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RUNE
STENEN

 Redaktionen

Naturligvis skal gældende regler og visse
hensyn tages, men det kunne da være enormt
morsomt, hvis vi kunne få et ”særpræget” udseende af Algade, der måske ville gøre, at
folk kom for at se, hvordan vi har grebet den
problematik an.
Det ville da også være bekvemt, såfremt der
var beboere i Algade, der kunne tænke sig, at
komme med indspark til det udvalg, der forhåbentlig bliver nedsat til at se på problemstillingen og evt. også deltage i udvalget,
som det er vanlig kutyme, at opfordre til her i
Grønbjerg.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Et problem...
….er det måske, at Runestenen kun udkommer hver anden måned. Så er det meget svært
at være aktuel. Det kan hermed konstateres,
at asfalteringen og opstribningen på A11,
som er omtalt inde i bladet, er gjort færdig
endda noget inden deadline for denne Runestenen. Ydermere er man også næsten færdig
med kloakeringen på strækningen fra Skolevænget og til Ommegårdvej, hvilket bevirker, at Friskolens henstilling om at benytte
parkeringspladsen ved MK Stålindustri er ret
uaktuel. Også dette er berørt i indeværende
nummer.
Når dette så er sagt, kan vi måske rette blikket fremad. For hvad skal der ske med Algade, når kloakeringen er bragt til ende engang
i 2019.
I Algade har man så haft et par år til at spekulere over forholdene, medens kloakeringen
har fundet sted. Med større eller mindre mellemrum har Algade været farbar i hele sin
længde. Det har givetvis medførte nogle tanker blandt Algades beboere.
Inde i bladet kan man læse om Grønbjerg2000 initiativ om kontakt og dialog med
kommunens vejafdeling i forbindelse med
Algades reetablering.

Men ellers er det generalforsamlingernes tid.
Friskolen har taget initiativ til at få flere med
til deres generalforsamling ved at tilbyde
”fællesspisning” mellem to afdelinger, pasning af små børn og lægge generalforsamlingen på et tidspunkt, hvor børnene ikke skal
fodres og derefter puttes.
Med opfordringen om at møde op på den fælles generalforsamling ønskes et godt forår
med lyse aftner. 

Deadline for nr. 153 er
lørdag d. 30. juni 2018
Bladet udkommer
onsdag d. 18. juli 2018

På den fælles generalforsamling den 23. maj
bliver emnet givetvis også drøftet, og der var
det jo bekvemt, hvis beboerne i Algade mødte op, og kom med sine meninger om trafikken i Algade, om parkeringen i Algade, om
chikaner, om en eventuel udseende af disse,
om andre tiltag i forbindelse med at gøre Algade trafiksikker for børn unge og ældre, der
færdes i Algade og i det hele taget, hensynet
til lokalbefolkningen.
I den forbindelse kunne det måske også være
på sin plads, at drøfte den midlertidige omkørsel via Sønderkjærsvej og Sandbækvej.

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 ©.

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” !

Tankerne er jo helt frie, og der kan lægges op
til at få etableret forhaver, blomsterkummer,
vejtræer, bump eller andre chikaner osv. osv.

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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 Nyt fra Byrådet

nimum 150 mio. kr. ultimo året er også opfyldt med regnskabsresultatet for 2017, idet
kassebeholdningen ved årets udgang udgør
ca. 195 mio. kr. Regnskabet viser, at der fortsat er udfordringer på specialiserede område.
Der har i 2017 været en stigning i antallet af
elever der visiteres til specialundervisning,
ligesom der sidst på året er sket en stigning i
antallet af børn og unge der anbringes uden
for eget hjem. Der er igangsat initiativer med
henblik på at stabilisere udviklingen.

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

Til Runestenens læsere.
I anledning af at sommeren
står for døren vil jeg starte
med et vers af Johannes
Jørgensen og sat i musik af
Carl Nielsen.

Fokus på vækst og udvikling
Byrådet har et stort fokus på, at der skabes
vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern
kommune. Derfor er der også afsat en årlig
vækstpulje, hvor hovedsigtet er, at øge antallet af arbejdspladser og antallet af indbyggere.

Nu lyser løv i lunde,
grønt ligger Danmarks land
imellem blanke sunde
et skjold med sølver rand;
frugtblomsters hvide pletter
det rige, grønne felt,
mens højt de lyse nætter
slår ud sit sommertelt.
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Årsregnskab 2017
Regnskabet for 2017 viser, at økonomien
fortsat er sund. Årets resultat med et overskud på godt 45 mio. kr. er meget tilfredsstillende, og skal ses i sammenhæng med, at der
blev budgetteret med et underskud på ca. 8
mio. kr.
Hovedårsagen til det gode resultat ligger på
driftsområdet, og skal ikke mindst ses i sammenhæng med den gunstige beskæftigelsessituation i den private sektor. Det har medført,
at mange ledige og kontanthjælpsmodtagere
er kommet i beskæftigelse, hvilket også gavner den kommunale økonomi.
Regnskabet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed med godt 152 mio. kr.,
hvilket er ca. 48 mio. kr. højere end budgetteret. Byrådet har som mål, at overskuddet på
den ordinære driftsvirksomhed skal kunne
dække de skattefinansierede anlægsudgifter
samt afdrag på lån.
Det er glædeligt at konstatere, at det regnskabsmæssige driftsoverskud er tilstrækkeligt
højt til at kunne dække anlægsudgifterne på
knap 94 mio. kr. og afdrag på lån, der har udgjort ca. 46 mio. kr. i 2017.
Byrådets mål om en kassebeholdning på mi3
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Zoneterapeut:

Genbrugspladsen:

Læge H. Thomsen

Åben alle dage hele året.
7.30 - 19.30
Jul- og nytårsaften kortere

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

Tlf.: 72 15 50 60
Facebook
Pakkepost
Tips & Lotto
Frimærkesalg
Møltrup-kødvarer
Medicinudlevering

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

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

Vagtlægen i regionen:

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

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

Lægerne i Tim
Kirkebil:

Vandværket:

Landsbymusen:

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:
Henrik Mortensen
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:
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23265890
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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
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Dagen aftaget med 1t 4m
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….fortsættelse fra side 3

fortsat med en lille tilbagegang, der i 2017
udgjorde et fald på 17 indbyggere. Der er
derfor fortsat behov for stort fokus på at øge
bosætningen de kommende år.

Vækstpuljens midler bliver anvendt til at
støtte initiativer i relation til øget bosætning,
erhvervsmæssig udvikling, uddannelsestiltag
og udvikling indenfor turismen.
Vækst og udvikling har stor betydning for
kommunens økonomi, og dermed også Byrådets råderumsmuligheder i relation til velfærdsområderne og investeringer på anlægsområdet.
Den lave ledighed – der hører til de laveste
blandt de 98 kommuner – hænger sammen
med væksten i antallet af arbejdspladser på
det private arbejdsmarked, og påvirker kommunens økonomi i gunstig retning.
Væksten i antallet af arbejdspladser har endvidere påvirket bosætningen, idet efterspørgslen efter arbejdskraft har medført, at
der de senere år er flyttet mange østeuropæere til kommunen.
Derimod er der fortsat underbalance når det
gælder flytninger til/fra andre kommuner,
hvor der fortsat er en netto fraflytning på 300
-400 indbyggere årligt. Udviklingen i indbyggertallet er stabiliseret de senere år, men

Ministerrokade.
I skrivende stund er breaking news at Søren
Pind og vores lokale minister Esben Lunde
Larsen begge trækker sig fra deres ministerposter. Søren Pind forlader folketinget nu, og
Esben har meddelt at han ikke genopstiller til
næste valg.
Jeg vil gerne her i spalterne takke Esben
Lunde Larsen for hans store indsats gennem
årene, både i lokalpolitik, men ikke mindst
på den landspolitiske scene.
Vi vil komme til at savne Esben som vores
lokale repræsentant på borgen, og ønsker
ham al mulig held og lykke i fremtiden.
Læserne ønskes en god sommer
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36

Sankt Hans 2018
Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle
Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen

Lørdag den 23. juni
Aftenens program:
18.00
grillen er varm
19.30
årets båltaler: Mogens Ballegaard
20.00
bålet tændes
Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen.
Igen i år kan man betale kontingent til Sogneforeningen og der
udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn - Sogneforeningen
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Man kommer herefter ind på en formular
hvor man skal udfylde sit navn, telefonnummer (naturligvis) e-mail, træffetid og evt. alGrønbjergs hjemmeside har igen fået en an- der. Endvidere er der et felt hvor man kan
skrive hvad man vil vide noget om.
sigtsløftning. – tjek lige enten:
Herefter skal en ”ambassadør” i Grønbjergwww.grønbjerg.dk eller
2000 regi ringe vedkommende op og fortælle
www.gronbjerg.dk eller
at i ”Grønbjerg er livet værd at leve”. (-mb)
www.groenbjerg.dk
alle tre adresser fører til Grønbjergs hjemmeside.

 www.grønbjerg.dk

Forsiden har fået et moderne setup.
Meningen er at hjemmesiden skal være medvirkende til at sælge Grønbjerg.
Ændringen skyldes naturligvis, at vi i Grønbjerg vil forsøge at følge med hjemmesideudviklingen og på den front sige, at vi er lidt
fremme i skoene.
Et nyt tiltag er desuden, at man længere nede
på siden kan se en linje: Har du spørgsmål
om Grønbjerg, så vil vi gerne ringe dig op:
KLIK HER

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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 Gymnastikopvisningen 2018
Igen i år var der mange fine hold på gulvet i
Multisalen i Grønbjerg.
Der var høj klasse på alle fronter og de unge
mennesker lærer noget og har strakte arme,
ben, hænder og fødder både på gulv og i luften - næsten. - Der er noget at bygge på. (-mb)

Læg lige mærke til de strakte hænder og fødder!

Rikke Tang til højre med Mac-computer havde
styr på alle tropper.

Også uden for den organiserede opvisning var der
aktivitet.
8

16. maj 2018

Moderne troppetransport

Måske ikke helt udstrakt

Slut for denne gang og den obligatoriske gaveregn
til de mange ledere og hjælpere

9

16. maj 2018

 Grønbjergs udfordringer med arbejdet i Algade
Udfordringer i forbindelse med kloake- nere de øvrige beboere eller helt forhindre
ring i Algade.
dem i at komme ud med deres egne biler.
Dertil skal dog siges, at kort parkering i forSom man kan læse andet sted i bladet, bliver bindelse med direkte af- og pålæsning kan
strækningen fra Ommegårdvej til Skolevæn- ske umiddelbart nord for indkørslen til skoget berørt i perioden uge 15 til ca. uge 23-24 len. Der må naturligvis ikke stoppes eller
– eller rettere til omkring midt i juni måned. holdes i skolens indkørsel, idet skolens bus,
Det betyder bl.a. at Grønbjerg Friskoles par- diverse skolematerialer, post Nord og GLS
keringsplads med adgang fra Algade bliver skal ud og ind ad denne vej.
spærret.
Ud over dette vil der blive et frygteligt kaos,
hvis der stoppes eller holdes i begge sider af
Parkering ved MK-Stålindustri
Skolevænget, så hverken skolens bus eller
Grønbjerg Friskole har med disse gener op- den offentlige bus, rute 26, kan komme frem
fordret personale og forældre til at parkere eller tilbage.
ved MK Stålindustri i Grønnegade, hvor der
er god plads.
Derfor opfordres der til, at man kommer i
god tid og parkere ved MK-Stålindustri, hvis
De trafikale udfordringer
man skal følge sit barn helt ind i skolen.
Det er klart, at man ikke kan parkere hverken Generne står jo kun på i et par måneder, så
i Grønnegade eller i Skolevænget uden at ge- vis hensyn!
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Algades reetablering
Grønbjerg-2000 har taget initiativ til i en dialog med Ringkøbing-Skjern kommune at
planlægge Algades udseende og føring, efter
færdiggørelsen af kloaksepareringen, så Algade kan befærdes på tryg vis og vises som
Grønbjergs ansigt udadtil.
”Svage” trafikanter og beboerne i Algade
De udfordringer der ligger heri, er naturligvis
hensynet til beboerne i Algade, der i den tid
hvor færdslen har været ledt uden om Grønbjerg ad Sønderkjærsvej og Sandbækvej, har
været forskånet for de rystelser og den larm,
de store lastbiler forårsager. Dernæst har både skolebørn på cykel og andre cyklister i Algade kunne færdes nogenlunde sikkert, idet
opmærksomheden kunne henledes på de enkelte biler der færdes og ikke på store lastbiler, der skal sno sig ud og ind mellem de parkerede biler, der til stadighed opholder sig i
Algade.
11

En anden faktor bliver hensynet til Skolebørnene, der efter færdiggørelsen af Grønbjergs
bypark på Søgårdgrunden, skal færdes over
vejen fra Friskolen til Byparken.
I den forbindelse vil etablering af chikaner
og fodgængerovergange på strategisk vigtige
steder være på sin plads.
Det er ofte observeret, at biler der kommer
fra vest, kommer i meget høj fart ned ad
strækningen fra Sønderkjærsvejs udmunding
i Algade forbi hastighedsmåleren og helt ned
til den første chikane ved Skolevænget.
For at være på forkant tænkes nedsat et udvalg under Grønbjerg-2000, der skal komme
med forslag til, hvordan vi sikre børn og
voksne bedst muligt, samt gør Algade til, som
tidligere nævnt, Grønbjergs ansigt udadtil.
Udvalget tænkes omfatte personer fra bl.a.
Algade, Grønbjerg Friskole og Grønbjerg2000.
Med venlig hilsen Grønbjerg Friskole &
Grønbjerg-2000 
16. maj 2018

 To Grønbjergdrenge overtager Abildaa Smede A/S
Abildaa Smede A/S blev etableret i 1945 af
Brødrene Preben og Robert Kokholms far
under navnet Abildaa Smede- og Maskinforretning. Dengang beskæftigede firmaet sig
primært med reparationsarbejde i de nærliggende kulgrave samt opgaver indenfor landbruget - sko heste og desuden var der bl.a.
mejeri i Abildå.
Gennem 70'erne og 80'erne udvidede virksomheden sine aktiviteter til at være en ordreproducerende virksomhed indenfor stål. Det
har resulteret i, at Abildaa Smede i dag producerer stål til utallige formål samt beskæftiger
sig med VVS-arbejde samt større kedelanlæg.
Af nyere tiltag er altaner, terrasser og ståltrapper både uden-, men også indendørs ståltrapper med trætrin og glasafskærmning/værn.
Glasafskærmning er rigtig populært i tiden, og
trapper er der til stadighed brug for.

