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26. årgang

Til sidst var der dans i rundkreds
Ca. 250 børn og voksne var mødt op til afslutningsfesten i Grønbjerg Friskole.
Rigtig mange sluttede af med runddans med afdelingsleder Klaus Wolff som dirigerende
spillemand i midten af flokken.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

foreningen holdt fast i pølsevognen, og at der
skulle ild i bålet. Og som et af de få steder i
kommunen blev der brændt bål af, hvilket
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
også tiltrak sig opmærksomheden fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern, der på deres hjemAgurkerne...
meside kom med en artikel samt en hel stribe
….har også ramt Runestenen.
Donald Trump (D.T) har lagt told på bl.a. gode billeder fra begivenheden.
stål og aluminium fra Europa. Europa har
svaret igen ved at lægge told på den ameri- I skrivende stund er en flok 9. klasses elever
kanske selvforståelse: Motorcyklen Harley- ved at forlade Grønbjerg Friskole til fordel
Davidson. Og når Harley-Davidson vil flytte for nye udfordringer i et videre skolesystem.
produktionen ud af USA for at tjene penge, Pøj-pøj til dem som end ikke var født, da detskal samme firma straffes med høje skatter, te blad kom til verden i 1993.
mener D.T.
D.T. har endvidere gjort Nordkorea farlig Grønbjerg er ellers det sted i Danmark, hvor
igen, og samtidig med inviteret Putin til et der falder mest regn, men det kan vi ikke rigtig mærke i øjeblikket, hvor især landmændefællesmøde.
Kulturminister Mette Boch havde sendt Fi- ne sukker efter de ”dyre” dråber, forstået på
skeri- og Ligestillingsminister Eva Kjer Han- den måde, at høsten bliver forringet og dersen til at overvære fodboldkampen i Moskva med det økonomiske udbytte, hvis ikke snart
mellem Danmark og Frankrig på grund af eg- vandet kommer.
ne forhandlinger om et medieforlig. Måske Det samme gør Ejnar nok også, sukker, ifølmeget belejligt! Og for ikke at ”Ministeren ge sit slogan, der hedder: ”Har du problemer
risikerer at blive en ufrivillig brik i Putins med drænet når det regner - så ring til Ejnar.
propagandaredskab” som venstres udenrigs- God sommer - så længe den nu varer. 
ordfører, Michael Aastrup Jensen hævder.

Deadline for nr. 154 er
lørdag d. 25. august 2018

Joh, det er agurketid, og Danmarks skæbne i
VM i Rusland er jo allerede beseglet, når du
læser disse linjer.
Ølproduktionen er visse steder i udlandet sat
på vågeblus på grund af mangel på CO2, herhjemme kan vi vist stadig drikke løs.

Bladet udkommer
onsdag d. 12. september 2018

RUNESTENEN

Bevæger vi os lidt ned ad stigen, så rammer
vi ind i, om Qvist vil stille op som kandidat
til posten i stedet for Esben Lunde-Larsen.

www.runestenen.dk
Redaktør:

Et andet aspekt er, om grønbjergboerne vil
være solidariske med borgerne i Abildå med
hensyn til store elmaster, der, efter sigende,
også ville kunne ses fra et stort område i Nr.
Omme sogn. Forhandlinger står stadig på, og
det store spørgsmål er, om ledningerne skal
under eller over jordens overflade. Søren
Nilausen har jo opfordret til, at man kan melde sig til at få sagen op i folketinget, hvis der
kan skaffes 50.000 personlige stemmer for.

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” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

Vi kan til gengæld glæde os over, at Sogne2
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 Nyt fra Byrådet

gennem den elektroniske visionsbank og ved
et folkeråd har alle kunnet dele deres drømme for kommunens fremtid. Byrådet blev under processen meget inspirerede af det store
engagement og den iderigdom, der mødte os
i arbejdet med at forme den nye vision.
Trådende i visionen er samlet i tre temaer:
Liv - Vi vil give plads til det gode liv
Udvikling - Sammen vil vi skabe vækst og
udvikling
Nærhed – Vi vil være tæt på uden at trænge
os på.
Med de tre temaer vælger byrådet at rykke
det enkelte menneske endnu mere i centrum
for visionen. To af temaerne, Liv og Udvikling, klinger velkendt, mens det tredje, Nærhed, er et udtryk for, at nærhed både kan måles i kilometer og i styrken af de menneskelige relationer.

