år. En almindelig ko
hos Bjarne Hansen, som er ejer af koen giver ca. 15.000 kg, og en gennemsnit Holstein ko hos andre giver ca. 11.000 kg mælk.
De sidste 4 år har hans besætning været den

højst ydende i Danmark, og en halv snes år
tidligere lå den blandt de bedste. Han har
også 4 køer, der i livsydelse dvs. hvor meget
mælk, de giver livet igennem, har ligget højest, og det er mellem 150.000 og 178.000
kg mælk. Den ko, der har givet mest mælk
med fedt og proteinindhold i år står også hos
Bjarne, og den har givet 24.600 kg.

Foto: -mb

Personerne fra venstre: Marianne, Rikke, Bjarne og Lars alle lydende efternavnet Hansen med to højt-ydende køer
Udlejning af Grønbjerg Forsamlingshus
Grønbjerg

Udlejning af forsamlingshuset til alle former for arrangementer
Festmenu, Kaffe, mv. kan tilkøbes
Henvendelse:
Henrik Pedersen - 24 79 20 55
Jens Kristian - 23 26 58 90

Forsamlingshus

Udlejning

Valhalla træ- og
bjælkehuse
Se mere på
komfort-huse.dk

Amerikanske træ- og Bjælkehuse.
Komfort Huse
Højrisvej 1-3, Grønbjerg, 6971 Spjald - Telefon 23 26 58 90
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Bjarnes recept
Derfor er det naturligt, at man gerne vil vide,
hvordan Bjarne dog bærer sig ad. Så han
fortæller: ”Vi overtog en god besætning, da
vi for næsten 20 år siden overtog ejendommen efter Ove Søndergaard, og den har vi
avlet videre på. Han havde hentet sæd fra
USA bl.a., men i dag får vi den fra Viking,
der er den danske sædbank, der til stadighed
udvælger og undersøger de bedste tyre, og
som også opdrætter dem. De sørger for at
sæden er DNA testet, har testet tilvækst fra
hver tyr og sørger for en god sundhed. Derfor får man efterhånden kun de bedste tyre
tilbage, og dem kan jeg så bestille.
Desuden har vi en god stald, hvor køerne kan
gå frit omkring hele året, og hvor de også har
liggebåse med sand og strøelse. Kun kvierne
går ude om sommeren. Om sommeren er
stalden rigtig god, for den er sval, og så bliver køerne ikke våde. Om vinteren er den
meget kold, men det trives køerne fint med.
Foderet er også vigtigt, og det skal helst være ens hver dag, for at køerne trives med det.
Det ville være allerbedst, hvis man kunne give dem det samme hver dag. Vi fodrer dem
meget, for ellers kan de ikke give så meget
mælk, og vore køer er alle godt i stand. Vi
blander to læs foder om dagen, og det får de
alle at æde – også dem, der ikke giver så
meget mælk.
Vi har også en boks med dybstrøelse, hvor der
kan gå 10 – 15 kreaturer, som lige har kælvet,
eller som vi skal holde ekstra opsyn med, hvis
vi opdager, at de måske skranter lidt. Vi har
nemlig i alt 200 køer, så det kan godt være lidt
svært altid at have øje på hver ko.
Vi malker i en almindelig malkestald, hvor
der kan være 28 køer i alt ad gangen. Vi
malker 3 gange i døgnet kl. 7, kl. 15 og kl.
24, og det giver ca. 15% ekstra. Vi hjælper
selv med at malke hver gang, og desuden
har vi 4 elever (3 er udlændinge) der hjælper
med det. Vi har malket 3 gange igennem 17
år, og det har bl.a. gjort, at køerne yder så
meget, at det nu er blevet nødvendigt at malke de 3 gange.”

Hvorfor netop den ko?
Bjarne forklarer: ”Hver måned bliver køerne
kontrolleret, og der viser det, hvor meget
mælk hver ko giver, men på malkemaskinen
er der også en tæller, som siger os, hvor meget hver ko giver hver dag. Ud fra det kan
man beregne, hvad hver ko giver på årsbasis.
Vi startede med 60 – 70 køer, og så har vi
bygget til i 2010 og i 2017, så vi nu har
plads til dem alle. Vi har maskinhus og foderhus. Nu har vi udliciteret det meste arbejde i marken til maskinstationen, for de maskiner, der nu bruges er meget specialiserede
og meget dyre, så vi nøjes med at klare de
mindre ting selv. Vandingsmaskinen passer
jeg selv. Jeg har ikke så meget forstand på
de moderne maskiner, så det passer fint til
vores bedrift, at andre kan klare det. Vi har
mere jord end det, vi skal bruge til grovfoder
– græs og majs - men det passer med dyreholdet og gyllemængden.”
Besøg udefra
For nylig havde Bjarne Åbent hus for landboungdommen her på egnen, og der kom ca.
350, som gerne ville høre om, hvordan han
bærer sig ad. Sædvanligvis er der ca. 50 til
sådanne møder, så han var helt overvældet
over fremmødet.
Hjemmefronten
Det fortæller, at der stadig er unge mennesker, der vil være landmænd. Det er også tilfældet i familien her, idet de to store piger er
på landbrugsskole, og de to små - Rikke og
Lars - hjælper til med malkningen derhjemme.
De er også på dyrskue en gang imellem, og
det er især de tre store piger – Tina, Helle og
Rikke, der tager sig af det, idet de gør dyrene klar og fremviser dem. For det har de fået
nogle præmier, og i mønstring – håndtering
af dyrene – har de vundet flere gange.
Efter at være blevet meget klogere på kvægbrug i dag siger jeg tak til Marianne og Bjarne for, at de ville stille sig til rådighed. 
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 Runestenen i 25 år
Hvad betyder Runestenen for Grønbjerg?
"Runestenen er Grønbjergs "info tavle". Det er den, der holder os
alle opdateret omkring hvad der ER sket, hvad der sker NU og også hvad der kommer til at ske fremadrettet i vores by. Runestenen
er guld værd, den sørger for at alle er informeret om hvad der sker
i vort lille samfund. Mogens er en fantastisk mand, der altid er på
pletten med kameraet, når der sker noget i byen og han gør det virkelig godt. Her hos os læser vi gladeligt i Runestenen og håber den
fortsætter mange år endnu."
Mette Højgaard Mortensen
Hvad har Runestenen betydet for Grønbjerg gennem 25 år?
"Runestenen har betydet flere tilflyttere til byen, da man her har
kunnet læse om Grønbjergs store aktivitetsniveau, Børnehus og
skole. Alle begejstres over bladet og dets altfavnende indhold, lige fra en lille gymnastikpiges kolbøtte til byrådspolitik. Et blad, der
er kamp om at læse først, når Mogens kommer med det. Stort tillykke med de 25 år."
Eva Broni

"For øvrigt mener GURUen, at uden en ildsjæl som
Mogens Herlufsøn var Runestenen for længst brændt ud."