Også specialopgaver påtager virksomheden
sig. Opgaver som andre virksomheder ikke er
helt begejstret for, påtager Abildaa-Smede
sig. Eksempelvis stålkonstruktioner inde i
bevaringsværdige bygninger hvor man nærmest ikke kan komme til, og arbejdet i stor
udstrækning skal udføres manuelt. Og fordelen har Abildaa-Smede, i og med at det er de
samme folk, der står i produktionen hjemme
som også udfører monteringsarbejdet ude.
De to medarbejdere Uffe Kjærgaard (26) og
H.C. Birkebæk (47) begge Grønbjergdrenge
overtog virksomheden, der er et A/S, den 1.
april 2018 med halvdelen af aktierne til hver.
Det betyder ikke at de to tidligere ejere er sat
helt ud på et sidespor. De hyres ind i flere eller færre timer, alt efter hvor travlt der er i
virksomheden, og hvor de også kan øse ud af

Uffe Kjærgaard tv. og H.C. Birkebæk
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deres erfaring.

kunne få VVS-autorisation og dermed bibeholde funktionen i virksomheden.
Uffe der som sagt stod i lære i virksomheden
havde i hele sin læretid arbejdet meget tæt
sammen med H.C. som Hans Christian Birkebæk kaldes i det daglige og som er uddannet VVS-rørsmed med stålkonstruktioner
som speciale. De havde/har et godt samarbejde og talte rigtig godt sammen hvilket naturligvis også har været medvirkende til at der
ind imellem også har været tanker fremme
om ”hvad så bagefter læretiden” og efter endt
installatør uddannelse.
Uffe udtrykker det på den måde, at hvis han
skulle drive forretningen sammen med nogen
skulle det være med H.C., og H.C. nikker bekræftende og siger ”tak i lige måde”.
Det falder helt i tråd med de tanker som de
tidligere ejere har om virksomheden, at kunne fortsætte nogenlunde uændret og som de
naturligvis havde luftet for H.C. og Uffe.

Lige nu - og fremtiden
Umiddelbart har de to drenge travlt med at
sætte sig ind i hele virksomhedens forretningsgang. Modtage ordre, give tilbud, bestille varer hjem, beregne stålkonstruktioner,
som de dog får hjælp til ude i byen, tilrettelægge produktionen og montering af de forskellige konstruktioner, sætte sig ind i alle
certificeringerne og den dertil hørende dokumentation, der skal følge med hver enkelt
konstruktion, holde svejserne opdateret med
deres certifikater og holde styr på den CE
certificering som virksomheden har. Og alt
dette sammen med at ordrebogen er fyldt op
til et god stykke efter sommerferien. Så der
er lige pludselig ikke noget der hedder 7 - 16
job længere.
Lige nu har H.C og Uffe lejet sig ind i de nuværende lokaler. På sigt vil de gerne flytte
hele produktionen til den tidligere foderstofforretning der ligger ved rundkørslen i
Abildå. Her har de to lejet sig ind med forkøbsret.
Og fremtidsplaner, nåh ja, de ligger lidt længere ude i fremtiden, men vi ser kun fremad
siger Uffe og H.C. samstemmende.
Lige nu er der optimisme i landbruget og der
bygges, hvortil der skal benyttes stålspær. De
to virksomhedsejere fornemmer at økonomikrisen er på stærk retur.

I dag har VVS - afdelingen, som udgør ca.
10% af arbejdet, en aktionsradius på omkring
30 km. Det vil sige at man kommer til Holstebro, Herning, Ringkøbing og Søndervig,
men de har dog også været i København.
Stålproduktionen spreder sig lidt længere ud.
I syd til omkring Ribe, Vinderup i nord og
Silkeborg i øst og i modsatte retning til Vesterhavet. På et tidligere tidspunkt havde
virksomheden også engagementer i udlandet
- England, Sverige, Spanien og Tyskland
Bortset fra fremtidsplanerne ligger det de to hvortil der blev fremstillet forbrændingsandrenge meget på sinde, at opretholde virk- læg og kraner. Og førhen halmkedler på de
somheden med de arbejdspladser og medar- større godser her i landet. 
bejdere der er i virksomheden og med det
omdømme og den produktion virksomheden
Abildaa Smede står for.
I stålproduktionen og i VVS afdelingen sker
der ingen ændringer og på kontoret fortsætter
Inge M. Kokholm også, så al kontorarbejde
er der styr på.
Tankerne om generationsskiftet i virksomheden poppede op da de daværende ejere
spurgte Uffe Kjærgaard, som stod i lære som
VVS og energispecialist, om ikke han kunne
tænke sig at læse videre. Og det var måske
med den ”skumle” bagtanke at Uffe derved
13
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 Algade og A11
Måske er det et sammentræf, eller også er det
en sammensværgelse mod borgerne i Grønbjerg by og land.
Sidste år var Algade spærret i større eller
mindre grad. Det var dog muligt for de kørende at komme til købmand ved at snige sig
igennem byen.
Vi vidste jo også, at spærringen af Algade vil
strække sig over nogle år i større eller mindre
udstrækning.
Men det vi måske ikke vidste var, at samtidig
med at Algade var spærret på en ”strategisk”
vigtigt strækning, var der også asfaltering af
A11 i en periode, hvor der skulle lægges nyt
asfalt på, efter at man havde høvlet et asfaltlag af.
I nogle dage gav det store udfordringer for
beboerne i Grønbjerg by og land. De der bor
på landet og skulle til købmand, skulle om ad
Sandbækvej. Holde for de biler der kom på
A11 i etaper på grund af lysregulering. Hvis
man var heldig, kunne man smutte ud, men
ellers skulle man vente på de op til 20 - 30
biler, der først skulle forbi.
Derefter kører man op til ”Grønbjergkrydset”
for igen at vente, indtil bilerne nordfra også
en 20 - 30 stykker kom forbi, og endelig kunne man køre i sikkerhed op ad Algade, efter

at bilen havde fået nogle stænk flydende asfalt op ad skærmene.
Nå, men den operation er sikker overstået,
når du læser om denne besværlighed for de
gæve folk i Grønbjerg.
På et tidspunkt kunne man overveje alternative flugtruter ud af Grønbjerg. For folk på
landet vest for Grønbjerg var der mulighed
for at smutte uhindret til Tim, og ville man til
Holstebro, kunne man køre ad Ørnhøj og
Vind. Sydpå er der jo muligheden gennem
Hoverdal plantage. Beboerne øst for A11 kan
med lethed komme til f.eks. Herning. 

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

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

Her er indkørslen til Algade også forhindret af det arbejdende asfaltfolk
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 Generalforsamling i Grønbjerg Friskole
Referat ved: Trine Sønderby

Referat generalforsamling onsdag den 4.
april 2018
Forældrerådsmøde naturmusen, Spisning,
Ordinær generalforsamling
Dirigent Torben Sønderby, Referent Trine
Sønderby , Stemmetællere personale

Klaus Wolf svarer. ALT leg forgår med tøj
på.
Camilla Boesen - Garderober til vuggestuen/
normering er der styr på det?
Klaus Wolf vi arbejder på det.
Valg til forældrerådet.

Forældrerådsmøde NaturMusen.
Ledelsesberetning v/ Klaus Wolf. Se side 28
Forældrerådsberetning v/ Pernille Refsgaard.
Se side 44

Valgte: Didde Dam
Suppleanter 1. og 2.: Helle Harhorn og Camilla Boesen

Kommentar/spørgsmål:
Christiana Christensen – holdning til børn på
legepladsen:
Skal der være et vis antal ude, for at de er
ude?
Klaus Wolf svarer ingen børn alene på legepladsen. Det kræver et vis antal, for at der
også kan være en voksen ude. Gør hvad de
kan for at være ude. Samarbejdet mellem
vuggestue/børnehave understøtter muligheden for at flere kan være ude. Det prioriteres
generelt meget højt at være ude i NaturMusen.
Didde Dam - ulveproblematik. Hvad er tanker/holdning hertil?
Mogens Ballegaard svarer som ejer af skoleskoven, vi kigger efter spor af- og efter ulve,
vi ser ingen tegn på eller efter ulve.
Klaus Wolf orienterer: at det er drøftet i forældrerådet. Der kan jo som sådan ikke laves
regler herfor. Inge Kjær oplyser at der markeringsbånd rund i skoven personalet oplever, at børnene har stor respekt for dem, børnene er gode til ikke at gå ud af omkredsningen og de hjælper hinanden og henter en
voksen hvis en smutter ud.
Helle Harhorn – spørgsmål til kommende
gruppering af småbørnsgruppen vuggestue/
bh have. Flyttes de efter behov eller dato.
Klaus Wolf svarer, det er drøfter men ikke
afklaret.
Debbie Kamp hvad er holdningen til at børnehavebørn ”viser krop”. Oplyser at der er
rygter om, at børn må tage tøjet af i deres
leg, og at det skal forgå i glassalen.

Eventuel:
Per Thomsen siger tak for dejligt samarbejde til Pernille Refslund, som går ud af forældrerådet.
God ide at aftenen er delt i to.
Generalforsamling Friskolen
Elevrådsrepræsentanter Maja og Amalie fortæller om arbejdet i elevrådet. At indflydelse
og elevernes læring i for hold til demokrati.
Formandsberetning v/ Bo Larsen se side 46
Kommentar/spørgsmål:
Christian Knudsen - plan med Søgård grunden.
Niels Henrik svarer; grunden skal blive en
attraktiv bypark med skov, strand, stier,
BMX bane, undervisnings - / bål hus alt
sammen til vuggestue, børnehave, skole og
byen.
Grethe Lorentzen - tak til formand Bo
”trygge personale underviser bedst”
Ledelsesberetning v/ Niels Henrik Larsen se
side 34
Kommentar/spørgsmål:
Bolette: Godt initiativ med mobilfri skole.
Oplever dog ved morgenaflevering at eleverne sidder meget opslugt af deres telefoner inden de skal afleveres, så opslugte at de
ikke ser noget og ikke siger godmorgen længere.
Malene Juelsgaard - når der kommer ny lære, ny elev kunne det være en ide at invitere
til klassemøde for at hilse på.
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Kenneth Snodahl - god ide med mobilfri, roser fredagsbrevene, tak til bestyrelsen.
Birgit Højris nye forældre kunne også have
gavn af forældremøder.
Connie Schmidt - efterlyser løbende klassebilleder for at præsentation nye elever. Hjertesuk til punkt på hjemmesiden, hurtigt
overblik over aktuelle invitationer så man
ikke skal tilbage i diverse fredagsbreve.
Mette Mortensen - hvilken tilbygning på
skole var tænkt?
Niels Henrik svarer at indgangen til yngste
gruppen lukkes af og anvendes til undervisningslokale for yngste gruppen. Personalerummet flyttes til nuværende bibliotek.
Der er tilmelding til diverse på den blå klat.
Vinni Sanggaard oplever problemer med tilmelding på den blå klat. IT-folket Sally og
Nicolai informeres.

Beretning v/ tilsynsførende Hans Peter
Ravn. Tilsynet vil komme på skolens hjemmeside.
Valg til forældrekreds:
Valgte: Pernille Refslund og Per Thomsen
Suppleanter 1. og 2: Sussie Frost og Trine
Kjær
Valg skolekreds:
Valgte: Felix Frydendahl
Suppleanter 1. og 2.:Connie Schmidt og
Kenneth Snodahl
Eventuelt:
Bo Larsen spørger til ny struktur på generalforsamlingen dette ønsker forsamlingen gentaget. 

Grønbjerg Friskoles bestyrelse konstituerede sig på et efterfølgende møde således:
Bagerste række fra venstre Claus Bak (kasserer), Per Thomsen (næstformand), Felix Frydendal
Forreste række fra venstre: Jette Rask (formand), Carina Schou Thomsen, Pernille refslund (sekretær),
Kamilla Dam
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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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 Runestenens 25 års jubilæumsarrangement
På Runestenens og egne vegne vil vi gerne
sige tusind tak for den store opbakning til 25
års jubilæums-arrangementet i gymnastiksalen på Grønbjerg Friskole lørdag den 10.
marts.

en start naturligvis fra filialen her i Grønbjerg.
Et andet festlig indslag var en fornem kasse
indeholdende en flaske vin, og så var kassen
og vinen monteret med en meget fornem etiket – se den herunder.

Runestenen hyggede sig med Asti fra LetKøb og kransekagehjerter fra redaktørens hustru og datter, medens Den gamle Redakteur
bød velkommen og hilste på de mange fremmødte. Vi havde begge en hyggelig dag og
hørte på tidligere medarbejderes fortællinger
og én til lejligheden friskskrevet sang.

Ellers var der forskellige bidrag fra rigtig
mange i Grønbjerg og foreningerne i Grønbjerg til gavn for Runestenen og dens fortsatte eksistens og opgradering af det tekniske
udstyr.
Selvom både Runestenens udsendte fotoafløser og Finn Krogh havde kameraer med, var
det dog en helt tredje, der også havde taget
kameraet med og var den store bidragyder
med hensyn til dokumentationen fra dagen,
så stor tak til Gravers Kjærgaard.

Der var mange, der mødte op, da ”dørene åbnede”, og der var en lind strøm af gratulanter
helt ind til ”lukketid”. Det var rigtig dejligt at
se de mange mennesker.
Runestenen og dens Redakteur modtog mange gode presenter. Af de lidt mere spektakulære var der en overdimensioneret check fra
én af de fire annoncører, der har været med i
alle 25 år, Landbobanken i Ringkøbing, og til

Billederne fra dagen kan ses på Runestenens
hjemmeside: www.runestenen.dk
Endnu engang mange tak for den store opbakning på dagen og i de sidste 25 år! 

Herover den næsten 1 x 0,5 m store check fra Landbobanken, fruens kokostoppe og kransekagehjerter og til
højre den fornemme vinetiket.
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Øverst: Redakteuren med fru Helle.

Øverst: 150 Runestenen oplinet på tre lange borde.