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

Til Runestenens læsere.
Sommeren er for alvor
kommet til Danmark og
vejrudsigterne for landet
ligner allermest udsigter fra
sydlige himmelstrøg. Efter
nu mere end 2 måneder
med masser af sol og varme
er tørken sat ind, og afgrøderne trænger for
alvor til vand. Det ville være rart og forfriskende med et par dages dagsregn efterfulgt
af sol og skyfri himmel til de ferieramte Danskere.
Tiden flyver afsted, og jeg har svært ved at
forstå at der allerede er gået 6 måneder siden
jeg den 1. januar overtog roret i RingkøbingSkjern Kommune.
Det har været 6 utroligt spændende og hektiske måneder som fuldt ud har levet op til mine forventninger.
Jeg er blevet taget vel imod, både eksternt,
og internt i kommunens organisation. Jeg oplever en god og positiv stemning, og en motivation blandt medarbejderne, til at gøre
Ringkøbing-Skjern Kommune til et endnu
bedre sted at leve, bo og drive virksomhed i.
Arbejdet i udvalg og Byråd fungerer fint, og
der er god vilje til et godt samarbejde. Jeg ser
frem til, sammen med Byrådet, at være med
til at sikre positiv udvikling og vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune de kommende år.
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Ny revitaliseret vision - NATURENS RIGE.
Byrådet vedtog på byrådets møde i juni nye
vision. Visionen bygger videre på den tidligere vision og bærer stadig navnet Naturens
Rige.
Med visionen fortæller Byrådet, hvordan vi
ønsker at præge kommunen. Da visionen
rækker ud over kommunen som organisation,
har Byrådet hentet hjælp og inspiration hos
alle, der bor i kommunen.
Ved håndboldkampe, ved erhvervsbrunch,
3
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L Servicemeddelelser 7
Let•
•Køb Annebergvej 5

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
Spjald Fjernvarme
Tlf.: 97 38 16 85

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

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

Ringkøbing Politi
tlf.: 96 14 14 48
Tyttebøvsen
Bolette Leegaard
Algade 30
Tlf.:22 67 54 75

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: Leif Vestergaard
Gb Aktiv - klub:
Heidi Mouridsen
Gb Aktiv:
Henrik Mortensen
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Jette Rask
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:
Louise Lynge Nielsen

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:
Tyttebøvsen
Vandværket:
Vandværket Drift:

21723040
40316640
20306710
50808359
61417154
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23265890
24464730
23394313
40316380
61854204
24464730
21431502
40389915
97384177
97384848
97384848
31344498
21681965
23205232
72155060
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97384486
97381685
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Dagen er aftaget med 5t 30m
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….fortsættelse fra side 3

Her betyder et samarbejde med Varde Kommune, at vi kan pulje vores kræfter og dermed styrke begge destinationer.

Alle ord er blevet vendt og drejet, for der er
mange balancer og hensyn. Visionen skal både sætte retning og give god plads til, at det
enkelte menneske kan udfolde sig, samtidig
med at vi sikrer de bedste betingelser for
vækst og udvikling på tværs af hele kommunen.

Vækstjylland i vækst.
Erhvervslivets ordrebøger vokser, og det
samme gør derfor Ringkøbing-Skjern Kommunes indkomster fra selskabsskat, som i løbet af to år er mere end fordoblet. I Region
Midtjylland er det kun Aarhus Kommune,
som har en højere indtægt fra selskabsskatter,
mens Horsens Kommune matcher, viser tal
fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Når virksomhederne afregner selskabsskat
med statskassen, kanaliseres 12 procent tilbage til den eller de kommuner, hvor virksomhederne har deres forretning. I 2017 var
Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af selskabsskatten cirka 50 mio. kroner. Tallet for
2019 er vokset til godt 121 mio. kroner.
Det er naturligvis meget glædeligt, at vores
virksomheder har vind i sejlene. Det smitter
af hele vejen rundt i familiernes økonomi, i
kommunens økonomi og i ledighedstallene,
hvor vi ligger stabilt placeret omkring landets
laveste ledighed.
Blandt de 19 kommuner i Region Midtjylland, er der to kommuner, hvis indkomst fra
selskabsskatter overstiger beløbet på
121.044.842 kroner i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Horsens Kommune ligger en halv
million kroner over og runder 121.648.216
kroner, mens beløbet i Aarhus Kommune er
641.684.951 kroner.
Væksten i selskabsskatten er en god indikator
på, at vores lokale erhvervsliv virkelig formår at se og skabe mulighederne og har forberedt sig, mens de økonomiske konjunkturer
ikke har været så gunstige, som de er nu.