Hvad betyder Runestenen betydet for Grønbjerg gennem 25 år?
"Runestenen har med sine mange gode og interessante artikler, historier, person-omtaler af nye beboere, nekrologer og meget andet
med lokal islæt, gennem nu 25 år været med til, at binde sognet
sammen på en helt uvurderlig måde. Tusind Tak til Mogens Ballegaard, som igennem alle årene har lagt enorm meget energi og arbejde i redaktørjobbet og herved været et super godt eksempel på,
hvad et frivilligt påtaget job og efterfølgende vedholdenhed, kan få
af betydning for et helt sogn, som igennem de mange år har modtaget et fantastisk fint og flot blad ”Runestenen”, der endda har sin
egen hjemmeside www.runestenen.dk hvor også fraflyttere og andre med interesse i sognet til stadighed kan følge med."
Lars Holm Hansen
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Hvad betyder Runestenen for Grønbjerg?
"For os som ikke er "indfødt" i Grønbjerg har Runestenen en kæmpe betydning for at blive informeret om hvad der sker. Dernæst var
det jo den eneste kilde til info da vi ikke havde indkøbsmulighed i
byen."
Heidi Mouridsen
Hvad Betyder Runestenen for dig?
"For mig og den øvrige familie modtages Runestenen altid med
spænding. Hvad er der mon skrevet om denne gang, hvilke billeder
er der i og skal der ske noget vi skal deltage i. Det at modtage Runestenen i papirudgave er dejligt. Det er afgørende for, at jeg får
den læst. Den ligger fremme hjemme hos os og så læser vi den lidt
på skift og når tiden er til det. Den giver anledning til højtlæsning
med drengene, en snak om både gamle dage og gamle “folk” i
Grønbjerg samt om de aktuelle ting der sker i vores aktive foreninger. Så herfra længe leve Runestenen."
Trine Sønderby
Hvad betyder Runestenen for Grønbjerg i dag?
"Runestenen betyder uden tvivl meget for Grønbjerg i dag. Den gør
det muligt hele tiden at være opdateret på, hvad der er sket og skal
ske i byen. Den bidrager desuden til fællesskabsfølelse i vores lille
samfund. Runestenen giver tilflyttere, eller mulige tilflyttere, et kig
ind i byens mange muligheder og tilbud. Runestenen ville med andre ord være meget svær at undvære!"
Jonna Thesbjerg Jensen
Hvad betyder Runestenen for dig?
"For mig er Runestenen læsning både for de unge og ældre – digitalt eller trykt. Runestenen binder generationerne sammen med
’update’ på hvad der rør sig i Grønbjerg. Masser af god information
til og om folk og fæ, der bruges af hele husstanden – og endda også når bedsteforældrene kommer på visit udenbys fra."
Per Thomsen
Billeder og tekst ved Finn Krogh Jørgensen
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 Tilflyttere på Sandbækvej 30
Ved: Grete Tange

Samtale med de nye beboere
Denne gang har jeg fået lov til at få en snak
med ovennævnte. Det er noget tid, siden de
købte ejendommen, men de er først flyttet
ind for 2 måneder siden.
Hvem er de?
Manden i huset er 68 år, og han hedder
Frants Peder Byskov Hald, og mellemnavnene har han efter sin mors far, der kommer fra
Gudum ved Nr. Nissum, hvor hendes far
havde en ejendom, og hvor han opdyrkede
megen hede.
Med de to andre navne er han opkaldt efter
hans farfar, som hed Frants Hald.

1953 købte min far den gård, som jeg senere
overtog i Thorsted. Jeg kan godt huske lidt
fra den gang. I 1973 købte jeg gården af min
far, og den drev jeg indtil 2007, hvor jeg gik
i kompagniskab med en medhjælper, som vi
havde haft i nogle år. Det kørte i 10 år, og så
var det meningen, at han skulle overtage;
men det ønskede han ikke, hvorfor vi senere
solgte gården til Bertel Hestbjerg. Han bor
ikke på gården, men bruger staldene til en
grisebesætning. Ham hjælper jeg ind imellem nu.
Da jeg havde overtaget gården, gik jeg i
gang med at bygge kostald, og senere ungdyrstald og lade, indtil jeg havde plads til 85
køer i bindestald. Samtidig købte jeg jord til,
lavede markvanding og moderniserede. I
2003 ændrede vi stalden, så vi i stedet havde
plads til grise, og det gjorde vi, fordi vi skulle til at lave løsdrift stald, og det lå vores
jord ikke rigtig til, for vi havde lejet noget

Det professionelle virke.
Frants fortæller nu: ”Jeg er den yngste af 6
søskende, og jeg er født på Gl. Stenum i Råsted, hvor mine forældre var flyttet til fra
Måbjerg. Efter nogen år solgte de til Osvald
Petersen, der købte Tim Maskinfabrik. I

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 Foto: -mb
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forskellige steder. I 1989 -90 var vi begyndt
med at avle kartofter til kartoffelmelfabrikken, og alt det gjorde, at det var mere
hensigtsmæssigt med grise. I 2007 udvidede
vi med tre rundbuehaller fra 900 slagtesvin
til 2800, og det kørte rigtig godt. Samtidig
udvidede vi med kartoffelavl, og det var
nemt, for mange af de andre landmænd i
nærheden ville gerne have en kartoffelmark
ind i sædskiftet. Vi havde et rigtig godt samarbejde med mange forskellige.
Jeg havde 44 år som landmand, og det har været spændende, og jeg synes, at vi har haft et
fantastisk liv med mange forskellige medhjælpere, som har bidraget meget, mens de var hos
os, og som senere selv er blevet gårdejere.”

tig skøn tid, hvor jeg lærte mennesker at
kende fra hele Danmark, og hvor jeg havde
Eugen-Olsen (Dronning Margrethe 2.s ceremonimester 1990 2012) som næstkommanderende.
Derefter kom jeg hjem til mine forældre og
hjalp dem samtidig med, at jeg var på Thorsted Savskæreri. I 1970 – 71 kom jeg på Uldum Højskole, og det var en stor oplevelse.
Vi var 80, og vi lærte en masse. For mig var
det en øjenåbner, hvor jeg lærte om samfundet og dets problemer. Efter at have været
hjemme i ½ år tog jeg på Bygholm Landbrugsskole. Derefter overtog jeg gården.
Giftermål og børn.
I 1975 mødte jeg Anna, som senere blev min
kone. I 1976 flyttede Anna ind hos mig, men
vi var endnu ikke gift. Det skete den 13. maj
1978, da bøgen var sprunget ud.
Vi kunne ikke selv få børn, men så besluttede vi, at vi ville adoptere, og det gjorde vi
fra Korea, hvorfra vi modtog Jens Peter og
Maja.

Barndom og ungdom
Frants fortæller nu videre: ”Jeg gik i skole i
Thorsted, som var en 2-klasset skole, hvor 1.
+ 2. + 3. gik i første og 4. + 5.+ 6.+7. gik i
anden klasse. Jeg var ikke så optaget af det,
men efter konfirmationen kom jeg 5 måneder på Brejninggård Efterskole.
Efter at jeg havde været ”ude at tjene” i nogle gode pladser, var jeg i 14 måneder soldat i
livgarden, hvor jeg i 4 måneder var i vagtkompagniet på Amalienborg. Det var en rig-

Annas beretning.
Nu tager Anna over. Hun fortæller:
”Jeg er den ældste af 6 søskende, og jeg er
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døbt Anna Møller. Jeg er født i Ølstrup, hvor
jeg gik i skole.
Det var lidt specielt, for i begyndelsen af
min skolegang havde vi en meget streng førstelærer, som vi ikke turde sige noget til,
men så fik vi en helt anden slags lærer, som
syntes, at undervisningen skulle være sjov.
Han lavede en film, da Ørnhøjbanen blev
nedlagt, og han var i det hele taget meget
kreativ. Han tilbød også gratis undervisning
i blokfløjtespil efter skoletid, og vi skulle så
optræde, når vi opførte skuespil i skolen.
Det var meget berigende at have sådan en
lærer. Han blev senere ansat ved TV, og det
var ham, der i sin tid introducerede Linie 3.
Hans navn var Niels Hovgaard.
Efter min konfirmation var jeg på Ølgod
Ungdomsskole, hvorefter jeg kom i lære i
Brugsforeningen i Hee i 3 år. Mange af min
årgang kom i lære i butik eller på kontor.
Da vi jo var billig arbejdskraft, og vi var
mange, som blev udlært, var det vanskeligt
at få arbejde, når vi var færdige.
Jeg rejste til Trørød på Sjælland, hvor jeg
var i Brugsen i 1 ½ år. Det var meget anderledes, end i Vestjylland, for her solgte vi
mel, sukker og havregryn, men det var ganske andre varer, der blev efterspurgt der.
Jeg var senere på Rødding Højskole og på
Andels skolen i Middelfart, hvorefter jeg
kom til Brugsen i Vojens. Jeg vendte dog tilbage til min hjemegn, idet jeg har været i