Alan Larsen havde taget det første eksemplar med Et tillykke og skål samt en morsomhed!!
- med underskrifter fra den daværende redaktion
Og der lyttes til mange ”kloge ord”.
Finn Krogh fortæller om den tekniske udvikling - De tre fruer Dorthe Liv - Lisbeth Sand og Helle
fra dos til Windows - fra 16 nåls printer til laser- Engestoft - fortalte om Runeweekenderne i 1993
tryk - fra fotokopi til farvetryk.
med madlavning, sammenkomst og bleskift mm..
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Dorthe Liv var vist hovedansvarlig for tekst
og selvfølgelig også fremførelse til fællessang.
Mel: Jutlandia
Det var i nitten-et-og-andet- eller cirka deromkring,
og der var krig på Spåbæk.
Slaget var på loftet - man kom ikke langt
omkring,
for der var krig på Spåbæk.
Udstyret med Windows og DOS
og familien var der os'.
Hej-Ho for Runestenen,
den kommer som kaldet til tiden.
Hjemme har mændene kæmpet sin kamp,
mens kvinderne delte sin viden.
Når drengene de sku’ i krig, så kom kvinderne forbi.
Der var unger og bleskift.
Men drengene på loftet, hørte ikke barneskrig.
De talte DOS og skønskrift.
Udstyret med ”bærbar” PC.
Meget tung - ”der var ik’ at gøre ved”.
Hej-Ho for Runestenen …...
Han sejler gennem livet for alle sine børn
En runesten er det ene.
Sej som en viking og tapper som en ørn.
Kæmper vid're alene.
Unge mænd, de fandt sjovere ting,
Mogens han er stadig i sving.
Hur-ra for Runestenen,
og Mogens som sejt holder skansen.
Tak for din vilje, din humor og vid,
Til Mogens vi si’r: ”Tak for dansen”.
Øverst et udsnit af receptionsgæsterne
Fine gaver og Redaktøren holder en tale
Mandehygge mellem Jørn Bak, Magnus Cedergreen, Leif Tange og Hakon Pøl
Venlige mennesker havde rejst flaget i dagens anledning medens Hans Jørgen Mikkelsen, Grete
Tange og Henrik Thomsen får sig en passiar.
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 Menighedsrådets klumme
Ved: Grete Tange og Else Pedersen

kegården. Det er vi så heldige, at er der 2 frivillige med stor forstand på planter, der vil
bistå med.
Interview med Inga Kjær og Margit Jensen ved Grete Tange
Beplantning på kirkegården.
Som det måske er bemærket, er der kommet
nye planteområder på kirkegården, og det har
Margit Jensen og Inga Kjær stået for efter
opfordring fra menighedsrådet.
Hvad har de så lavet?
”Vi har opdelt kirkegården i fire afsnit, som
hver vil komme til at indeholde planter, der

Smage

Dufte

Forord ved menighedsrådet
Som beskrevet i kirkeblad og i årsberetningen til den fælles generalforsamling er begravelsesskikke i Danmark under forandring.
Flere bliver bisat, der er ikke brug for så store gravsteder som tidligere, så der bliver mere plads på de danske kirkegårde. Hvordan
skal vores kirkegård så stadigt vedblive at
være et dejligt sted at komme og ikke et sted,
der ser halvtomt ud? Hvordan udnytter vi de
tomme gravsteder, så de giver mere liv og
oplevelse til resten af kirkegården? Efter
drøftelser, ”studiebesøg på Holstebro kirkegård” og udveksling af gode ideer, blev vi
enige om at forsøge med forskellige sanseoplevelser med forskellige beplantninger på kir-

S
V

Ø

P

N

Se/Farve
Føle

De gule felter er de tomme gravsteder, og det er disse som inddrages i sansehaveprojektet
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lever og til temaet ”smage, føle, dufte og se”.
Den første del er i det sydvestre hjørne, og på
det har vi plantet ”smagsplanter” f.eks. brombær, blåbær og forskellige krydderurter. Der
er endnu ikke sat navneskilte ved, men det
vil vi formentlig gøre senere.
Næste etape var den nordvestre del, som er
blevet beplantet med ”føleplanter”. De to sidste afdelinger skal indeholde farver og dufte.
Det er menighedsrådet, der har bestemt, at
sådan skulle det være, og det har været spændende for os at leve op til deres vision.”

det. Vi har ikke fortrudt, at vi sagde ja, for vi
har fået nogle fine oplevelser ud af det. Fra
starten var det meningen, at vi skulle finde
planterne, og så skulle Iver sætte dem ned,
men vi syntes nu, at det var mere spændende
selv at gøre det. Jordbunden har været en udfordring, fordi jordlagene er lidt løse.”

Hvad har været problematisk?
”Vi har ikke oplevet nogle problemer, for vi
har fået helt frie hænder, da det overordnede
var på plads. Hvis en af os fik en lidt vild ide,
kunne vi i fællesskab be- eller afkræfte den.
Hvis vi har spurgt menighedsrådet om råd,
Hvilke tanker havde I, da I gik i gang?
har de sagt, at vi har meget mere forstand på
”Vi havde ingen tanker, men vi blev inviteret det, end de har. Det er rart, at de har den indtil møde med menighedsrådet, og der blev vi stilling.”
spurgt, om vi ville tage os af det. Vi gik på
opdagelse på andre kirkegårde, som var i Har I fået frie hænder til indkøb?
gang med et lignende projekt, og her fik vi ”Ja, det har vi, idet vi har fået stillet 10.000
ideer til, hvordan man kunne gøre det. Der så kr. til rådighed på hver del. Vi har så købt ind
vi også, at man havde ladet gamle gravsten på nettet og på de steder, hvor man kunne få
stå på ubrugte pladser, og det kunne man må- meget for få kroner. Derfor har vi ind imelske også gøre her. Vi håber, at området skal lem fået specielle planter. På den måde har vi
blive et hyggested, hvor man kan sidde ved ikke overskredet budgettet.”
stole og borde og nyde planter og ro.”
Hvordan har I oplevet det?
Har I ændret noget undervejs?
” Det har været en dejlig oplevelse for os
”I det store billede har vi ikke, men når vi har begge, og vi har et rigtig godt samarbejde,
fået et stykke jord udlagt og har plantet på som indebærer ture rundt for at finde planter
det, og der kommer nogen, som gerne vil og for at få ideer. Det har naturligvis også tabruge det til begravelsesplads, bliver vores get tid, og det har ind imellem betydet, at det
planter fjernet. Der er blevet fjernet nogle er blevet lidt sent, inden vi kom derfra, men
hække.”
vi har støttet og hjulpet hinanden. ”
Det er godt, at der blandt sognebørnene er
Hvad har været mest spændende?
nogen, der orker at tage sådan en opgave på
” Det var en udfordring for os, og vi var fak- sig. 
tisk lidt stolte over, at man ville bruge os til

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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 En troldkvinde i Nørre Omme
Ved: Hardsyssels årbog bind 46, år 1952 af Alfred Kaae.

I Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har vi
Hardsyssels årbog helt tilbage til 1908.
Johannes Kirk har haft stunder til at læse i
ovenforstående bind og fandt, at der i Nr.
Omme har været ”troldkvinder” hvis skæbne det blev, at blive brændt på bål.
Troldkvinderne blev dømt på et eller flere
herredsting, når der var tilstrækkelige der
havde påstande om trolddom og ville vidne
mod den stakkels kvinde.
Maren Villumsdatter havde færdes flere steder i Vestjylland og kom på et tidspunkt til
Nr. Omme sogn hvorfra vi ”følger” hende.
Den sidste heksebrænding i Danmark fandt
sted den 4. april 1693.

gen Jensen i Askov beskyldte hende for at
have taget livet af hans kvæg. Jens Jensen,
hans nabo, vidnede sammen med et par andre mænd, at han en dag stod ved sin staldende, og da kom Maren og sagde, at Jørgen
skulle få en ufærd for den daler, hun mistede
i hans hus. Poul Jensen i Grønbjerg fortæller
også om daleren. Maren sad en dag forgangen høst i hans kakkelovnsvrå, dvs. hans
kakkelovnskrog, lagde sine fingre over kors
og sagde: "Så sandelig som Jesus talte død
på korset, skal Jørgen Jensen betale inden
juleaften for den daler, jeg mist i hans hus".
På tinge bekendte Maren om daleren, at Jørgen Jensens dreng tog den fra hende, og hun
fik den ikke igen. Hvor daleren oprindelig
var kommen fra, tier hun stille med. Muligvis havde hun en tid sit tilhold i Askov.

Maren Villumsdatter
Maren Villumsdatter er født i Madum, og
mens hun var ung, oplevede hun at se sin
moder blive brændt for trolddom, hvilket
måske har givet hende et hævngerrigt og
mørkt sind. I hvert fald sagde man om hende, at hun øvede trolddom fra denne stund.

Chr. Jensen Halkjærs kone fortæller, at hun
fik sådan en underlig sygdom, som tog hende hver dag ved halv middagstide, indtil det
nu sidste sommer blev lidt bedre; men så
kom Maren en dag og bad om en almisse,
som hun da også fik. Og straks derefter kom
sygdommen igen og holdt hende i lang tid.
Hun mistænkte derfor Maren, og en dag
slæbte hun sig til Askov og beskyldte der
åbenbarligt Maren Villumsdatter for at have
forgjort hende, og straks blev det bedre; det
baldyrede Mette Christenskone ved sin Gud
og salighed.

Det varede dog halvanden snese år, før Maren Villumsdatter fulgte efter sin moder.
Maren Villumsdatter kommer for retten og
dømmes for mørkets gerninger.
Sagen pådømmes i 1624 på Hing herredsting
(Hing herred svarer omtrent til det nuværende Hind Herred -red), hvor et kirkenævn af
Nør Omme sogn den 8. januar oversvor hende trolddoms bedrøvt og senere på året forsvarede deres ed och thoug for landstinget,
der godtog dommen, så Maren gik til sine
fædre over den samme grusomme ild, som
havde opbrændt hendes moder: Hekse bålet.
De tingsvidner, som fældede hende, er taget
på Hing herredsting, på Timgårds birketing
og på Ringkøbing byting, satte landstinget
segl under. Hendes område er særlig Tim og
Nor Omme sogne.

Chr. Andersen fortæller, at for tre år siden
bad hun ham age hende af byen, hvortil han
svarede nej. Samme nat skete der noget, som
ikke kunne gå naturligt til; hans ene øg blev
tuend, tvunget igennem et hul, der ikke var
så stort, at en hund kunne gå der igiemmel,
og det lå uden for stalden og var moxen død.
En tid derefter gik han og konen og bar en
havre stak ind, da kom Maren og bad om
mælk. Hans kone nægtede hende det og bad
hende gå til folk, som havde flere køer. Så
blev hun vred og gik bort, og straks derefter
blev begge hans ungnød både skabede og
skurvede, hvilket han selvfølgelig også men-

Maren Villumsdatters færden i
Nr. Omme
Maren Villumsdatter kom til Nør Omme,
hvor hendes færd omsider blev standset. Jør24
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te, var Marens onde værk. Da der var gået
nogen tid, kom hun ind til ham og ville have
ham til at sy hendes ene sko. Da sigtede han
hende åbenbarlig for samme gerning, og hun
sagde, at det skulle ikke ske mere.

dem, at Maren havde sendt bud om almisse,
og stemningen har nok været lidt trykket. Jo
længere dagen led imod kvæld, jo mere spekulerede konen over, om Maren ville hævne
sig på dem. Og da Mørket kom, kunne hun
høre det pusle alle steder omkring sig, og lige på én gang blev hun fra sind og sans som
en afsindig. Jens og hans familie var ikke i
tvivl om, hvem der var årsagen til dette: Maren Villumsdatter.

Hos Peder Tammesen i Omme, hvilket vistnok er Omgård, havde Maren også været på
spil. Ved Set. Hansdags tider for nogle år siden mistede han to stude, og desuden havde
han stort tab på sit kvæg. Siden skete det, at
hans hustru en dag, hun trak en ko i marken,
mødte Maren Villumsdatter, der fortsatte
hjem til deres gård. Hvad hun lavede der,
måtte hun bedst selv vide; de vidste det ikke.
Men straks derpå blev den ko gal to gange
på een dag, og den mælk, koen gav efter
denne dag, blev dem altsammen ugavnligt.
Og han beskyldte Maren for at have øvet
trolddom og djævelskunster imod hans dyr.

I Holmgård boede Jens Knudsen, også her
havde Maren været på spil for nogle år siden
ved Sct. Valborgs tider. Hun kom med tiggerposen og fik ikke så meget i den, som
hun ønskede. Følgelig blev hun vred, og i
stedet for tak gav hun onde ord og lovede
dem alle ulykker. Da Jens kom hjem fra
marken samme dag og spændte sine to okser
fra ploven, blev den ene af dem syg og kunne hverken æde eller drikke, før den døde.
Samme år i høstens tid kom Maren igen og
bad om noget tou; men deres får var ikke
klippet endnu, så hun fik ikke noget. Dette
tog kællingen dem meget unådigt op og forlod dem med onde ord på læben; hævnen lod
ikke vente længe på sig. De havde 15 får og
7 væddere i gården, og deraf mistede de 12
får og 5 væddere. Nogle år senere mistede
han en ko, og da der var gået en tid igen, var
hans karl en dag kørende til Askov. Da han
kom hjem og spændte fra, blev det ene øg
syg og døde fire dage senere. Tillige døde
der for ham på samme tid både en okse og
en ko. Jo, Maren havde hævnet sig. Jens
Knudsen svor hende på, at hun havde forgjort hans dyr med trolddom for at hævne
sig.