Grønbjerg Brugs og i Hover Brugs.
I 1990 havde vi fået vore to børn, og vi havde 2 medhjælpere på kost, og så syntes jeg,
det blev for meget. Derfor arbejdede jeg
hjemme på gården i ti år, men så syntes jeg,
at jeg skulle ud igen, og jeg blev så handicapmedhjælper i nogen tid, hvorefter jeg tog
social- og sundhedshjælperuddannelsen i
Herning.
Efter et sommerferievikariat i Ulfborg kom
jeg til Spjald Plejehjem, hvor jeg har været,
indtil jeg gik på efterløn. Allerede dengang
sagde jeg, at jeg gerne ville fortsætte som
afløser, og det er jeg stadigvæk, selvom jeg
er 67 år.
Vi har fået et barnebarn, så nu har vi det at
glæde os over.”

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33

Indsamlere søges!
Igen i år vil der i Grønbjerg være mulighed for at give et bidrag til
Kræftens Bekæmpelse…..
…..naturligvis under forudsætning af, at der er en lille flok,
som vil gå en tur med ”raslebøssen”

Landsindsamlingen er søndag formiddag den 8. april
Har du lyst at være med som indsamler 2-3 timer, hører vi gerne fra dig.
Venlig hilsen
Hanne og Gravers Kjærgaard – 26 12 40 94 / 40 74 73 91
hanne@kjaergaardsvej10.dk - eller gravers@kjaergaardsvej10.dk
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Støttekredsen for Grønbjerg Friskole
søger nye medlemmer.
Med et årligt beløb på kr. 100 pr. person, kan du være med til at
give børnene i Grønbjerg Friskole endnu flere oplevelser.
Beløbet kan indbetales:

I Landbobanken på konto:
7670 - 2503576

MobilePay på nummer
81 65 71 11
(Husk at skrive kontingent og dit navn i teksten.)
Vi takker på forhånd for alle indbetalinger og vi takker de medlemmer, som bare har lagt kontingentet ind til automatisk betaling fra år til år.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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På utallige opfordringer kommer der nu et par siders kompensation for manglende morsomheder de sidste mange gange. Og som før nævnt er det altid denne side, der må vige
fordi bladets sideantal skal gå op i fire!
Herunder en del læge-kiksere som er lånt fra Internettet.
Beskrivelserne skulle angiveligt være fra Hvidovre Hospital.






















Mad får han af sønnen, som er dybfrossen.
Patienten har tidligere haft ører, men de er faldet af.
Afføringen har samme farve som dørene på afdeling 19.
Når hun føler sig træt, kan ansigtet drejes mod højre og stå der og ryste lidt.
Var på vandretur i bjergene. Nedkom med helikopter i går.
Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger udstrakt med begge ben på ryggen.
Patienten er gravid i 19. måned.
Patienten synes, at højre storetå hænger noget nedad sammenlignet med de andre fingre.
Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men at hun skulle komme igen, hvis hun blev
bevidstløs.
Patienten er en 79-årig enke, som ikke længere bor sammen med sin mand.
Patienten fik amputeret en tå på venstre fod for en måned siden. Han fik også amputeret
venstre ben over knæet sidste år.
Da han kommer fra København, har han ingen børn.
Hun er følelsesløs fra tæerne og nedefter.
På andendagen havde hans knæ det bedre og på tredjedagen var det helt forsvundet.
Vi vil fortælle moderen, at hun kan kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg.
Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave.
Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end 1 år.
Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital.
Patienten har ingen fortilfælde af selvmord.
Patienten har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn.
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 Rundspørge blandt Runestenens læsere
Ved: Grete Tange og Ingrid Kirk

Hvad mener læserne?
I anledning af Runestenens 25 års jubilæum
har vi fortaget en lille ”brugerundersøgelse”
af, hvad modtagerne mener om bladet.

Nå-e ja – A tår en lig fra en ænd av.
Gamle Gravsten – Magnus Cedergrens beskrivelser.
Debbie Kamp Christensen - Vinkelvej 7
Rikke Thesbjerg Eskildsen – Ørnhøjvej 14
Begge tilflyttere, som har været skildret i
Runestenen.
Vi læser Runestenen, men det er ikke altid,
at vi læser det hele.
Vi læser gerne om de arrangementer, der har
været i byen og om de skildringer, der er af
mennesker, som bor her, og som er flyttet
hertil. Det synes vi er spændende.
Vi læser også nekrologerne, for så får vi lidt
at vide om dem, der har boet her. Vi syntes
også, at det var rart selv at kunne fortælle
vores historie, da vi lige var flyttet hertil, for
så vidste folk her jo, hvem vi var. Vi synes
også, at det var interessant, da nogle grønbjergpiger skrev om deres liv. Grønbjergs
"storhedstid", som f.eks. var skildret i omtalen af Hans i Æ Brugs, ville vi gerne vide
mere om. Men vi er meget glade for bladet.
Vi er imponeret over det arbejde, som Mogens hele tiden lægger for dagen, for at Runestenen skal være opdateret.

Vi har stillet dem 3 spørgsmål:
1. Læser du Runestenen?
2. Hvad er du glad for at læse?
3. Hvad læser du først?
Hakon Pøhl Holstebrovej 22
Tømrermester
Født og opvokset i Grønbjerg
Medejer af Grønbjerg Tømrer & Snedker
ApS.
Ja, jeg læser bladet med interesse. Jeg læser
gerne om, hvad der sker i Grønbjerg, og om
de mennesker, der er skildret. Jeg synes, det
er interessant at følge med i. Det er ikke altid, at jeg får læst hele bladet, men det er rart
at have det. Også Vejviseren kan jeg godt lide, for der kan man finde telefonnumre og
mailadresser.
Jeg læser gerne doktorens og borgmesterens
artikler.
Jeg har gennem næsten hele perioden haft
annoncer i bladet. Jeg ved ikke, om det har
nogen effekt, men jeg støtter det gerne på
den måde. Jeg synes også, at det er tankevækkende, at nogle af dem, der er flyttet fra
Grønbjerg, bliver ved med at holde det.
Jeg synes, at det er et kæmpearbejde, som
først og fremmest Mogens laver for at fremstille bladet.

Hans Erik Hansen: Kastanjealle 1
80 år
Født og opvokset i Ørnhøj
Gået i Askov skole
Pensioneret gårdejer
Aktiv pensionist.
1. Kan ikke undvære dette blad, læser det
med stor interesse, og det gør vores datter i
Silkeborg også. Jo, det bliver travet igennem
fra ende til anden med stor glæde. Og så måske en gang til.
2. Det hele.
3. Kikker først efter nyheder fra Byrådet –
og så går det ellers slaw i slaw fra en ende
af.
Mogens' vittigheder, hvor blev de af? Er der
ikke plads til dem mere?

Anders Krogh
75 år
Muldbjerg Hover
Håndværker født og opvokset i Grønbjerg.
Ja, med stor interesse – spændende – meget
interessant – læser den gerne to gange. Foretrukne emner: Historie – hvad der sker i
Grønbjerg.
Fra gammel tid – skoleklasser –nekrologer –
Grete Tanges besøg – Thomsens perler.
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Kresten Vestergaard Ørnhøjvej 28
Landmand
Ejendomsmægler i Holstebro.
Jeg læser Runestenen hver gang, og jeg begynder ved den ene ende og fortsætter, til
jeg er igennem. Jeg læser det hele med stor
interesse.
Historie-fortællinger om Grønbjerg synes
jeg er meget spændende og kronikker, nekrologer og fortællinger om mennesker nye
og gamle læser jeg med stor interesse.
Jeg arbejder i Holstebro, og jeg taler med
mange mennesker via mit arbejde, og når
der bliver tale om et sogn, går jeg gerne ind
på nettet og viser dem, hvordan vort sogneblad tager sig ud. De bliver meget imponerede.
Mailsystemet, som Mogens har bygget op,
er også fantastisk, for som landmand kan
man henvende sig om, at man skal sprede
kalk dagen efter, så det er en god ide ikke at
tørre tøj udendørs. Denne besked kommer
straks til alle tilknyttede. Dejligt!
Rita – min kone har gemt alle Runesten fra
alle 25 år, så vi kan altid finde svar på lokale
spørgsmål.

gerne om mennesker, som jeg kender her i
Grønbjerg og om deres liv. Begivenheder,
der er sket i byen, er det også interessant at
læse om. Jeg synes også, at det er spændende, når unge mennesker, som er rejst fra byen, skriver om, hvad de nu foretager sig.
Jeg læser ikke altid det hele. Jeg må dog indrømme, at det var spændende at læse Runestenen, efter at jeg kom hjem, for der kunne
jeg få lidt at vide om, hvad der var sket her i
de måneder, hvor jeg havde været væk.
Else Marie Kokholm Bymarken 6
47 år
Friskolelærer og gymnastikleder i Grønbjerg
Opvokset i Grønbjerg og gået i Grønbjerg
Skole.
Ja, det er et godt blad, der kommer ud og
holder os opdateret på. hvad der sker i Grønbjerg. Spændende at læse.
Jeg læser først om, hvad der foregår i Grønbjerg, i foreningslivet og i Friskolen. Kan lide at læse, hvad der skete her i gamle dage.
Også de afdøde læser jeg om, og om de nye,
der kommer her. Min datter Mathilde læser
også gerne med.
Vi tager det hele fra en ende af.

Karen Marie Holst Højmose Algade 72
55 år
Politibetjent og planteskoleejer
Født og opvokset i Finderup
Gik i Skjern skole.
Ja, det gør jeg da, og det gør hele familien –
både pigerne og svoger Poul, som bor i Aarhus.
Jeg starter gerne med at læse om dem. jeg
kender. Så følger historie, mindeord og tilflyttere.
Jeg starter nok lige med at skimme bladets
indhold, og så tager jeg det hele forfra – fra
en ende af. Magnus Cedergrens beskrivelser
og ”de gamle gravsten”.

Den indre ro!
Gratis meditationskursus
onsdag d. 14. marts kl. 17-19
Kurset henvender sig til alle, der
ønsker at mærke samt at prøve
en guidet meditation.
Der er tilmelding via facebooksiden:
https://www.facebook.com/
klinikforsundhed

Jeppe Schmidt - Kodalsvej 2
19 år student i 2017
Nylig hjemkommet fra 5 mdrs. rejse i Afrika
Det er ikke sådan, at jeg glæder mig til at
Runestenen kommer, men jeg læser den altid, når den ligger her hjemme. Jeg læser

eller mobil: 22 377 233.
Du kan også læse mere om arrangementet på klinikkens hjemmeside
www.klinikforsundhed.dk.
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Øko-dag på Baksgaard
Søndag den 15. april 2018 kl. 10 - 14
Køerne bliver sluppet løs kl. 12

( I år kommer slagter Sørensen og griller én af vore ”krydsningskvier”
på en stor grill
(

Vi tænder også op i grillen hvor Grønbjerg Friskoles
Støtteforening vil sælge de
lækreste øko-pølser

(

Og selvfølgelig går overskuddet til Grønbjerg Friskoles Støtteforening
Ses til en hyggelig dag Malene og Claus

34

14. marts 2018

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

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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 Mindeord over Petrea Holmgaard Pedersen
Ved: Else Pedersen

Vedrørende min mor Petrea Holmgaard Pedersen, (født Sørensen) Algade 2D, Grønbjerg.
Petrea døde pludseligt onsdag den 3. januar
efter få dages influenza, 82 år gammel. Hun
havde i en del år døjet med de begrænsninger, som sygdommen Alzheimer medførte,
men det var lykkedes for hende at blive boende i sit hus og klare de dagliges fornødenheder med hjælp fra familien og hjemmeplejen. Hun elskede sit hus og have også den
tryghed det var, at være omgivet af det rolige og kendte.

malkningen og kalvene som sit domæne,
kombineret med noget markarbejde og hakning af roerne m.m. Arbejdet udenfor havde
mindst lige så stor prioritet som det huslige.
Efterhånden hjalp børnene til og i 1990 solgte de gården til datteren Anna.
Pensionisttilværelsen blev med udgangspunkt i huset på Algade 2D. Herfra kunne
man tage ud på gården og hjælpe, Petrea
fortsatte med at malke til kort før sin 75 års
fødselsdag. Boye måtte i 1996 tage ophold
på Spjald Plejehjem, men fik besøg mange
gange om ugen, og ofte havde Petrea andre
med i bilen fra Grønbjerg, som også havde
ærinde på plejehjemmet.

Petrea blev født på gården Moselund i Grønbjerg i 1935 som den yngste af 4 børn.
Som barn dengang skulle der hjælpes til såvel ude som inde, og Petrea elskede arbejdet
med dyrene og i marken. Hun gik i Østre
skole og kom ud at tjene efter konfirmationen. Først i huset hos naboerne Thorvald og
Dagny Andersen og senere flere steder på
Lemvig egnen. Her traf hun Boye, som efterfølgende købte gården Sønderkjær i
Grønbjerg. Inden giftermålet blev det dog
også til et højskoleophold på Tommerup
Højskole på Fyn.

Årene i huset på Algade var også tiden, hvor
der blev plads til busrejser med veninder til
udlandet, deltagelse i højskoledage, foredrag
og anden selskabelighed. Samtidig voksede
den nære familie, med svigerbørn og børnebørn, 13 børnebørn i alt, som alle skulle have gaver til jul, fødselsdag og andre mærkedage. At købe gaver, finde den helt rigtige
gave var noget Petrea gik op i, så gaveindkøb kombineret med en tur i en genbrugsbutik efter flødekander til samlingen, det var
en fornøjelse.

Parret blev gift i 1957 og herefter fulgte
travle år med 4 børnefødsler, den sidste var
et hold tvillinger, og arbejde inde som ude
på gården. De første år med blandet dyrehold, heste, køer og grise og høns, senere
dog kun malkekøer. Petrea havde i alle årene

Petrea efterlader sig 5 børn, Søren i Hillerød, Eva i Sorring ved Silkeborg, Aase i Vejen og Else og Anna i Grønbjerg samt børnebørn og sin storebror Peder Sørensen. 