Det kan også nævnes, at Jens Nielsen i
Skråstrup mødte Maren en dag, da han gennede et par, får til fodring hos Jens Simonsen. Hun bad ham da om lidt tou, men fik ikke noget, hvorover hun blev vred og lovede
ham ondt. Begge fårene døde samme vinter,
og alle mente, at den logiske følge af dette
var, at Jens beskyldte hende for at have
brugt sin sorte magi imod hans får.
Jens Tomasen kørte en søndag til kirke med
sin kones moder; hun var gammel og havde
ondt ved at gå. Hans kone skulle så blive
hjemme den dag og passe huset. Da hun nu
var ene, kom der bud fra Maren Villumsdatter om en almisse, men hun ville intet af
med. Da de andre kom hjem, fortalte hun

….fortsættes i næste nummer

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Grønbjerg Forsamlingshus - tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 19.30
Vi mødes til skovvandring - kl. 18.30 i Kiddal plantage
(Omme Bakker - P-pladsen)

Grønbjerg Jagtforening meddeler:

Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
Direktionen: Ejgild Skytte - Per Kamp - Helle Engestoft

Anpartshavere kan købe sig med på drivjagter i Kiddal
Plantage.
Henv. Jørgen Bank 97 32 45 95 / 31 34 44 98
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 Tilflyttere på Nylandsvej 9
Ved: Grete Tange

Samtale med Simona og Catalin Calioglu.
Disse nye navne i Grønbjerg tilhører de nye
beboere, som har købt Nylandsvej 9.
De er nylig flyttet ind, og de har indvilget i
at fortælle om sig selv og deres baggrund.
Catalin beretter:
Baggrund og familie i Rumænien:
”Jeg kommer fra Rumænien. og jeg er 33 år.
Jeg er gift med Simona, der er 24. Vi har ingen børn endnu.
Jeg kommer fra en lille by i nærheden af
Sortehavet Jeg har taget det, der svarer til
studentereksamen, og derefter var jeg brandmand i 6 år. Min far er død, og min mor synes, det er godt, at jeg har fundet et sted,
hvor jeg er glad for at være.
Jeg har en søster, som er gift og har to børn.
De har netop været på besøg her i påsken, og
det var dejligt at se dem. Ellers holder vi forbindelsen via Skype. De flyver herop, for
det tager kun 3 timer, og det er ikke så dyrt
mere. Man kan nu flyve direkte fra Bukarest
til Billund. – Simonas forældre kommer til
efteråret.

Catalin (tv) og Simona

Hvorfor det danske sprog:
Jeg var klar over, at skulle jeg klare mig her,
måtte jeg lære sproget. Det fik jeg understreget af landmandens kone, som snakkede
dansk til mig fra den første dag. Jeg sagde,
at det forstod jeg ikke, om vi ikke i stedet
kunne snakke engelsk. Hun sagde nej, for vi
bor i Danmark og ikke i England. Det er jeg
hende taknemlig for i dag. Jeg gik derfor til
danskundervisning, samtidig med at jeg ar-

Hvorfor rejse ud:
Inden jeg kom hertil, var jeg i Tyskland og
på en ø i Grækenland.
Jeg har været i Danmark i 5 år. Jeg kom hertil for at få arbejde, og jeg startede som landbrugsmedhjælper på en gård ved Lemvig.

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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bejdede. Starten på min uddannelse skete, da
jeg gik til danskundervisning, hvor jeg
spurgte, om der var mulighed for at blive
kok. Der fik jeg at vide, at det var vigtigt at
lære dansk inden, for ellers ville det være
svært at gennemføre det. Da jeg havde bestået danskprøven efter 3 år, gik jeg i gang
med kok-uddannelsen på Nr. Vostrup.

ne bedsteforældre boede der. Jeg er nemlig
født i Bukarest. Vi holdt så forbindelsen, da
han var rejst hertil. Jeg har mine forældre og
min søster i Rumænien, og jeg har en studentereksamen dernedefra. Efter det var jeg
nogle år i en forretning, men tog ingen uddannelse.
Min uddannelse i Danmark:
Det er jeg nu i gang med, idet jeg startede
med at gøre rent på Nr. Vosborg, mens jeg
gik på sprogcentret. Jeg fortsatte på uddannelsescentret i Holstebro, hvor jeg tog handelsskoleeksamen, og jeg er nu i gang med
en uddannelse i Aldi som butiksmedarbejder. De sørger også for den teoretiske del af
uddannelsen. Jeg sidder også ved kassen, og
der skal man kunne forstå, hvad der bliver
sagt. Jeg er færdig om 2 år. Jeg kan sagtens
forstå dansk, men jeg har lidt svært ved at
udtrykke mig, for den første tid, hvor jeg var
her, arbejdede jeg kun sammen med udlændinge. Nu er det imidlertid kun danskere jeg
har som kollegaer, så jeg synes, det går
fremad.

Kok:
Det er der, jeg er nu, og om 1 år er jeg færdig. Det er en uddannelse, som jeg har ønsket hele mit liv, så jeg er særdeles glad for,
at det er lykkedes at komme i gang med den.
Herhjemme er det også mig, der står for
madlavningen, når jeg er hjemme. (Simona
fortæller, at det er godt, for hans mad smager dejligt). Jeg arbejder mest om eftermiddagen. Jeg er meget glad ved at være der, og
jeg har mange -10 – gode kolleger. Jeg har
fået tilbudt at fortsætte der, når jeg er udlært.
Hvad der sker til den tid, ved jeg ikke endnu, men jeg kan se, at Grønbjerg er et godt
sted at bo, hvis man vil finde arbejde i Holstebro, Herning, Ringkøbing eller Skjern.
Jeg synes, det er dejligt at bo her, hvor huse
og haver er velplejede, og hvor der ingen
højhuse er.

Fritidsinteresse:
Jeg kan godt lide at læse, og jeg har indtil videre læst 2 bøger på dansk. Dem har jeg læst
højt, for så synes jeg, at jeg bedre kan forstå
det.”
Med tak for teen og en venlig modtagelse
takker jeg af efter en hyggelig snak. 

Det danske sprog:
Jeg føler mig fuldstændig integreret i Danmark, og jeg sproget volder mig ingen problemer mere. Jeg forstår også de jokes, som
jeg bliver præsenteret for. Det er dog svært
at lære det danske, for det er fuldstændig
forskellig fra rumænsk. Bogstaverne er de
samme, men vort sprog ligner lidt russisk.
Fritidsinteresse:
Jeg er helt vild med at fiske i min fritid, og
jeg fanger for det meste noget. Jeg har været
i Thorsminde, hvor jeg fangede 20 sild.”
Det glæder ham, at der ikke er så langt til
Skjern Å og Hover Å.

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

Simona fortæller:
Baggrund i Rumænien:
”Jeg kom til Danmark for 4 år siden, og jeg
kom herop, fordi Catalin var her. Vi var dog
ikke par på det tidspunkt, selvom vi havde
truffet hinanden i Catalins hjemby, fordi mi-

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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 Beretning - Afdelingsleder NaturMusen
Ved: Klaus Wolff

Forandring fryder – siger man! …og der har
sandelig været meget at
fryde sig over det seneste
år!

sentielt ved at være barn, nemlig sanseligheden og det at glemme sig selv. I vores travle
voksenliv ynder vi at sætte alt i system,
planlægge og begrunde handlinger rationelt.
Det gør børn ikke! Hvorfor skal børn eksempelvis vade rundt i vand og mudder? Ja, det
kan jo begrundes at børnene stifter bekendtskab med et materiale – hvordan føles mudder, er det koldt, er det varmt, hvordan lugter det og så videre. Men mudderhullet som
vi har på legepladsen er også et sted, hvor
børn har lov til bare at være, uden at skulle
noget bestemt og uden at skulle guides af
voksne for at opnå læring. Det er bla.a. i
denne og lignende lege at børn får mulighed
for at glemme sig selv. En tilstand som hjernen har brug for og som vi voksne næsten
har glemt.

Lige inden juleferien
2017, var personalet i
NaturMusen samlet for at
ønske hinanden god jul. I
den forbindelse prøvede jeg at liste op hvad
der var sket i løbet af året. 2017 havde virkeligt været et hektisk år med mange nye mennesker i huset, sygemeldinger og barsel.
Hvis jeg endnu en gang skal se et år tilbage
er listen bestemt ikke blevet kortere.
(Herefter opremser Klaus måned for måned
alle udskiftninger/sygemeldinger/barsel osv.
der har været i årets løb -red)
I alt dette virvar kunne man blive bekymret
for om børnene blev glemt, men jeg kan forsikre alle for, at personalet i NaturMusen har
arbejdet professionelt og fagligt dygtigt, således at fokusset på det enkelte barn aldrig
blev tabt og ej heller tabes.
Og netop fagligheden skal altid være i fokus
i det daglige arbejde med børnene. Når aktiviteter planlægges, sker det altid med udgangspunkt i børnegruppen og den enkeltes
behov.

Det at lege med bl.a. mudder står i skærende
kontrast til vores digitale hverdag. Så snart
vi voksne har en pause fra det ene eller an-

Naturen
Vi prioriterer stadig Natur og udelivet højt.
Men vi tager ikke bare i skoven for at få et
afbræk i hverdagen. Men fordi at der netop i
skoven, er så mange muligheder for udvikling, som ikke findes hjemme på legepladsen. Hvis de voksne er nysgerrige på, hvad
der sker i skovbunden, i trætoppen eller i
kroppen, når man har gået en lang tur, vækkes børnenes nysgerrighed helt af sig selv.
Det at være nysgerrig og at undres fordre læring og udvikling.
Men hvis vi konstant bryder aktiviteter med
børn ned i enkeldele, og fokusere på det, der
skal skabe læring, glemmer vi noget helt es28
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det: Står og venter på bussen, sidder på kanten af sandkassen, mens børnene leger eller
lige inden man skal sove, sidder mobiltelefonen som limet fast på hånden og man stirrer formålsløst ned på skærmen. En kultur
som sniger sig længere og længere ned i
barndommen.
Vi har valgt at sige nej til iPads og lignende
i vuggestuen og børnehaven. Vi tør godt at
”gå glip” af noget, der ellers af mange institutioner prioriteres. I stedet for at lade os
overbevise om, at vi altid skal følge strømmen og den teknologiske udvikling, vil vi
hellere være kritiske, stoppe op og overveje
om det nu også er den vej vi vil gå. Det vigtige, der skal læres i barndommen, kommer
ikke fra en lille trykfølsom lcd-skærm. Men
derimod at kunne begå sig i fællesskabet.
Det er den lærdom, der skal danne grobund
for hele ens voksenliv. Uden at kunne indgå
i fællesskaber, bliver livet meget svært og
ensomt.

cialt, må vi hjælpe dem til at finde de mest
hensigtsmæssige måder at være sammen på.
Dette er en opgave, der langt hen ad vejen
ligger hos forældrene, men i det store fællesskab, der er i NaturMusen og i Grønbjerg
Friskole generelt, arbejdes der hver dag med
at hjælpe børnene til at kunne begå sig socialt.
Musikken
Musikken har en vigtig plads i både vuggestuen og børnehaven. Når vi synger, danser
eller laver yoga, får børnene mulighed for at
glemme sig selv og bare være.
Professor Svend Brinkmann, som en del af
personalet var inde at høre i Vildbjerg tidligere på året, påpeger at vi ikke skal begrunde alting. Hvorfor skal det at synge, begrundes til at være et middel til noget andet.
Nogle gange synger vi bare for at synge. Det
giver livet indhold, glæde, livskraft og vitalitet.
I vuggestuen har musikken en central plads.
Hver dag bliver der sunget og leget med rim
og remser som en del af de daglige ritualer.
Når en sang eller en remse sættes i gang, lyser selv de mindste børn op og forsøger at
være med til at lave fagterne. Også resten af
dagen, synges og spilles der. Jo rytmen er i
kroppen.

På forældremødet i januar, blev der talt rigtig meget om børns sprogbrug og måden
hvorpå børn tiltaler hinanden.
Det blev blandt andet fremhævet at vi voksne er forbilleder for børns sprogbrug. Der
var mange meninger om sprogbrug, men der
var alligevel stor enighed om, hvordan børn
burde tale sammen.
Forleden dag var jeg i en butik, hvor jeg
overhørte dele af en samtale mellem en familie. Lillebror har angiveligt drillet storesøster, som går med krykker. Hun prikker til
moren med krykken og siger at det gjorde
sku fucking ondt det lillebroren gjorde. Moren svarer igen med at næsten råbe: Lad dog
være med at slå! Det gør sku da pisse nas!
Faderen bryder ind og taler endnu højere:
Nu holder i fandeme kæft. Hvorefter alle
fortsætter deres forehavende.
Denne situation gav mig anledning til igen
at reflektere over, hvor stor betydning det
har for vores måde at omgås hinanden, at vi
taler pænt til hinanden. En disciplin, der ikke kommer af sig selv, men læres i samspillet med ens forældre og de øvrige nøglepersoner i barnets liv. Hvis vi skal give børn de
bedste forudsætninger for at udvikle sig so-

Vuggestuens udfordringer
Når jeg nu er ved vuggestuen, har den som
bekendt været genstand for megen fokus det
seneste halve år. Prognosen talte sit tydelige
sprog. NaturMusen er et attraktivt sted at gå
i vuggestue. Da vi dengang så fremad, kunne
der i løbet af 2018 blive 16 –17 - 18 ja måske endda 20 vuggestuebørn. Dette gav anledning til at tænke nye tanker. Bestyrelsen
besluttede, at vi ikke vil sige nej til nye børn
i vuggestuen. De er trods alt første led i fødekæden til skolen og derfor en vigtig investering i fremtiden. Medierne blev interesserede, da de hørte om vores succes. DR radio
midt vest ville gerne hører mere om, hvorfor
udviklingen går i den retning den går i NaturMusen. De ville gerne høre om hvilken
betydning det har for institutionens fremtid.
Personalet og ledelsen gik i gang med at
29
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Børnehaven
Men også i børnehaven går det godt mht. til
børnetallet. I løbet af efteråret når vi op på
28 børn, hvilket må siges at være ret flot så
hurtigt efter vi har sagt farvel til 7 nye skolebørn.

tænke i løsninger, for at kunne rumme de
mange ekstra børn i vuggestuen. Mange muligheder blev drøftet, og en løsning der hedder at udvide vuggestuen med en småbørnsgruppe bestående af de ældste fra vuggestuen og nogle af de yngste i børnehaven, blev
løsningen.
Men som det er med små institutioner, kan
selv meget små udsving pludselig have store
konsekvenser. Foreløbig er planen som skitseret, men den økonomiske side af sagen,
må hele tiden justeres. Fra august glæder vi
os dog til at tage imod tre nye små, der sender børnetallet i vuggestuen op på 14 børn.
Hold
Sandkasse hold
U8 5 mands
Senior 7-11

Trænings dage
Mandage 16.00-16.45
Tirsdag 16.00-17.00
Mandag 19.00-20.00

Jo, forandringer fryder! Men som ansvarlig
for vuggestuen og børnehaven, glæder det
mig at have et kompetent personale, der også
tør stå fast! Kæmpe for det, de tror på, og det
der skaber størst værdi for både børn og forældre. 