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Torsdag d. 3. maj kl. 19.00 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
tlf. 97 38 40 20 eller 25 47 05 89 - mail adr.: johanneskirk@gmail.com
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 Grønbjerg Forsamlingshus
Der er sket en ændring i forhold til udlejning
af Grønbjerg Forsamlingshus.
Tidligere har Madstedet i Spjald forpagtet
Forsamlingshuset i Grønbjerg og dermed
stået for arrangementer og udlejning af Forsamlingshuset med dertil hørende festkoncept eller lignende arrangement.
Denne forpagtning er ophørt således at Jens
Kristian Christensen, der ejer Forsamlingshuset, selv står for udlejning af Forsamlingshuset. Dog har Jens Kristian indgået en aftale med Henrik Pedersen, der står for Spjald

Madbutik, om at han kan modtage bookning
af forsamlingshuset, idet han har kalenderen.
Det betyder at forsamlingshuset nu kan udlejes til alle former for arrangementer uden
nogen former for yderligere arrangement
forpligtelser. Men det må dog formodes at
Henrik Pedersen kan ”overtales” til at arrangere hele festen med spisning/kaffe mv.
Svarer Henrik Pedersen ikke på mobilen har
Jens Kristian en livline, idet man så kan
kontakte ham for en bookning.
Se telefonnumre herunder. (-mb)

Foto: -mb

Forsamlingshuset udlejes nu ved henvendelse til Henrik Pedersen på - 24 79 20 55 eller til
Jens Kristian på - 23 26 58 90

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: Gravers Kjærgaard

Hvad er et Provsti og Provstiets rolle?
Nr. Omme Menighedsråd tilhører Skjern Provsti, som omfatter de tre ”gamle” kommuner,
Skjern, Egvad og Videbæk.
Provstiet, som forvalter en stor del af kirkeskatten, styres af et Provstiudvalg på otte medlemmer. Provsten er selvskrevet, præsterne vælger et medlem, de tre ”gamle” kommuners menighedsråd vælger hver to medlemmer, hvoraf jeg er den ene af de to valgte fra Videbæk.
Skjern Provsti består af 28 sogne/kirker, nogle af sognene har fælles menighedsråd og andre
har anden form for samarbejde med nabosognet.
Provstiudvalgets opgaver:
- fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling til anlægsarbejder
- fastsætter det samlede ligningsbeløb (kirkeskat) i provstiet/kommunen
- godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber
- udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes
forvaltning af de bevilgede
midler og administration
- godkendelse af kirkegårdsvedtægter
- fastsættelse af fælles kirkegårdstakster
- godkendelse af sager vedr.
præsteembedernes ejendomme (vedligehold, ombygning m.v.)
Som det fremgår af ovenstående, er der en del ting, vi som
menighedsråd er underlagt og
skal leve op til. Det føles dog
ikke som nogen belastning, det
er en del af det, at have med
betroede midler og forvaltning
af kulturarv at gøre. 
Sognene i Skjern Provsti

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Tina H. Kirk 10 år som krop og psyke detektiv
Tina Hammelsvang Jeppesen….
….som Tina Hammelsvang Kirk hed i 2006
da hun begyndte med zoneterapi på hjemadressen Holmgårdsvej 2.
I år kan hun så fejre 10 års jubilæum som
detektiv i krop og psyke. Hvordan hænger
det så sammen med 2006 og 20018.
Jo, Tina begyndte lige så småt i 2006 efter at
hun havde taget uddannelsen som FDZZoneterapeut (Forenede Danske Zoneterapeuter) og først i 2008 efter en endt barsel
fik Tina sit CVR nr., og det er på sin vis den
begivenhed, der skal markeres med at Tina
tilbyder alle interesserede et gratis meditationskursus onsdag d. 14. marts. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at mærke den
indre ro, som meditationen kan give samt at
prøve en guidet meditation.

ramme forskellige
områder og organer i kroppen, fortæller Tina.
Siden er ”detektivbureauet” udvidet
med andre uddannelser inden for
blandt andet healing, massage, øreakupunktur og laserterapi. Det har
givet Tina en stor værktøjskasse, som kan
bruges, når hun møder en ny klient.
Tingene hænger nemlig sammen, og et problem med knæet kan for eksempel være forbundet med et problem med maven eller noget helt andet, fortæller Tina. Hun forklarer,
at også psyken er tæt forbundet med kroppen, og derfor bruger hun tid på at tale med
sine klienter om det, som optager dem, hvis
de har lyst, og det er relevant. Jeg tænker
meget over forbindelsen mellem krop og
psyke. Hvis vi har noget, der er svært i livet,
så sætter det sig i kroppen, og meget af det
kan vi ikke bare fjerne med piller, siger hun.

Hvorfor Zoneterapeut
Tina stiftede selv bekendtskab med zoneterapien, da, William, hendes yngste søn var
lille og led af kolik. Zoneterapien hjalp, og
Tina tænkte ikke videre over det, indtil hun
senere fik lyst til at foretage et karriereskifte.
Efter nogle år i speditionsverdenen ville hun
prøve noget nyt, og hun mærkede ønsket om
at kunne gøre en forskel, og da kom ideen
med at blive zoneterapeut. Inden jeg så mig
om, var jeg startet på uddannelsen, siger Tina.

Behandling af det hele menneske!
Nogle af dem, der kommer til zoneterapi for
første gang, kommer, fordi de har været i lægesystemet i en periode, og det ikke rigtig
har hjulpet, fortæller Tina og andre kommer,
fordi de gerne lige vil have ordnet deres problem, men sådan fungerer det som regel ikke. Man skal ind til sagens kerne, siger Tina,
der sammenligner det med en slags detektivarbejde.

I 2006 skrev Tina følgende i Runestenen:
”Zoneterapi er en behandlingsform, der har
været kendt i flere tusinde år og benyttes af
mennesker verden over. Hver del af kroppen, bl.a. muskler, knogler, væv og organer
har en zone på fødderne. Ved at behandle de
ømme reflekszoner, kan jeg påvirke kroppens funktioner, og kroppens balance kan
genoprettes. Zoneterapi får altså kroppen til
at regulere og helbrede sig selv. I zoneterapi
ses mennesket som en helhed, derfor ser
man også på de faktorer, som vi påvirkes af i
hverdagen.”
Zoneterapi er en alternativ behandlingsform,
der tager udgangspunkt i et princip om, at
fødderne er opbygget som kroppen. På den
måde kan man ved at behandle fødderne

Det gode spring
Tina konkludere afslutningsvis, at hun glæder sig over, at hun tog springet og uddannede sig til alternativ behandler, for det er her
føler hun sig i sig es og hun glæder sig over
at kunne gøre en forskel. Jeg ser frem til min
rejse videre med at behandle og rådgive.
(Tina Hammelsvang Kirk og -mb)
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 Positiv udvikling med udfordringer
Grønbjerg Friskole meddeler:
Luksusproblem med udfordringer

ge forhold og Klaus og Niels Henrik vil i
den nærmeste fremtid undersøge muligheder
og krav til indretning.
Vi vil gøre, hvad vi kan for at løse dette problem, som vi anser for at være et luksusproblem – dog med stor betydning for de involverede familier.
På vegne af bestyrelsen
Jette Rask

Vi er i bestyrelsen blevet opmærksom på en
kommende udfordring. Det drejer sig om, at
der fra sommerferien ikke vil være plads til
flere nye vuggestuebørn, som har et ønske
om at være i NaturMusen. Det er jo positivt,
at der bliver født mange nye børn i Grønbjerg og dem, vil vi naturligvis gerne kunne
byde velkommen. Vi ser med stor alvor på,
at det ikke skal blive nødvendigt at afvise lokale familier og søskende til børn, som i forvejen er tilknyttet enten NaturMusen eller
friskolen.
Derfor vil vi kigge på forskellige muligheder
for en løsning. Det kan være enten en midlertidig pavillon, et flytbart lille hus el. som
efterfølgende vil kunne sælges igen. Hvis
nogen af jer har forslag modtages de meget
gerne. Det er klart at der skal være ordentli-

Ledelsen vil senest ultimo februar meddele,
hvilken løsning på ovenstående problem, vi
vil benytte os af. Jeg vil derfor bede de berørte parter at have is i maven ind til da!
I skrivende stund meddeler NaturMusen, at
man har fundet en holdbar løsning og at der
bliver plads til de ventende børn. Løsningen
finder man inden for de nuværende rammer i
form af rokader og samarbejde grupperne
imellem. 

Arkivfoto: -mb

Selvom børnene ser ud til at have det godt og morer sig, så er det ikke på den her måde, NaturMusen
skaffer plads til Grønbjergs Babyboom.
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Redaktøren var så heldig, at denne meget mætte spurvehøg blev siddende, indtil kameraet var fundet
frem. Spurvehøgen, med resten af sit bytte mellem kløerne, sad i Rododendronbedet lige uden for køkkenvinduet. Den stakkels musvit, som studier af fjerresterne kunne bekræfte, var ikke den hurtigste fugl
i flokken. Så den undgik ikke sin skæbne. Spurvehøgen var så mæt, at den ikke gad flyve, selv om terrassedøren blev åbnet, og man trådte ud. Man skulle næsten helt hen til fuglen før den lettede og fløj
ind i skoven. Et eksempel på naturens gang lige uden for vinduet. -mb
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Vi var naturligvis meget spændte på, om der
var nogen, der ville støtte et projekt, som
man ikke havde set skyggen af. Det er tillid,
når nogen kaster penge efter et projekt, som
de i bund og grund ikke har set, og som kunne være tre drenges måde at få skaffet nogle
håndører til en god fest og så lade resten sejle, men sådan var det trods alt ikke.
Vi har ikke gemt regnskaber fra de første år,
men vi går ud fra, at alle foreningerne i
Grønbjerg har stået bag Runestenen med
støtte - gamle rodfæstede foreninger og nye
som er kommet til siden hen.

 25 års takketale
Reception den 10. marts
Det er en glæde for mig at kunne byde velkommen til denne lille reception i anledning
af Runestenens 25 års Jubilæum, som dog
først er den 15. marts. Men det holdes i dag
for ikke at kollidere med Gymnastikopvisning og Badmintonturnering.
Jeg vil lige begynde med at sige, at det for
mig aldrig har været træls at komme i gang
med den næste Runestenen. Og fortsætter det
- ja så fortsætter jeg også. På hjemmefronten
er vores årsplanlægning afhængig af Runestenens deadlines. Så sådan noget som hjerneblødninger og andet sygehusophold skal
planlægges, ligesom ferier og andre ekskursioner skal puttes ind mellem to deadlines og
udbringninger af Runestenen. - Nå men til
det saglige:

25 års sponsorer
Men annoncørerne kan vi holde styr på. Det
er en glæde for mig at kunne sige tak til de
annoncører, der har holdt ved i alle 25 år.
Mange annoncører har siden bidraget med
støtte, men måske lige så mange har indstillet
virksomheden, og har derfor ikke deltaget i
alle 25 år en enkelt - næsten - Brugsen i
Grønbjerg.

Det bliver jo kun en lille reception af slagsen.
Det skal jo nødig lyde ude i byen, at han bruger sponsorernes, foreningernes, bidragsydernes penge på store receptioner i stedet
for at kaste pengene efter bladet og dets trykning.

Det er dog en glæde, at jeg kan sige tak til 25
års tro indbetalinger fra:
DK Benzin ved Jørgen Demant - fra en svunden tid hvor Grønbjerg havde flere benzinforhandlere.
Anneberg Transport med sand og grus og
Gummiged der udlejes - som der stod dengang.
Ivan Mortensen - i dag Idehuse, men dengang var det Dana vinduer og Tagpiloten der
annoncerede.
Landbobanken, der kunne prale med Lave
udlånsrenter, Ingen provisioner, høje indlåns-

Begyndelsen
Den 15. marts 1993 udkom Runestenen med
det første nummer. Alan Larsen, Finn Krogh
Jørgensen og undertegnede løb bladet i gang.
Udgivelsen af bladet kunne naturligvis ikke
lade sig gøre uden en hel masse hjælp fra det
omgivende samfund.
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renter, Gratis Rådgivning, Filialer tæt på din
bolig - Der er vist kommet andre boller på
suppen i dag.
De øvrige annoncører i det første blad fra
1993 var:
Grønbjerg Møbelindustri
Brugsen som nævnt.
Anette og Hans Jørgen med ”Fra 1 af de friske butikker”
Grønbjerg EL ved Wilfred Pedersen, som
dengang havde biltelefon 30 97 81 15 - sikkert på størrelse med en mursten.
Grønbjerg Klip og Krøl med ”Er du vaks, så
kom straks, jeg er klar, med kam og saks”
Grønbjerg Kro med Ruth og Kesse og med
en søndagsmenu til kr. 65,Og endelig Grønbjerg Maskinforretning

Skolebestyrelsen: Jørn Bak
Biblioteket: Torben Vestergård
Byrådet: Gudrun Nyborg
Børnehuset: Aase Espersen
Kirketjener/Graver: Inger Skytte
Landbetjent: Carl Wærge (Videbæk)
Lægen: Henrik Thomsen
Posthuset: Annette Petersen
Præsten: Ernst M. Ottosen
Skolen: Henning B. Møller
Vandværket: Leif Tange
Og alle havde fastnets numre der begynder
med 97 38 40 - 41, 42 eller 43












Medarbejderne i forbindelse med Runestenens tilblivelse:
I den første tid var vi tre personer om opgaven som nævnt Finn Krogh Jørgensen, Alan
Larsen og undertegnede.
Med den fremadskridende teknologiske udvikling kunne medarbejderstaben reduceres,
dog altid efter de pågældendes eget ønske.
Af hjælp efter Alan og Finns periode kom Inge Møller Madsen og derefter Anne Marie
Thorup og hjalp til med redigering og indskrivning af artikler. Det blev lettere og lettere efter e-mailens indtog og udbredelse. Så
fra Runestenen nr. 40 var undertegnede eneste mand på redaktionen.
Én mand kan dog ikke gøre arbejdet alene, så
i marken var der hjælp at hente.
Ingrid Kirk har lavet personportrætter / 90og 100 års fødselsdage i mange år, og efter at
Mølgaard Ottosen stoppede med Mindeord,
overtog Ingrid også denne opgave.
En familie i Grønbjerg, eller hvad den serie
har heddet gennem tiden, har haft flere redaktører/skribenter, og følgende har medvirket til, at den Grønbjergske befolkning er ori-

Foreningerne for 25 år siden
Af foreningerne og andre på siden med Servicemeddelelser i Grønbjerg for 25 år siden
med følgende formænd/Indehavere kan nævnes:
 Billardklubben: Bent Illum Hansen
 Gymnastikforen.: Grete Tange
 Haveforeningen: Margit Jensen
 Husholdningsfor.: Birthe Jensen (Langmose)
 Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen
 Jagtforeningen: Ejgild Skytte
 Kirkeligt Samfund: Villads Kyndesen
 Lokalhistorisk arkiv: Niels Peder Svendsen
 Sogneforeningen: Poul Erik Nielsen
 Venstreforeningen: Jørgen Demant
 Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling:
Jan Aa. Dyrberg
 Børnehuset Bestyrelse: Helle Engestoft
 Menighedsrådet: Knud Agergaard