Træner
Charlotte Nørregaard
Henrik Ahm, Mette Mortensen og Ronnie Tipsmark
Claus Bak og Tom Kristensen

Sandkasse hold
Kontingent er 350 kr. i foråret så får alle børne
en fodbold med hjem til sommerferien
I efteråret er det 200 kr.
Det er en betingelse at der er en voksen med de
små til træning, Charlotte kunne godt tænke sig
at give børn og forældre i Grønbjerg, en god oplevelse med fodbold igennem leg, opdragelse og
hygge.

Fodbold 2018
R
2
2
3
3
5
5
8
8

Tidspunkt
Ti - 08-05-18 - Kl. 18:00
Ti - 08-05-18 - Kl. 18:30
To - 24-05-18 - Kl. 17:00
To - 24-05-18 - Kl. 17:30
Ti - 05-06-18 - Kl. 17:30
Ti - 05-06-18 - Kl. 18:00
Ti - 19-06-18 - Kl. 18:00
Ti - 19-06-18 - Kl. 18:30
Dag
Ma
To
On
Ti
On
On
Ma
On
Ti

Dato
16-04-18
03-05-18
09-05-18
15-05-18
23-05-18
30-05-18
04-06-18
13-06-18
19-06-18

Tid
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

U8
Kontingent er 350 kr i foråret
Og 250 kr i efteråret
Træning foregår på Grønbjerg friskole hver
mandag kl 16.00-17.00
Der er tilmeldt et hold u8 5 mands tunerings
Senior
Kontingent er 400 kr. for forårs sæson og 350
for efterårs sæson
Træning forgår på Grønbjerg stadion fra kl.
19.00
Tilmeld på Facebookside 7-mands Grønbjerg.

Hjemmehold
Hover/Ølstrup
Grønbjerg IF
Grønbjerg IF
Hee SF
Tim GIF
Grønbjerg IF
Hover/Ølstrup
Grønbjerg IF

Udehold
Grønbjerg IF
Ørnhøj/Abildå B1986
Rindum SU (3)
Grønbjerg IF
Grønbjerg IF
SHN/Ulfborg (2)
Grønbjerg IF
Ørnhøj/Abildå B1986

Spillested
Ørnhøj Stadion
Ørnhøj Stadion
Grønbjerg Stadion
Grønbjerg Stadion
Vestjysk Fritidscenter
Vestjysk Fritidscenter
Ørnhøj Stadion
Ørnhøj Stadion

Kamp
Spjald IF - Grønbjerg AF - Kortbane - Pulje 2
Timring - Grønbjerg AF - Kortbane - Pulje 2
Grønbjerg AF - Herning KFUM - Kortbane - Pulje 2
Herning KFUM - Grønbjerg AF - Kortbane - Pulje 2
Grønbjerg AF - Spjald IF - Kortbane - Pulje 2
Grønbjerg AF - Timring - Kortbane - Pulje 2
Spjald IF - Grønbjerg AF- Kortbane - Pulje 2
Grønbjerg AF - Herning KFUM - Kortbane - Pulje 2
Timring - Grønbjerg AF - Kortbane - Pulje 2
30
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 Orientering fra Ringkøbing-Skjern Forsyning
Arbejdet med separatkloakering af Algade
bliver startet op igen i uge 15, og det første
der udføres er strækningen mellem Skolevænget og Ommegårdvej. Der vil være ca. 2
måneder, hvor Algade bliver spærret for gennemkørsel. Vi forventer, at der kommer asfalt på denne strækning i begyndelse af juni
måned.

bliver som sidst omkørsel via Sandbækvej og
Sønderkjærsvej.
I begyndelse af 2019 udføres resten af Algade, Svinget og Ommegårdvej.
Det er fortsat Stauning Maskinstation a/s, der
er Entreprenør på arbejdet.
Hvis der er spørgsmål, er i velkommen til at
kontakte Hans A Schmidt (Tlf.: 21 25 26 09)
hos Ringkøbing Skjern Forsyning.

Efter sommerferien og frem til udgangen af
året udføres strækningen fra Frydendalsvej
og ud til omkring Algade nr. 5. Der bliver
lagt nyt asfalt på inden udgang af året. Algade vil være spærret i hele perioden, og der

Med venlig hilsen
Hans A. Schmidt, Projektleder
Direkte tlf.: 9674 8601 / 2125 2609
hasc@rsforsyning.dk 

 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 28. februar
Havde vi besøg af Bodil Toftdahl "præsten"
hvor hun spillede på orgel og sang sammen
med os det var en hyggelig formiddag, som
beboerne nød meget.

Søndag d. 1. april
"Det er ingen aprilsnar" 2 frivillige var på
hjemmet for at dele påskeæg ud.

Flagallé

GRØNBJERG
AUTO

Onsdag d. 25. april
Personale, frivillige og beboerne satte kartofOnsdag d. 21. marts
ler i spande, hver beboer fik sået en solsikke,
Nogle af beboerne samt personale og frivilli- bagefter var der lækre grill pølser. 
ge var til Lev festival i Skjern, hvor de bl.a.
hørte Kandis, det var nogle trætte beboere,
der skulle hjem og hvile, men de havde nydt
dagen.

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Jens Sandal
61 41 71 54
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Rasmus havde været på bustur til Tyskland, og han havde som alle de andre købt
godt ind af drikkevarer og naturligvis slik. Det sidstnævnte tog man hul på på
hjemvejen. Da bussen gjorde holdt i den lille vestjyske by, steg alle ud undtagen
Rasmus, der lå og kravlede rundt under nogle sæder. Chaufføren skyndede lidt på
ham, og Rasmus meddelte, at han havde tabt en karamel. Chaufføren rystede på
hovedet og sagde:
- Pjat, do håer jo et hiel kilo i en pues.
Rasmus stak hovedet op og sagde stilfærdigt:
Jouw, men sier do, mi tænder sedder fast i den A håer tavt.
Det sædvanlige sjak sad og hyggede sig på kroen, da snakken faldt på organdonorer. Bette Jens, der var glad for sig selv fortalte så med følelse, at han skam havde
skænket sin hjerne til videnskaben.
De andre så tilpas imponerede ud, indtil Lars Jørgen stilfærdigt bemærkede:
-A tøkkes no, te do sku ha ventet te do wa dø’.
Der blev lyttet, da Lars Jørgen en aften på kroen berettede, at der havde været indbrud hos deres fælles bekendt Knud Børge. Eftersom Knud Børge ikke var kendt
for at eje ret meget jordisk gods, undrede de andre sig, da Lars Jørgen oplyste, at
der var blevet stjålet ikke mindre end 53 ting. En af dem spurgte vantro:
- Hvordan ka do wed’ det så præcist?
Så var det Lars Jørgen med et lille grin sagde:
Jouw, sier I, de rendt mæ et spel kwot å hans øloplukker.
En dag Trine og Jens kom hjem fra skole, fandt de en 100-kroneseddel på græsplænen. Trine samlede den op og sagde, at det var deres mors. Jens spurgte:
- Huer ved do det fræ?
Jouw, for fåer sæjjer, at så snår mor foer peng’ så smider hun dem ud o æ vinner.
Det var i skolen, hvor læreren beskæftigede sig med emnet generationer, og det fik
man en del snak ud af. På et tidspunkt spurgte han Anders:
- Hvor gammel er egentlig din mormor.
Anders spekulerede lidt over det og sagde så:
- Det ved A ett rejtig, men vi håer i hvert fald hat hend’ møj læng’.
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Søvnløs
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne blev der også debatteret på de sociale
medier, og der var et tweet fra en læge, der
havde arbejdet 19 timer i træk. Nu var det
ikke en kirurg, men alligevel skulle hun ind
imellem jo være klar over, hvad hun gjorde.
De fleste ville nok være utrygge ved at blive
behandlet af en beruset læge, og faktisk kan
søvnmangel have samme virkning som en
promille.

Der er lavet flere forsøg, hvor man har holdt
forsøgspersoner vågne i længere tid og bagefter testet deres opmærksomhed, og den var
tydeligt nedsat, men også samarbejdet mellem øjne og hænder var dårligere. De fumlede mere. Selv trætte personer kan reagere
rigtigt i pressede situationer, hvis de er rutinerede, men hvis der sker noget uforudset, er
de for langsomme til at tage stilling til den
nye situation og for længe om at se den opstå.
Måske skulle man tænke på om det er klogt
at køre til Italien i et stræk, eller det er bedre
at tage en overnatning undervejs. Ofte går det
jo heldigvis godt. 

 Grønbjerg Vandværk - Persondataforordning
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Nyt fra Grønbjerg Vandværk
Som det vil være mange af jer bekendt, så er
Persondataforordningen vedtaget og gælder
fra den 25. maj 2018.
Det betyder for Grønbjerg Vandværk, at loven selvfølgelig skal overholdes og at det
skal kunne dokumenteres, at gældende regler
på området overholdes.
Grønbjerg Vandværk er ansvarlig for de data,
som elektronisk opsamles fra forbrugere.
Derfor har Grønbjerg Vandværk underskre-

vet en aftale med værkets databehandlere og
disses databehandlere, så det er klart for alle,
at loven overholdes.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at Grønbjerg Vandværk har indgået aftale med
Spjald Fjernvarme- og Vandværk om behandling af data. Derudover har Grønbjerg
Vandværk en kopi af den aftale, som Spjald
Fjernvarme- og Vandværk har med deres databehandlere. 

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
v/

Jørgen Falk Nielsen
Jeg tilbyder:
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere
Tilbudspris på bil til syn
Åbningstider:

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

Mere end 25 års erfaring
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40 10 48 92
97 38 40 84

 Årsberetning - Skoleleder 2017
Ved: Niels Henrik Larsen

Grønbjerg Friskole er en
skole, kendetegnet ved trivsel, faglighed, demokrati
og vækst.
Vi er en skole, hvor fællesskabet mellem børn, fra 016 år og medarbejdere på
tværs, giver grobund for
udvikling. Udvikling af
fællesskabet og for den enkelte.
Værdigrundlaget Grønbjerg Friskole hviler
på, er stærkt. Det handler om: demokrati,
forpligtigende fællesskab, trivsel, gode relationer og faglighed.

er værd at flytte til. Friskolen bliver flittig
brugt fra morgen til aften. I dagtimerne som
skole og børnepasning og senere som samlingssted for foreningsidrætten, møder, kurser og private arrangementer.
Grønbjerg Friskole er gennem de sidste 5 år
blevet lidt større i alle afdelinger. Generelt
er vores rammer og faciliteter rigtig gode og
vi har løbende renoveret og bygget til igennem årene. Nu er rammerne for vores yngste
elever og medarbejderne blevet for små. Ønsket har været at påbegynde udvidelse og renovering i foråret 2018 men med et mindre
overskud end forventet i regnskab 2017, har
vi foreløbig udskudt planerne til efteråret
2018/vinteren 2019

Vi er en del af et større fællesskab, der forpligter. I vores lille by, er Friskolen en synlig og vigtig medspiller. Det er vigtig for os
at få fortalt den gode historie om Grønbjerg
by. Et samfund der fungerer, et samfund det

Økonomi:
Vi omsætter for små 12 mio. kr. I takt med
at vi vokser, er kravene om overskuelighed

Medlemskontingent til Støttekredsen
for Grønbjerg Friskole
Nu er det tid af forny bidraget til Støttekredsen for 2017.
Kontingent: kr. 100,- pr. person
I år er der to muligheder:


 Overfør via din bank til:

7670 - 25 03 576



 Betal via Mobilepay: 81 65 71 11

Vi takker for alle bidrag - de vil blive anvendt til glæde for børnene på
Friskolen.
Vi gør opmærksom på at pap- og papir containerne stadig står ved
Brugsen.
Vi tømmer når de er fyldte og beløbene er et godt bidrag til friskolen.
… OG SÅ ER DET MEGET NEMMERE AT FYLDE I CONTAINEREN
END I DE SMÅ "KASSER" PÅ P-PLADSEN
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Mellem NaturMusens og Friskolens afdelinger var der spisning - arrangementet skabte præcedens

og kontrol blevet større. Indtægterne er steget betydeligt, det samme er udgifterne.
Regnskab 2017 viser et betydeligt minder
overskud end budgetteret. Det skyldes i store træk: Opgradering af IT, implementering
af Office 365 samt mere vedligeholdelse. Vi

har haft 2 sygemeldinger og en barsel. Vi
har ikke været opmærksomme på en øget løn og ferieforpligtigelse og så måtte vi bruge ekstra midler på vores bus.
Vi er ikke tilfredse med årsresultatet. Vi har
som følge af det, ændret vores procedure
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Forældresamarbejdet og kommunikation
Arbejdet med jeres børn, hviler på et stærkt
og nødvendigt samarbejde for en vellykket
opvækst og skolegang. Vi skal turde sige tingene til hinanden. Åben, ærlig og direkte
kommunikation er en nødvendighed.
I skolen bestræber vi os på god information
via eksempelvis: Telefonopringninger, uformelle møder, månedsbreve, fredagsbreve,
skole/hjemsamtaler, klassemøder, forældremøder og arrangementer på skolen.
Det handler om tillid og jeg oplever at vi har
et godt samarbejde med jer forældre.

vedrørende indtægter og udgifter med større
kontrol.
Vores medarbejdere:
Grønbjerg Friskole har længe været begunstiget af en fast og stabil medarbejderskare.
Vi arbejder fortsat med at bringe alle medarbejdere sammen 2 gange årligt, med udgangspunkt i vores værdier og dagligdag.
Der er en stor vilje og lyst til at se Grønbjerg
Friskole som en helhed. Der arbejdes på
tværs af afdelingerne og særligt overgangene fra vuggestue til børnehave og videre til
skolen, er medarbejderne meget opmærksomme på.
Vi har et personale der er fulde af energi,
humor og lyst til at samarbejde. De gode historier starter med vores personale og smitter som ringe i vandet. De fortjener stor ros.