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
på Grønbjerg Friskole
Onsdag d. 4 april kl. 17.00 i Friskolens Gymnastiksal med spisning
Kl. 17.00 - NaturMusens generalforsamling
Kl. 18.00 - Spisning - Husk tilmelding på Friskolens hjemmeside - eller se side 21
Kl. 18.45 - Grønbjerg Friskoles generalforsamling
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enteret om tilflyttere og andet godtfolk.
Den første på banen var: Hanne Meiner, der
blev efterfulgt af naboen - dengang - Hanne
Kjærgaard. Herefter tog Susanne Bagge over,
og efterfølgende var det Lotte Anneberg og
Lone Otte og Morten Pedersen (de sidste tre
er flyttet fra sognet). Derefter, efter en længere pause, trådte Grete Tange til som artikelskriver med ”Velkommen til Grønbjerg”, eller hvad de enkelte artikler nu hedder.
Én af de skribenter der har været med i alle
årene er naturligvis - kan man sige - Læge
Henrik Thomsen, der har bidraget - først med
Lægen skriver - som senere kom til at hedde
Sundhed
”Lægen skriver” / ”Sundhed” har også været
en fast klumme i alle 25 år. Hvilket vil sige
150 indlæg og med ca. 200 ord hver gang, er
det blevet til 30.000 ord af sundhedsmæssigt
karakter.
Jeg vil citere ”Lægen skriver” fra nr. 1:
Influenzaepidemien er nu ved at toppe for
denne gang og det er nu højsæson for slankekure. Foråret er så småt begyndt og sommeren nærmer sig, og mange lægger vægt på at
tage sig godt ud i badedragt, eller uden. Alle
ugeblade har opskrifter på den helt rigtige
slankekur (og samtidig nogle lækre opskrifter
på mad der absolut ikke er slankekost). En
slankekur der for tiden er meget populær
hedder noget med Rigshospitalets stofskiftekur. Hvor den har fået navnet fra ved jeg ikke, men Rigshospitalet vil i hvert fald fraskrive sig ethvert ansvar, og diætisterne på Rigshospitalet er rasende. Der er nogle fælles
træk ved alle slankekure:
1. De lyder spændende og eksotiske.
2. Ingen mennesker kan tåle at leve på denne
måde i længere tid.

3. Når man holder op med kuren, tager man
på igen.
4. De slanker tegnebogen.
Nyt fra byrådet i alle 25 år.
Gudrun Nyborg begyndte med et indlæg i nr.
1, hvorefter Gravers Kjærgaard skrev i den
tid han sad i Byrådet i Videbæk. Derefter tog
Hans Østergaard over, da byrådet flyttede til
Ringkøbing. Biogaslandmanden fra Væggerskilde Knud Christensen var med i en kort
overgang, hvorefter Hans Østergaard igen
overtog jobbet som Byrådsskribent - og nu er
Hans Østergaard borgmester - så det er jo
spændende om der kan blive ved med at være overskud til Runestenen - ellers må vi måske gå et skridt til venstre!!
Serier i Runestenen
Der var engang af Lis Helles og Palle Eriksen.
Hva´ er go til mig? Lissi Dyrberg og Inge
Møller Madsen skiftedes i en række numre til
at skrive om, hvad man kunne gøre for at
hold sig selv ved lige.
Blomstrende oplæg hvor Jane Carstens fortalte meget kort om forskellige blomster.
Det derude som Lars Holm Hansen har stået
for i perioden 1998 - 2003 - hvorefter årstiderne begyndte at ligne sig selv.
Vikingen er løs fra 1995 og som er det første der glider ud når der er pladsmangel.
Jagthistorier/oplevelser ved Torbjörn LundNielsen fra 2000 - 2006.
Jens Erik Bygvraa har beriget Runestenen
med sine fine stregtegninger i en årrække, da
Grønbjerg var meget fremme i medierne på
grund af store tilskud fra Indenrigsministeriet.
Siden og samtidig kom serien ”Gale streger”.

Kultur og Samvær - forår 2018
Torsdag d. 15. marts v/ Bodil Toftdahl.
Bodil Toftdahl vil fortælle om sine 30 år som Præst m/m
Mødet finder sted i Præstens stuer kl. 19.30.
Alle er meget velkomne, så tag bare naboen med. - Entre og kaffe, te, kage/brød: 50 kr.
Med venlig hilsen - Kultur &Samvær.
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Af senere serie har Ingrid Kirk Stået for serien Grønbjergpiger.
Magnus Cedergreens serie om mennesker
og Huse i Grønbjerg fra 50-og 60-erne.
Fortsatte historier har der været et par af:
Bl.a. Gule fanden, Nr. Omme Kirkes historie,
Lærer Anders Chr Vestergaards erindringer,
Villads Graversen og N.P. Svendsen erindringer.

uden Postvæsnet, som blev mere og mere besværlig, har Johannes Kirk delt ud i Grønbjerg by, og efter Johannes tog Klaus Jensen
over, og undertegnede har den fornøjelse at
køre rundt på landet, for at se hvordan det ser
ud der!
www.runestenen.dk
Foruden det fysiske blad ligger Runestenen
også på nettet. Det begyndte i 2001. Der er
lagt en søgefunktion ind, så man kan lede på
enkeltord eller navne.
I de sidste fem år har siden været besøgt af
ca. 200.000. Der er ikke statistik længere tilbage.

Runestenen fysisk:
Runestenen har sidemæssigt været fra 28 i
det første nummer, og så lang har vi aldrig
været nede siden - til 68 sider - og det er udelukkende fordi trykkeriets klipsemaskine ikke har længere hæfteklammer. Men også
hensynet til omdelerne der nødig skulle få Mail
Hver uge sendes der nyheder, begivenheder
dårlig ryg af at slæbe rundt på tunge blade.
for den kommende uge pr mail.
Forsiden var til at begynde med i sort hvid Runestenen har også en Face Bookside, hvor
med en viking. Fra nr. 19 kom der sort-hvide nyheder -efterlysninger og andet lokalsambilleder på forsiden. Herefter blev forsiden i fundsmæssigt kan komme på tale.
farver, og efterhånden som farverne er blevet
billigere, er der kommet flere og flere farver i Alt dette arbejde har jo ikke kunnet lade sig
gøre, uden at min kone Helle Engestoft har
bladet.
Til forsiderne har både Finn Krogh Jørgen- indvilget i at stå for aftensmaden mm. i de
sen og Gravers Kjærgaard med deres kame- uger, hvor Runestenen skulle gøres færdig.
Tak til dig Helle - det siger jeg vist ikke for
raer beriget læserne i en årgang hver.
tit.
Nu har jeg sikkert glemt en del, og det må I
så bære over med mig og mit i Runestens Mange af de oplysninger der er kommet frem
sammenhæng 25 år gamle hoved. Så tak til her, er blevet trykt i en speciel Jubilæumsnummer, som kan erhverves formedelst 100
alle jer jeg har glemt.
kr. i LET-KØB - så er der lidt til trykkeriomTeknikken
kostningerne.
Det første nummer kopierede vi på kopimaskine. Derefter blev bladet i en periode trykt
på Videbæk bogtrykkeri.
Siden 1999 er Runestenen trykt i Hee hos
Hee offset ved Carsten Meller, det er jo næsten 20 års samarbejde. Til at begynde med
leverede vi stoffet på en diskette/cd/USBJørgen Demant
nøgle i Hee og fik en ny diskette/cd eller den
originale USB-nøgle med retur. Siden blev
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
stoffet sendt pr. e-mail, og i dag lægges stof6971 Spjald
fet på en server hvor Carsten så kan hente det
tlf. 97 38 41 87
ned. Men bladet skal stadig leveres her i
Grønbjerg, så vore trofaste omdelere kan
bringe blade ud til samtlige husstande. For-

GRØNBJERG
AUTO
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men med Poulas forældre.
Her blev deres 2 sønner, Peder og Bent, født
og fik et trygt hjem, hvor der var både forældre og bedsteforældre til at tage sig af børnene. Poula fik nemlig efterhånden så rigelig at
tage sig af, delvis som underviser og som
behandler.
Thor blev på et tidspunkt tilbudt en landpostrute fra Grønbjerg station og fortsatte i
vel henved ca. 20 år med at servicere denne,
indtil det blev for hårdt for kroppen med alle
disse ud, og indstigninger. Thor var en venlig og velkommen daglig gæst i alle hjem i
alle disse år.
Gennem årene har han også haft en hel del
tillidshverv i sognet blandt andet som Brugsforeningens og Haveforeningens formand. I
mange år deltaget i Skyttelauget og været
formand der. Var Æresmedlem af De danske
Skytteforeninger, som da også hædrede Thor
med æresvagt ved hans bisættelse.
I et køkken var Thor et geni, bagte lækkert
franskbrød og de skønneste vaniljekranse,
som han delte så rigeligt ud af på plejehjemmet, især da Poula blev beboer der. Madklubben var han nemlig også medlem af helt
til sin død. Og mange er vi, der har haft glæde af hans syltetøjsopskrifter.

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Thor Illum Hansen, Bymarken 7, Grønbjerg, er stille sovet ind den 4. januar 2018,
85 år gl. uden forudgående sygdom. Bisættelsen foregik fra Nørre Omme Kirke lørdag
d. 13. januar 2018, hvor et stort følge sagde
et vemodigt farvel til en god far, svigerfar,
bedstefar, oldefar, ven og nabo.
Det var ikke lige ventet, at den daglige korte
gåtur denne dag, den 4. januar med rollatoren, skulle blive Thors sidste dag, hans sidste tur i dette liv. Desværre blev dødsfaldet
først opdaget dagen derpå, den femte januar,
som så måtte kaldes den officielle dødsdag.
Thor havde godt nok betroet os naboer, at han
den seneste tid havde følt sig lidt træt, hvilket
så nok også har været tilfældet den dag, han
lige nåede at komme ind i sit hjem og fik fundet sin kære armstol ved køkkenbordet. Her
sad han så formiddagen efter med tydelige
tegn på, at døden var kommet pludselig uden
lidelse af nogen art, præcis den død skulle blive, som han har ønsket sig. Endda var han sovet ind med jakke og hue på, gangtøjet, som
Thor kaldte sit daglige overtøj!

Poula og Thor solgte deres ejendom for en
halv snes år siden og flyttede til Bymarken.
Her fik de nogle gode år, indtil Poulas sygdom udviklede sig, så hun havde behov for
en plads på plejehjemmet. Poula var et par
år ældre end Thor og døde i 2015. Thor var
nu blevet alene i huset, men med et minimum af hjælp holdt han så god orden, at
man måtte tro, at her holdt man husholder.
Her boede en ordensmand! Var en pragtfuld
nabo og ven, altid havde han tid til at kikke
ind, og altid havde han noget at byde på, når
besøget gik den anden vej!
Vi vil savne ham for så meget på Bymarken!
Et smukt træk og minde om Thor er, at han
selv havde valgt de salmer, der blev sunget
ved hans afskedshøjtidelighed i kirken.

Thor Illum kom til verden som den yngste af
4 brødre den 21. oktober 1932 i det lille
landsbysamfund Asperup på Nordfyn på et
landbrug, hvor man blandt andet praktiserede
dyrkning af frugt og grønsager af mange slags
til salg. Denne interesse for grønsager drev
Thor og Poula videre ved i mange år sammen
med venneparret Sine og Arne Jensen at dyrke en masse kartofler på begge deres ejendomme.
Thor Illum startede sin uddannelse ved landbruget med at være elev på Husmandsskolen
i Odense. Her traf han på Poula, som her var
faglærer og underviste i håndarbejde. Det
var også her på skolen, de senere blev inviteret på en bustur, og (vistnok) tilfældigvis
kom til at dele sæde. Således blev de to
kendt med hinanden, og senere, i 1957 gift
og tog bopæl på Nørgaard på Sønderkjærsvej, Poulas barndomshjem, foreløbig sam-

Vi er så glade for, midt i savnet af Thor, at du
fik lov at sove fredeligt ind i din egen gode stol.
Her sad du og læste din avis. Skrev dine
mange breve. Skrev din i mange år førte
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dagbog og lavede det, som man i øvrigt sidder og pusler med.

met med sit personale, hvor hun de sidste år
har nydt en god og kærlig pleje.
I lang tid havde hun sit hjem i Ringkøbing,
men har i ca. 3 år været beboer på Grønbjerghjemmet.
Her var hun glad for at bo, og det samme
gjaldt for Hjemmet i Ringkøbing, hvor den i
øvrigt stille pige boede i mange år og gik i
skole. Her i bofællesskabet var hun rigtig
glad for at være hende, som udførte mange af
de opgaver, som en lille husmor gør, for at
gøre sit sted til et rart hjem for sine bofæller.
Selvom Jette var døv, var hun glad for musik. Kunne sikkert føle rytmen. Hun nød at
"lytte" til Kandis, så det blev da også denne
gruppe, der engang ved en fødselsdag fik
lov at underholde.
Det var ofte gennem smilet i øjenkontakten,
at Jette fik udtrykt sine følelser.
Jette har haft et liv og en skæbne med både
sejre og nederlag. Hun har kendt til både
glæde og taknemmelighed, afmagt og sorg.
Jette har været syg en tid, men nu fik hun
fred, og det var nok det bedste, man kunne
ønske for hende. 

Thor efterlader sig sine 2 drenge og svigerdøtre, børnebørn og et oldebarn.
Petrea Holmgaard Pedersen, Algade 2D,
Grønbjerg, døde pludselig den 3. januar
2018 efter få dages sygdom og blev den 6.
januar begravet fra Nørre Omme Kirke.
Petrea blev født på gården Moselund i Grønbjerg den 5. oktober 1935.
Se Else Pedersens mindeord over sin mor på
side 36.
Jette Kirkegaard blev født den 16. oktober
1966 i Tarm i et hjem med tre ældre søskende, så hun blev efternøleren i sin familie, for
hvem der fulgte mange bekymringer med for
deres lillesøster.
Jette blev født med Downs syndrom, og da
forældrene for længst er afgået ved døden,
var det mest hendes søskende, og da især søster Ulla, som har haft omsorgen for lillesøsteren. Og så selvfølgelig Grønbjerghjem-

Grundlovsmøde
Årets taler:
Kristian Jensen
Finansminister
Tirsdag den 5. juni kl. 14
i præstegårdshaven
Vi indbyder igen i år til grundlovsmøde i præstegårdshaven
med fællessang og musik, kaffe
og kage i det grønne.
Vi fejrer Grundlovens fødselsdag,
Grundloven der er fundamentet i
vort samfunds retsbevidsthed og
forståelse.
Alle er velkommen
Nr. Omme Menighedsråd
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