Frivillige og frivilligt arbejde:
Arbejdslørdage er en uundværlig og uvurderlig hjælp og indsats i vores bestræbelser
på at skabe gode rammer for, læring og undervisning, for elever og medarbejder. Det
giver også vores børn læring og indsigt i
hjælpsomhed, at bidrage til fællesskabet og
kunne glæde sig over nogle gode og velholdte rammer på Friskolen. Tak for jeres indsats
gennem det sidste år.

I 2017 blev Karsten færdig med sin pædagogiske efteruddannelse i drama. I lærergruppen har vi indført Office 365. Vi har afholdt
førstehjælpskursus og lærerne er flittige til at
tage til nye spændende kurser. Det er også
blevet til foredrag med Pædagogisk center
for digitale medier. Vi er blevet en skole
hvor mobiltelefoner, tablets og pc er i brug
når det er nødvendigt. Det er i timerne og ikke i frikvartererne. Vi har netop evalueret
det med eleverne. Vi er ikke enige, men eleverne kan godt se og mærke, at de er mere
aktive og sammen på en anden måde.

Støtteforeningen lever fortsat flot op til deres
navn. De er meget synlige og gør en stor
indsats for Friskolen.
De afhenter mad til eleverne i Spjald hver
tirsdag. Står med kaffe og kage til diverse
arrangementer og har genoplivet cyklesponsorløbet. I år har de tilkendegivet et tilskud
på 60.000 kr. til en ny og tiltrængt legeplads.
Tak til jer i støtteforeningen.

Personalet:
Vi har sagt goddag til til Ane. Lærer til yngste-gruppen.
Hanne har fået bevilliget orlov
I hendes sted har vi ansat Pernille.
Karsten Meldgaard har opsagt sin stilling.
Vi har i stedet sagt goddag til Susanne.

Grønbjerg Friskole år 2017
Undervisningen på Grønbjerg Friskole er
forskellige læringsstile, i mange forskellige
rum. Opdaterede undervisningsmaterialer og
lærere som brænder for at undervise. Vi bliver aldrig færdig med, - trivsel, relation og
faglighed, men vi må godt stoppe op og gerne være stolte over, at vi lykkes med vores
ideer.

Bestyrelsen:
Samarbejdet mellem medarbejdere, ledelse
og bestyrelse er drivkraften i vores hverdag.
Vi har været optaget af: forældresamarbejde,
arbejdslørdage, økonomi, PR, medarbejdertrivsel, elevernes trivsel og en friskole der
ikke er præget af mobiltelefoner og tablets.

Inklusionsmidler.
I 2017 har vi modtaget 70.000 kr. i inklusionsmidler.
Vi er forpligtiget til at skabe et miljø, hvor
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børn og familier bliver tilgodeset ligeligt.
Hverdagen er tilrettelagt med mange fællesaktiviteter, samt mindre gruppedannelser der
kræver ekstra hænder. I undervisningen tages der højde for differencerede materialer,
bevægelse i undervisningen og personlige
aftaler.

Fremtiden – perspektiv:
Fremtiden på Grønbjerg Friskole er:
En ny legeplads som vi begynder med på arbejdslørdag i april og forventer at den står
klar til sommer.
Nye rammer til personalet i form af større
personalestue og flere arbejdspladser. Planerne ligger klar og tilladelserne er i hus.

Specialundervisning
Grønbjerg Friskole har i 2017 modtaget specialundervisningstilskud til 5 elever. Friskolen har ansat en pædagogisk assistent 19 timer og en pædagogisk assistent i 30 timer
der indgår henholdsvis i yngstegruppen og
ældstegruppen. Eleverne modtager undervisning på klassen, i mindre grupper og som
enkelt undervisning. Det kan være på Vax
hold, skubkurser i matematik og dansk,
hjælp til brugen af IT rygsæk, CD ord samt
interaktive undervisningsprogrammer.
I de ældste klasser, giver en ekstra hånd og
PC, muligheden for at elever med særlige
behov kan indgå på lige fod med deres ørige
kammerater.

Byparken/Søgårdgrunden ligger også klar.
Fonde er ansøgt og vi har netop modtaget tilsagn om 250.000 kr. Nok til, at entreprenørarbejdet og beplantningen kan sættes i gang.
Vi er i samarbejde med Højmoses planteskole i gang med at lave en handleplan.
Vi mangler fortsat en million og har en forventning om, at flere fonde kigger vores vej
i 2018
Afrunding:
Grønbjerg Friskole trives og udvikles. Det er
et rart sted at være og fortællingerne om skolen er positive. Vi får mange nye elever og
familier og dem skal vi være gode til at
modtage. Heldigvis åbnede vores købmand
igen. Selvfølgelig støtter vi den for ligesom
Friskolen, er købmanden med til at trække
nye familier til Grønbjerg by. Vi skal alle
værne om Grønbjerg, købmanden, foreningslivet og Friskolen.
(Forkortet af redaktionen)


Socialforpligtigelse
Ifølge lovgivningen, er vi som friskole, forpligtet til at leve op til arbejdsmarkedets
krav. Vi skal sikre at løfte opgaven med at
ansætte og fastholde medarbejdere der har et
nedsat funktionsniveau. Vi har pt. 4 medarbejdere der går under denne kategori.

SOMMERFEST 2018
Uge 35

31. aug - 1. sept
Kort - men godt
Sommerfestudvalget: Sogneforeningen, Magrethes døtre, Friskolens
støtteforening og Grønbjerg Aktiv
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 Palmesøndag i Nr. Omme Kirke
En gudstjeneste med udfordringer
Palmesøndag var der inviteret til aftengudstjeneste med musik, og det kan man sige var
heldig nok, for samme dag havde organisten
meldt fra på grund af meget høj feber.
Musikledsagelsen til salmerne præ- og postludiet var hermed reddet af de fire musikanter, Alfred Lisberg klaver, Erling Frederiksen
og Jørgen Jensen begge violin og endelig på
cello Bodil Toftdahl.

tetten bidrog, som ovenfornævnt, både med
præ- og postludium, salmesang og så det de
var inviteret til, deres eget repertoire.

Præstekrave og Cellospil
Med organistens forfald blev der hurtigt udarbejdet et nyt program hvor præludiet var et
lystigt stykke som hed St. Anthony Chorale
af Josef Hayden, og det kunne lige så godt
have være udført på orgel. Herefter trådte
kirkesanger i karakter med indgangsbønnen
hvorefter kvartetten fortsatte med salmen
Sørvadkvartetten
De fire musikanter der hedder Sørvad kvar- ”Bliv hos os når dagen hælder”. Herefter

Kultur og Samvær - Udflugt torsdag d. 31. maj 2018
Turen går til Tvis, hvor vi skal besøge Asbjørn og Farmors museum.
Her får vi også vores kaffe - kaffen og museumsbesøget koster 50 kr.
Herefter kører vi til Storåens Restaurant hvor vi indtager dagens buffet inklusive
dessert.
Der er buffet fra kl. 17.30 til kl.19.30 - Buffeten koster 120 kr. ekskl. drikkevarer
Der er bindende tilmelding senest den 22. maj af hensyn til Storåens Restaurant.
Museet ligger på Bannestupvej 3 i Tvis
Storåens Restaurant ligger på Frøjkvej 83
Samkørsel fra P pladsen kl. 14.30
Tilmelding:
Rita Welander tlf. 51 95 96 76
Klaus Jensen tlf. 97 38 42 47

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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skulle præsten foretage den første læsning,
men da man ikke kan spille cello med præstekrave, var det nødvendig med et hurtigt
”sceneskifte” idet præsten nu ”iførte” sig sin
præstekrave og læste ”Indtoget i Jerusalem”.
Af med præstekraven igen og de fire musikanter istemte sammen med menigheden
”Gør døren høj”.

efterfulgt af Rogers og Hammersteins ”Some
Enchanted Evening” fra ”South Pacific”.
Efter dette nummer nævnte præsten, at den
første jo var en vals og om ikke nogen havde
lyst til at danse til den?
Igen en kirkelig handling hvorefter der igen
blev spillet til den sidste salme der var ”Fred
hviler over land og by.

Det programsatte
Herefter spillede kvartetten det første programmerede stykke ”Jeg plukker fløjlsgræs”
af Knud Vad Thomsen og ”Lykken” af Martin Koch.

Postludiet der også blev udført af kvartetten
var ”Two Simple Pieces” af Charles Woodhouse. Efterfølgende klappede menigheden
for den dejlige musik, hvilket fik præsten til
at rejse sig og sige, at ”på adskillige opfordringer” vil vi gerne spille et ekstranummer,
som blev ”Wien, du Stadt meiner Träume”.
Herefter endnu en gang klapsalver – og så
var der kaffe bagefter.

Præstekraven igen
På med præstekraven og op på prædikestolen, hvor præstekraven lige skulle have en
halv omdrejning medens prædiken påbegyndtes. Ned igen og af med præstekraven
og så sang menigheden alle ni vers af ”Hil
dig frelser og forsoner”.

Helt igennem en fornøjelig og afslappet
gudstjeneste hvor man ikke kunne lade være
med at trække på smilebåndet. Det er hvad
improvisation kan føre til i tilfælde af høj feber. (-mb) 

Anden
musikindslag
var
herefter
”Dunkelrote Rosen” af C. Millöcher der blev
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Det gør mig glad i Grønbjerg
Det gør mig glad når jeg kommer fra øst
ind i Grønbjerg og ser alle løgene der
blomstrer. Tankerne går til alle de frivillige der har doneret løg og tid. Og så
kommer de år efter år - altså blomsterne.
Tak
Venlig hilsen
Helle, Sønderkjærsvej

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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Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 27. april kl. 10:
1. række fra oven og fra venstre:
Lærke Juelsgaard Kjerulf, Rikke Vestergaard Hansen, Pernille Uhd Jakobsen, Julie Bilgrav
Ida Klose og Mathilde Welander Vestergaard
2. række fra oven og fra venstre:
Rasmus Juelsgaard, Emil Leedsøe Krogstrup Jørgensen, Abildå, Mathias Smith Sønderby,
Jannik Erlandsen Mølgaard og Mikkel Alex Ørskov, Timring
3. række fra oven og fra venstre:
Morten Rask, Nr. Felding, Rasmus Rask, Nr. Felding, Elias Møller Svenstrup, Ørnhøj og
Mathias Valsted Pedersen
Alle blev konfirmeret ved Pastor Bodil Toftdahl
Hvor ikke andet er anført er konfirmanderne fra Grønbjerg

Af de lidt mere spektakulære køretøjer og modtagelser kan nævnes:
Herover blev Rikke Vestergaard modtaget af en
dejlig kviekalv, der ikke gjorde anstalter til at
ødelægge konfirmationen for Rikke. Hjemtransporten skete i én dertil egnet transportvogn.
Her til Højre bliver Pernille Uhd transporteret
hjem til gården af sin far Hans og i én til lejligheden pyntet og foret trillebør.
På vejen ud fra kirkens P-plads mødte de vel sikkert Nordeuropas største traktor, som skulle
fragte Mathias Sønderby hjem. Hertil bemærkede
Hans da han mødte Mathias´ far - Jah, køretøjerne skal vel matche antal hektarer!! - Stor moro
bredte sig i den nærmeste kreds.
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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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 Forældrerådet i NaturMusen
Ved: Formand for forældrerådet i NaturMusen Pernille Refslund

Beretning/opfordring

På forældremødet sidst var temaerne madpakker og sprog. Vi har arrangeret løvfaldsfest som traditionen byder og bålhygge,
hvilket blev hyggeligt og uformelt at mødes
over et snobrød. Det giver også noget positivt, når vi hilser på hinanden i hverdagen.

Nu har jeg været i forældrerådet i 2 år, og tiden
for at have børn i børnehaven er slut. Jeg har ikke
et øjeblik fortrudt at investere lidt ekstra tid i mine
børns børnehaveliv. Heldigt at den post også gav
en post i skolebestyrelsen, da indblikket og
indflydelse på helheden som NaturMusen og
skolen udgør er lærerigt og et stort ansvar.
Det håber jeg nogen vil tage på sig og gå op
i.
Vi har det sidste år brugt møderne på at tale
om hverdagen, pædagogikken og også været
involveret i planlægning af forældremøder.

Vedrørende Ulven:
Vi har haft ulven på dagsordenen på forældrerådsmøde. Vi talte om, at skoven er afmærket med markeringsbånd, som børnene
skal lære at kende. Og at en hel bus fuld af
børn larmer så meget, at vi derfor antager, at
ulven går sin vej når børnene kommer. Selvfølgelig vil der blive taget forholdsregler.
Skovejeren meddeler endvidere, at der ikke
er set skyggen af ulve på matrikelnummeret
og ej heller på det opsatte vildtkamera. 

Der lyttes til afdelingslederens beretning - og det var ”tilladt” at tage de mindste med til mødet

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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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 / Marianne Telle
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Jonas Fejsø
Generalforsamling
GAF / Henrik Mortensen
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Drøftelse af Algades ”udformning” efter kloaksepareringen
Lidt til ganen ved (indtil nu under forberedelse)
Orienterende og oplysende indslag v/ Lyngdal (Sparta Fonden)
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
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 Beretning - Bestyrelsesformanden
Ved: Bo Larsen - afgående bestyrelsesformand

Årsberetning 2018 - Rejsen med Grønbjerg Friskole
For snart 6 år siden deltog
jeg i min første generalforsamling her på stedet. Det
gjorde jeg af interesse for
mine børns nye skole. Jeg
var overrasket og forvirret over de snirklede
valgprocedurer og afvigelser fra de simple
vedtægter. I dag forstår jeg procedurerne lidt
bedre og må samtidig beklage, at vi ikke har
haft meget held af at gøre den del nemmere.
Men den 18. april 2012 var samtidig begyndelsen på et 6-årigt forløb med bestyrelsesarbejde – heraf næsten 5 år som formand.

En stærk ledelse.
Jeg har erfaret fornøjelsen ved at arbejde
konstruktivt med udvikling og strategier
med en stærk ledelse. Jeg har også erfaret
frustrationerne med en ledelse, der ikke fungerede og smagt på effekterne af det. Jeg foretrækker det første og jeg er ikke i tvivl om,
at vi tog en helt rigtige beslutning, da Niels
blev permanent leder. Jeg har været supertilfreds med samarbejdet med dig Niels – det
har været inspirerende, lærende og værdiskabende for os alle sammen og for skolen
Nogle lidt federe rammer:
Det har været skønt at følge udviklingen i de
fysiske rammer. Først sam-bygningen af
skolen og børnehave, dernæst indretning af
vuggestue i gamle utidssvarende lokaler og
på det seneste nye lofter i det meste af skolen og nyt lys i hele butikken. Undervisningsmaterialer, inkl. IT, er også blevet væsentligt styrket, og samlet set er der skabt
klart bedre og mere indbydende undervisningsrammer- og faciliteter

I det 6-årige perspektiv:
Blevet klogere på indhold og værdi af det
forpligtende fællesskab. Vi kan jo efterhånden alt muligt teknisk og teknologisk som
mennesker, men det at løse almengyldige
udfordringer, leve i fredelig sameksistens,
udvise respekt og omsorg for hinanden, og
leve et balanceret og harmonisk liv kan ikke
løses med teknik. Det kan blandt andet løses
med forpligtende fællesskaber. Derfor er jeg
meget glad for, at det er afsættet for det meste arbejde her på stedet. Det bliver vores
børn beriget med – det bliver deres afsæt for
deres videre liv – og det beriger også som en
konsekvens af bestyrelsesarbejdet

Et medspillende personale.
Jeg har altid mødt et personale, der har Jahatten på. I spiller altid med på muligheder i
stedet for begrænsninger. Ja til 9. klasse, ja
til vuggestue, ja til at skubbe lidt rundt for at
få plads til de flere vuggestuebørn, ja til at
prøve med undervisningsassistenter, ja til de
fleste nye elever, der ønsker at være her, ja
til at stå sammen og få løst opgaverne, når
det lejlighedsvis brænder på, ja til at inddrage nye kolleger og ja til børnene hver dag.
Tusind tak for jeres indsats

Et sammenhængende hus.
Jeg har oplevet en udvikling fra dem/os til
vi, når jeg kigger fra den ene til den anden
del af huset. Man deles om ressourcer, værdisæt og børn. Det gør hverdagen nemmere,
sjovere og gør mange flere ting mulige. Det
har været en dejlig rejse at være en del af, og
det er det rigtige afsæt for den videre succes
for Grønbjerg Friskole. Det har været lidt
hjulpet af fysisk sammenbygning og meget
hjulpet af en prioriteret ledelsesindsats.

Bestyrelsesarbejdet har udviklet sig til et
arbejde i et forum, hvor alle tager del og ansvar for skolens bedste. Der er fokus på bolden og der bliver drøftet store såvel som
små ting – og der er blevet taget mange gode
beslutninger. Det har givet fine relationer og
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venskaber og mest af alt, kommer jeg heldigvis til at savne det. Det har også været en
indflyvning til hele friskoleverdenen, med
årsmøder, sang og Friskolebladet. Alle elementer, der også har givet et værdsat personligt udbytte. Samlet set kan jeg kun opfordre
til at tage del i bestyrelsesarbejdet – det giver meget mere end det tager.

som Grønbjerg, hvor der er mange, som gerne bidrager på mange forskellige måder. Det
forpligtende fællesskab, der opstår mellem
alle skolens interessenter, er af kæmpe gensidig værdi for dem alle. Interessenterne er
børnene, personalet, forældrene, byen, husejerne, købmanden og foreningerne. Den effekt eller det indhold, der kan stå over alle
andre er skolens værdisæt og måden det udleves på. Jeg har været privilegeret at have
haft to børn igennem maskinrummet herovre, og er helt tryg og glad, ved det de har fået
med herfra. Det er trods alt det vigtigste og
kravet for skolens forsatte eksistens. Så pas
på skolen, hold den i udvikling og gør det
fortsat muligt for børn at få en skøn start på
deres videre liv herfra
Tak for denne gang

En fantastisk skoleform.
Jeg kendte ikke friskolen-formen før vi blev
forældre her. Jeg kendte efterskolen og folkeskolen. Friskolen har rigtig meget af det
de to andre mangler. Folkeskolerne skal altid spørge forvaltningen og er i øvrigt underlagt lokalpolitikernes luner. Skolebestyrelserne har små beføjelser og dermed også
mindre pligter og ansvar. Efterskolerne har
kun børnene kort og får derfor ikke opbygget relationerne til forældrene. Dermed bliver bestyrelserne ofte sammensat af tidligere
og ikke nuværende forældre, der har hænderne på kogepladen, i form af børn på skolen lige her og nu, og samtidig et længere
kendskab til skolen. At være friskoleforældre koster pligter og ansvar og det giver indflydelse, engagement og ejerskab.

Slutteligt vil jeg sige tak for veloverstået generalforsamling. Jeg tror vi nogenlunde har
ramt skiven i forhold til at ændre strukturen
på dagen, som startede med mødet i Forældrerådet/NaturMusen (incl. børnepasning),
efterfulgt af fælles spisning og endeligt en 2
timers generalforsamling i skolen. Det virkede lettere og mere vedkommende for alle. I
forbindelse med valgene oplevede vi rigtig
fin interesse for at tage del i bestyrelsesarbejdet, og det er yderst glædeligt for selve
bestyrelsesarbejdet og et superstærkt signal
overfor skolens vigtigste aktører; personalet,
inkl. ledelse, alle børnene og forældregruppen. - Held og lykke med alt. 

Pas på skolen.
Friskolen er forældrenes skole. Det starter,
udvikles, lever og slutter med os/jer. Jeg synes skoleformen er fantastisk i mange sammenhænge, og den er i meget fin harmoni
med hele det lille samfund, der er i en by

Dirigenten, Torben Sønderby, forklarer medens Bo Larsen lytter med ryggen til
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 Årsberetning fra Grønbjerg Vandværk 2017
Ved: Per Hessellund Lauritsen

fortælle forsikringsselskabet. Vi kan fortsat
se, hvis der er lækager, men kun på
månedlig basis.

Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290 målere.
De 276 medlemmer har i løbet af året brugt
65.681 m3 vand, hvilket er 1000 m3 vand
mere end i 2016.
Vi har måske vasket os lidt grundigere i
2017, end vi tidligere har gjort?

Som det er alle bekendt, så er, og bliver,
Algade gravet op. Dette kunne vi have
udnyttet til at lægge nye og mere moderne
vandrør ned. Vi fravalgte dette, da rørene i
så fald skulle ligge midt i vejen og dermed
vanskelige at servicere. Nu ligger rørene
under fortovet, hvor det er nemt at komme
til. Derudover ville det også være grænsende
til det økonomisk uforsvarlige.

Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand
til at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi
har siden 2009 ligget på et svind på under
2,3 %, hvilket er flot og meget glædeligt.
Igen i 2017 har svindet været minimalt – på
cirka 0,1 % - dejligt.

Økonomisk set har vi i 2017 haft et overskud efter afskrivninger på 54.195 kr. Dette
betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Dette er også årsagen til, at vi kan tillade
os at sætte prisen ned på vand fra Vandværket.
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er
heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs
hjemmeside, så ligger alle målinger i 2017
fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af Højvang (tidligere Force og endnu tidligere LabVest), som udtager og analyserer vores vand i henhold til gældende regler.

Statsafgifterne på vand er steget en lille
smule fra 2017 til 2018. 15 øre pr. m3 vand,
for at være præcis.
Til gengæld har Vandværkets bestyrelse
besluttet at sænke prisen med 25 øre per m3
vand for alle forbruger.
Samtidigt sænkes prisen yderligere for
forbrugere, der aftager mere end 5.000 m3
vand. Vandet fra vandværket koster altså nu
kr. 4,00 inkl. moms, hvilket er i den lavere
ende i kommunen.

Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk sjældent. Det lykkes formentligt heller
ikke i 2018.

Vandmålerne
I 2017 er alle Vandværkets målere blevet
skiftet. Målerne er blevet skiftet til et
system, så vi, ved at køre forbi på vejen
udenfor huset, hvor måleren er, kan aflæse
forbruget. Dette vil effektivisere aflæsning
og afregning væsentligt. Det gamle system
fungerede ikke optimalt længere og
Varmeværket ønskede ikke at give systemet
kunstigt åndedræt længere. Dette betyder
også, at lækageovervågning på daglig basis
ikke eksisterer længere, hvilket man bør

Vi skal måske have etableret et nedsivningsanlæg ved Vandværket, så vi ikke skal sende
rent skyllevand ud i kloakken. Men det er
kun et måske.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
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gode samarbejde, vi igen i 2017 havde. Også
en stor tak til revisorerne.
Valg:
Per Thomsen og Peder Juelsgaard var begge
på valg til bestyrelsen og blev genvalgt.
Bestyrelsen består af:
Formand Per Hessellund Lauritsen, Kasserer
Peder Juelsgaard og Per Thomsen samt
Driftsleder Johannes Mikkelsen. (-red) 
Per
Hessellund

Peder
Juelsgaard

Per
Thomsen

Johannes
Mikkelsen
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 Badmintonturneringen 2018

Fra venstre: Benjamin, Rasmus,
Jacob, Esben
Pulje 1 - med følgende pladser:
1. plads: Jacob Vendelbo,
2. plads: Anders Høj Bonde,
3. plads: Benjamin Bak,
4. plads: Esben Schmidt,
5. plads: Rasmus Bonde

Fra venstre: Lasse og Rasmus
Pulje 2 - med følgende pladser:
1. Lasse Sejbjerg
2. Rasmus Mærsk
3. Lucas Christensen.

Foto fra venstre: Benjamin,
Lasse, Rasmus M, Rasmus B,
Jacob, Esben
Double pulje 3:
1. plads: Benjamin Bak og
Lasse Sejbjerg
2. plads: Rasmus Mærsk og
Rasmus Bonde
3. plads: Jacob Vendelbo og
Esben Schmidt
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Voksne Double:
1. plads: Kristoffer Kobborg og Dan Jensen th
Voksne Single:
1. plads: Per Bak tv.
2. plads: Morten Tang
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 Sommerfodbold for både børn og voksne
Fodbold start i Grønbjerg Aktiv regi var for
seniorfodboldens vedkommende annonceret
til en start mandag den 19. marts kl. 19. Den
udsendte fotograf fra herværende lokalpresse
stod klar med kameraet præcis fem minutter i
syv for at tage et billede af de fremmødte vikinger, som det nu måtte være på denne kol-

de forårsaften på Grønbjerg stadion. Godt at
fotografen ikke stod der sammen med en tre
fire ungersvende som gerne ville spille fodbold sammen med de øvrige fremmødte - for
der var s.. ikke nogen ”øvrige fremmødte”.
En opringning til de kompetente og ansvarshavende gav den enkle forklaring at spillerne

Bagerste række fra venstre: Claus Bak, Eddie, Kim Slot, Morten Hessellund, Jannick Henriksen, Magnus Christensen og Henrik Birkebæk
Forreste række fra venstre: Heine Graversen, Tom Kristensen, Jeppe Hessellund, Nikolaj Nilsen, Tobias Led og Alex.
Herunder er børnene i skarp træning samt et ”fjollebillede”.
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havde oprettet en gruppe på det udskældte
Fjæsbog og via den vej havde udsat de korte
bukser og fodboldstøvler til den kommende
mandag - men her er trods alt billedet af de
tapre ungersvende.

Børnefodbolden og Sandkasseholdet var på
den anden side meget præcise og påbegyndte
træningen til tiden og på den rette dato. (-mb)


Bagerste række fra venstre: Leon, William, Nicklas, Simon, Jannik, Rico og Tristan
Forreste række fra venstre: Henrik, Liva og Carla

Sandkasseholdet samt et par små interesserede tilskuere
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I 2014 er Heine Overgaard med familie bosiddende på Brunsgård og driver gården med
en svinebesætning.
Mandag i uge 17 tikkede der en SMS ind i 2016: Efter en konkurs køber Olav Jacobsen
(32) fra Staby gården af Ringkøbing Landboredaktionslokalet:
bank og driver den som anpartsselskab tillige
”Hej. Vi holder rejsegilde på tirsdag den 24. med sine selskaber i Staby.
april fra kl. 15 på Brunsgård. I skal være velkommen til at kigge forbi. I må gerne sige Her kommer så anledningen til rejsegildet.
det videre, da vi ikke kender alle omkring I de nuværende bygninger går der 900 søer.
Olav Jacobsen bygger hertil 1400 m2 klimaBrunsgård.”
stald,
hvor afkommet fra de 900 søer komRunestenens detektiv bureau blev kontaktet,
for om de kunne finde ud af, om det var mer over, når de vejer syv kilo. De bliver så
fedet op til 30 kilo, hvorefter de bliver solgt
spam eller Fake News.
videre til aftagere i Danmark, der feder dem
Det viste sig at meningen var god nok. Ved op til slagtevægt.
gennemkørsel fra Sønderkjærsvej til Omme Igennem systemet går der 30.000 svin om
Bakker var det blevet observeret, at man var året plus nogle ganske få slagtesvin, der evt.
har skæve ører eller andet der gør, at Jacob
ved at rode i jorden omkring Brunsgård.
ikke kan komme af med dem.
Det skal da lige oplyses, at Brunsgård er det Markerne behandler og dyrker de selv.
højst beliggende landbrug i Grønbjerg og lig- Olav Jacobsen kommer til Grønberg ca. to tre gange om ugen alt afhængig af, hvor
ger på Sønderkjærsvej 13.
travlt der er på stedet.
Brunsgård har ført en lidt omskiftende tilvæ- På gården er der til daglig en dansk driftsleder fra Højmark, som også var driftsleder, da
relse inden for de sidste flere år.
1960: Margit og Hans Jensen købte gården gården var under tvangsauktion. Driftslederen har fire rumænere til at hjælpe sig.
Brunsgård.
1997: Gården blev solgt til Lone og Gert De fire rumænere bor på gården, hvor der er
flere værelser og et par toiletter med bad. De
Lund Thomsen.
skal dog forliges om køkkenet og de øvrige
I 2001 er Per Helligsø med i Brunsgård I/S.
stuer og faciliteter. (-mb) 

 Brunsgård

Familien Jacobsen foran det 1400 m2 store klimastald. Ida og Olav med børnene Emil 1 år og Gry 3 år
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 Brunkul i Spåbæk
Ved: Jens Kristian Jensen

dybt. Der var ikke engang to meter overjord.
Der fandtes ingen maskiner til hjælp, så overjorden måtte graves løs og køres bort på trillebør. Vi kørte på brædder, så vi måtte køre i
en lang række, og ham der kørte forrest, blev
kaldt "fortriller". Det kunne være svært for
en ny mand at holde balancen på det smalle
bræt, når vi kørte over for at vælte jorden af i
den forrige grav.
Det øverste kullag lignede nærmest klæg, og
man skulle ikke tro, at det kunne brænde,
men det blev i hvert fald solgt som kul. Efterhånden som vi kom frem, lå kullene dybere,
Jens Kristian Jen- men samtidig blev kvaliteten bedre.

Fra Hjemmesiden om
Abildå Brunkulslejre har vi
fået lov til at trykke nedennævnte beretning fra Jens
Kristian Jensen der i en periode boede Vinkelvej 2,
”Havehuset”.
Jens Kristian Jensen blev
knap 103 år og i anledning
af 100-års dagen i 1994
bragte Runestenen et Inter- sen fra en famiview med ham i nr. 12 side liefest i Ørnhøj i
1984
19.
www.runestenen.dk/tidligere/runestenen12.pdf
Brunkulslejrene i Spåbæk lå i et område godt
500 meter nordøst for Helle og Ejner Vendelbo, der bor Spåbækvej 18. Området hørte i
brunkulstiden til Nr. Omme sogn.
Kristian Jensen fortæller:
Brunkulsbrydning i Spaabæk
under første verdenskrig.
Kristian Jensen, Grønbjerg fortæller i et interview fra 1985 om hvordan der under første
verdenskrig blev gravet brunkul i Spaabæk,
vest for Ørnhøj.
Allerede under første Verdenskrig blev der
gravet brunkul i Spaabæk ved Ørnhøj. Det
begyndte med, at Jens Andersen fik åbnet et
leje, vist nok i 1917. Der blev gravet et par
år, så lå det stille til omkring 1920, hvor der
igen blev gravet i et par år. Det var i sidste
omgang, at langt de fleste kul blev gravet op.

Folkene
Der var omkring en snes mand på holdet.
Selv om det er mange år siden, så kan jeg alligevel huske navnene på de fleste af dem,
jeg arbejdede sammen med i de tre vintre.
Der var Ebbe Madsen og Karl Slot, der hver
morgen kom gående helt fra Muldbjerg, og
så var der Jens Knudsen, Laurids Toft, Store
Dres, Johannes Køhler, Martin Kristensen,
Ingvard Meldgaard, Evald Toft, Jacob Jacobsen, Martinus Mathiasen, Søren Kjærgaard,
Niels Vendelbo, Thue Gejl, Jørgen Nielsen
og Peder Thomsen. Desuden var der to fra
Lemvig. Den ene hed Christian og den anden
Nielsen. Der var selvfølgelig flere, som jeg
ikke lige kan huske, men det er jo også snart
70 år siden.

Øgenavne
Det er klart, at på sådan en arbejdsplads, blev
der en speciel omgangstone. Der var f.eks.
mange, der havde øgenavne, som kom til at
følge dem resten af livet. "Sambo",
"Skjalter", "Buller" og "Inspektør Smæk" og
mange flere. Smæk havde altid sin hund
Soldat og så brunkul
med. Den sad i rygsækken. Når det så blev
Jeg var ikke med fra begyndelsen, fordi jeg fyraften, sagde han til hunden. "Nu skal vi to
var indkaldt som soldat. I alt var jeg med i tre hjem og have ribbensteg", og så blev hunden
vintre. Når det kun var om vinteren, var det puttet i rygsækken.
fordi, vi var nogle stykker, der mente, at vi
kunne tjene flere penge om sommeren ved at Smæk og truget
arbejde i tørvemosen.
"Smæk" havde sin plads på kullene, hvor han
brækkede dem løs med en kraftig greb. DerSelve opgravningen
efter skulle de kastes op på brinken, men var
De første kul, der blev gravet op, lå ikke ret der for højt, blev de "truget" op. Det vil sige,
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vandløb, så var det om at lægge kræfterne i
for ikke at blive trukket i vandet.

Stivvogn der blev anvendt i 1930-40erne. Sikkert
også på Jens Kristian Jensens tid til brunkulstransport i 1920-erne. Her er det tørvetransport.

Løn og Arbejdstid
Arbejdstiden var 10 timer de seks af ugens
dage, og timelønnen var omkring en krone.
jeg kan huske, at Ingvard Meldgaard og jeg
kunne finde på at holde til middag, når der
var lønningsdag. Så var det helt sikkert, at
Svend formand dukkede op, så snart han
kunne, for han ville spille kort med os. Men
først skulle han betale gælden fra sidst, vi
havde spillet. Når hans penge slap op, så spillede han på kredit til næste lønningsdag. Han
tabte altid.
Det skete selvfølgelig også, at vi strejkede
for at få mere i løn, men vi kom jo hurtig til
at mangle penge, så vi måtte jo se at finde en
ordning snarest muligt.

at der blev hængt en platform på siden af
brinken, som kullene blev kastet op på, der
stod så folk og lagde dem op på brinken.
Men efterhånden blev der så dybt, at vi måtte
bruge to trug. Højdeforskellen mellem trugeJørgen Højmose
ne var ca. 2 meter.
Jørgen Højmose boede alene i et lille hus på
Udstrup mark. Han kom engang imellem ned
Transporten
Kullene blev ikke harpet eller sorteret, men og så til os, så gav vi ham 10 øre hver, så
blev læsset direkte på hestevogne og kørt til sang han for os og fortalte nogle historier.
Ørnhøj station, hvor de blev vejet og læsset Han bjergede alt sit ildebrændsel ved at sampå jernbanevogne. Det var stationsforstander le tørv op, der var tabt
Larsen, der førte regnskab med, hvor meget, på vejen. Man kunne
der blev afsendt. En del blev sendt til belys- træffe ham tidligt om
ningsvæsenet i Århus, men der gik også en morgenen med en
sæk på ryggen. Når
del til spritfabrikkerne i Ålborg.
Det var Ole Grening, der kørte de fleste af han startede så tidligt,
kullene til stationen. Han drev vognmands- var det for, at de tabte
forretning og boede, hvor Erlandsen senere tørv ikke skulle blive
kom til at bo. Da han solgte forretningen til kørt i stykker. Det
Jørgen Jørgensen, fulgte kultransporten selv- skete vel også, at der
følgelig med. Der blev jo kørt med blev tabt nogle tørv
"stivvogn", og der var sikkert ikke mere end med vilje, for Jørgen
godt en ton på vognene, for vejen var ikke så var jo en fredsommeJørgen Højmose
god, og det skete, de kørte i bløde, hvis det lig mand.
var tøbrud.
Uden mad og drikke …..
Vi var en del, der spiste på hotellet, og vi fik
Formand og lidt halløj
Til at lede arbejdet havde Jens Andersen an- selvfølgelig mad med. Men vi måtte selv sørsat en formand, der hed Svend Christensen. ge for noget at drikke, og så købte vi mælk af
han skulle jo sørge for, at det hele gik som Jens Andersen. Der blev drukket mange fladet skulle, så han stod oppe på brinken og sker mælk. I kullene blev der aldrig drukket
andet end mælk, men det var jo om vinteren,
frøs, medens vi andre arbejdede.
Det skete også, at vi fandt på noget halløj, for da er man jo ikke så tørstig. Det var noget
at sætte lidt kulør på hverdagen. Således kan andet om sommeren i tørvemosen. Der drak
jeg huske, at vi engang trak tov over et stort vi andet end mælk. Jeg kan huske, at vi prø56
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vede med øl på anker, men det blev sur, før
vi fik det drukket, så fik vi en ordning med
ølvognen fra Tuborg, så den kom to gange
om ugen. En kasse med 50 bajere kostede 12
kroner.
Jeg kan huske engang, det var stormvejr,
hvor vi slet ikke havde lyst til at grave tørv.
Så kom ølvognen, og så blev vi enige om at
drikke øl i stedet for at arbejde. Mange år senere blev der fundet nogle bajere, der var
stukket ned i tørvejorden. Vi havde ikke kunnet drikke alle de øl vi havde købt. Det kostede 4,50 kr. at få kosten på hotellet.

Fagforeningen
Jeg var blevet medlem af fagforeningen, vist
nok i 1922. Men der var en strejke i Norge,
som vi skulle støtte med 5 kr. om ugen. Det
var vi ikke glade for, for vi var jo aldrig selv
arbejdsløse.
Lidt data
Da arbejdet i brunkullene standsede i 1922
eller 1923 var vi nede i en dybde af 7 meter. I
alt blev der opgravet ca. 2 tønder land. Kullaget var fra 1 til 1,25 meter. Det skulle give 5
- 7000 tons pr. tønde land. Så i alt blev der i
de år produceret mellem 12 og 14.000 tons
brunkul i Spaabæk. 

Sommerkalender Menighedsrådet
Grundlovsmøde i præstegårdshaven med
Finansminister Kristian Jensen.

Tirsdag d. 5. juni kl. 14
Danmarks Riges Grundlov er fra 1849, og med få modifikationer er den stadig
grundlaget for vores samfund. Vi fejrer den hvert år ved grundlovsmøder over
hele landet, og de seneste år også i præstegårdshaven i Grønbjerg, med de to menighedsråd som arrangør.
I år er det lykkedes at få finansminister Kristian Jensen til at komme og holde
grundlovstalen for os. Vi håber på en smuk dag, med Dannebrog mod den blå
himmel!
Der vil foruden tale og fællessang også være et musikalsk indslag ved Folkemusikgruppen fra Spjald.
Fri entré - Medbring selv havestol
I tilfælde af regn flyttes arrangementet til Friskolen.

Sang og fortælling og skønne wienertoner

Fredag d. 18. maj kl. 14
Konfirmandstuen eller præstegårdshaven
Fredag d. 29. juni kl. 14.00
Vi synger sommersange og nyder eftermiddagen i det grønne med kaffe og hjemmebag. Denne gang bliver der musikalsk underholdning med Sørvad kvartetten,
som nogle måske husker fra Palmesøndag i Nørre Omme kirke.
Der bliver wienermusik og skønne kendte melodier, som man kan nynne med på.
Alle er velkomne, og det er ganske gratis!

Høstgudstjeneste i det fri

Søndag d. 23. september kl. 10.30 i Abildå Brunkulsleje
Vi håber, vejret er smukt, men i tilfælde af regn er der en fin overdækket terrasse, vi kan bruge.
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 De frivillige

Grundlovsmøde

Ved: Bente Færge - de frivillige

Årets taler:
Kristian Jensen
Finansminister

Tak til alle jer der har støttet Grønbjerghjemmets Venner (de Frivillige) og betalt
kontingent. Kontingent modtages dog stadig
og støtten til arbejdet kan indbetales på følgende måde:

Tirsdag den 5. juni kl. 14
i præstegårdshaven

Bankkonto: 7670 - 0004464256
Mobil Pay: 91 85 52 59

Vi indbyder igen i år til grundlovsmøde i præstegårdshaven med
fællessang og musik, kaffe og kage i det grønne.

Kontingentet for enlige er kr. 60,Kontingentet for par: kr. 100,Karin Demant overtager kassen, så derfor
nyt mobil nr.

Vi fejrer Grundlovens fødselsdag,
Grundloven der er fundamentet i
vort samfunds retsbevidsthed og
forståelse.

Sommerferie
Vi har igen i år lejet et handicapvenlig hus i
Thorsminde en uge fra 14. juni, hvor de frivillige vil være der og servicerer beboerne
og personale. Vi håber der bliver mulighed
for også i år, at der er beboere og personale
der kan overnatte.
Vi håber at vi i august kan invitere beboerne
en tur til Haunstrup. I år skal der også gerne
være til to fisketure. Det vil også være utrolig fin, hvis nogen kunne have lyst til at invitere på kaffe i privat have, vi skal nok komme og hjælpe til.
Vi hører gerne fra jer, hvis I har lyst og tid
til at hygge sammen med os, f. eks. onsdag
formiddag i kælderen på Grønbjerghjemmet
eller op og drikke kaffe i haven, eller i godt
vejr køre en tur i byen med en kørestol, eller
cykle en tur på vores nye handicap cykel, vi
lover i får en masse respons tilbage.
Vi vil også meget gerne se flere mænd, da
mændene er i overtal blandt beboerne.. 

Adr.:
Formand:

Årets taler er en erfaren aktør i folkestyret, så det bliver rigtig spændende at
høre hans tanker og meninger om Grundloven.
Vi håber på en smuk dag, med Dannebrog
mod den blå himmel!
Der vil foruden tale og fællessang også
være et musikalsk indslag ved Folkemusikgruppen fra Spjald.
I tilfælde af regn flyttes arrangementet til
Friskolen.

Alle er velkommen

Fri entré.
Medbring selv havestol.

Nr. Omme Menighedsråd

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

Denne fejltagelse beklager jeg meget, da det
kom til at lyde som om, at det var datteren
Polly, der mistede livet i en tragisk ulykke
på Torsted/Grønbjerg vejen, hvilket ikke var
korrekt.
Det var Tutta, der ulykkeligt blev dræbt her,
mens Polly stadig lever i bedste velgående.
Hermed tak til storesøsteren Maibritt for påmindelsen!
Med venlig hilsen Ingrid Kirk.. 

Ved: Ingrid Kirk

Efter at jeg i Runestenens januarnummer
havde skrevet en nekrolog over Edith Lilian.
Nielsen i forbindelse med hendes død og bisættelse fra Nørre Omme Kirke, er jeg blevet gjort opmærksom på en beklagelig fejltagelse, idet der var byttet om på hendes to
yngste døtre, Tuttas og Pollys navne.

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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Hos LET•KØB har vi foruden dagligvarer:















Håndkøbsudsalg og medicinudlevering
Tilmelding til arrangementer mm.
Kaffe på kanden hele dagen
Indsamlinger til fester mm.
Sende og modtage pakker
Kødvarer fra Møltrup
Post Nord pakker
GLS pakke-shop
Grønbjerg Vinen
Frimærkesalg
Tips og Lotto
Facebook
Bring

Nyhed i Let●Køb

Ben

Caroline

Simon

Kristoffer

Vi ses i Let•Køb

Karoline

Louise