Under temaet Udvikling finder man emner
som levende lokalsamfund, udsyn, handlekraft og uddannelse. Og så introduceres
”Danmarks største arbejdsplads.” Det er navnet på en kommende rekrutteringskampagne,
der er forankret i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Fremgang i turismen
Vi er i kommunen stolte af, at RingkøbingSkjern Kommune sammen med København,
Aarhus og Aalborg er én af Danmarks fire
største turismedestinationer målt på turismeforbrug. I Ringkøbing-Skjern løber det samlede turismeforbrug op i intet mindre en 2,9
mia. kroner.
Det er et flot resultat, der tydeliggør værdien
af det store arbejde, områdets mange turismeaktører udfører hver dag. Turismen er en
af kommunens klare styrkepositioner, og der
sker en stor fælles indsats for hele tiden at
være på forkant og udvikle det, som turisterne efterspørger. Det viser sig både i turismeomsætningen og i stigningen i antallet af
overnatninger.
Fem procent stigning i overnatninger på et år.
En opgørelse over antallet af overnatninger
blandt turister i landets kommuner placerer
Ringkøbing-Skjern sig på en 3. plads med
3.608 mio. overnatninger. De seneste tal er
her fra 2016 og viser en stigning på fem proRunestenens læsere ønskes en god sommer
cent på blot et år.
Der arbejdes hele tiden på at videreudvikle Hans Østergaard
vores tilbud, så turisterne oplever, at vi har Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
de varer på hylderne, som de efterspørger.
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 Stiforløb i- og omkring Grønbjerg
Vi bor dejligt i Grønbjerg og en af de gratis Men vi vil gerne høre jeres meninger, ønglæder er at komme ud i vores flotte vestjy- sker og forslag, så…
ske natur, der ligger lige for fødderne af os.
 er du lodsejer og ligger du måske selv
Der findes allerede i dag gode ruter i og om”inde med en sti” som du med fordel kunkring Grønbjerg, men flere af ruterne er kun
ne se blive forbundet med andre stiforfor kendere og det er lidt ærgerligt, at nye
løb?
Grønbjergboere ikke har adgang til stierne,  vil du gerne have, at vi hjælper med at
blot fordi de mangler viden om deres eksiflytte en uhensigtsmæssig trafik forbi din
stens.
ejendom, så gående bliver ledt en anden
vej?
Vi er 4 personer, der har sat os sammen for at  kender du til en gammel passage, som
lave vores forslag til hvordan vi kan højne
måske bare trænger til en studsning?
dels kilometerlængderne af stierne og ikke

har forslag til stiforløb? Fortæl gerne
mindst herlighedsværdien på gåturen.
hvor lange ruter du ønsker. Hvor meget
bruger du stierne i dag?
Vi arbejder for at:
 har du andre gode ideer?
 undgå at stierne kræver forløb (eller så
kort som muligt) på befærdede veje.
Så vil vi gerne høre fra dig. Send gerne mail
 udnytte allerede eksisterende markveje,
til torbjorn@mvb.net
stier og veje.
 udbygge stinettet så flere af de eksisteren- Vores plan er - efter vi forhåbentligt har fået
nogle indspark fra jer – at lave et forslag til
de ruter hænger sammen
stiforløb. Vi tager kontakt til de lodsejere
 ruterne indtegnes på et kort så uvidende
som bliver berørt og vi håber selvfølgelig at
kan blive oplyst :o)
de også kan se ideen med stien. Men det er
 Lave et kortmateriale, så det er tydeligt
selvfølgelig frivilligt.
hvordan ruterne forløber og hvor lodsejeren synes det er i orden at man færdes.
Venlig hilsen
Klaus Tang, Thorbjørn Lund Nielsen, Jonna
Thesbjerg Jensen og Connie Schmidt 

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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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 23. maj
En dejlig dag formiddag som sluttede af
9 beboere, personale og frivillige kørte ud med grill pølser og is.
til Ulla, hvor vi fik rundstykker og kage.
da vi skulle hjem havde Ulla en is, formid- Torsdag d. 14. - torsdag d. 21. juni.
dagen gik alt for hurtigt.
Har vi været i sommerhus i Thorsminde.
Tirsdag d. 29. maj
Drog 6 beboere, personale og 3 frivillige Onsdag d. 27. juni
på fisketur, som igen i år gik til Munkbro Vi hyggede med is, og ønskede hinanden en
god sommer de frivillige holder ferie i juli
fiskesø.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og hu- måned 
møret var høj, den steg i takt med at fiskene
bed på krogen, der blev fanget 5 fisk.

Kalender - Margrethes Døtre
Kreativ aften onsdag den 22. august 2018
Nærmere information senere.
Wellness aften den onsdag d. 26. september 2018
Hos Tina Kirk - Nærmere information senere.
Julemarked søndag den 25. november 2018
I Grønbjerg forsamlingshus kl. 10 – 15.
Nærmere information senere.
Marianne
Karen Marie
Majbrit
Debbie
Anja

marianne.thelle.nielsen@gmail.com
hakon.pohl@mvb.net
majbrit@lordal.dk
debbie91@outlook.dk

22
25
61
50
22

56
33
72
99
38

19
31
52
94
86

82
82
34
44
63

Medlems kontingent 100 kr. Kan indsættes på kontonummer: 7670-19 48 889

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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 Afgangselever 2018 fra Grønbjerg Friskole
Elevafgangen fra Grønbjerg Friskole 2018 er
omfattet af 9 elever fra 9. klasse og 3 elever
fra 8. klasse.
De unge mennesker fortsætter næsten alle
med en anden skolegang og i flæng kan for8.
og 9. klasses vedkommende nævnes:










Bjergsnæs Efterskole
Dejbjerglund Efterskole
DHE, Skjern
Holstebro Tekniske Skole
Island
Nr. Nissum Efterskole
Staby Efterskole
Tronsø Efterskole
Ålestrup Natur Efterskole (-mb) 

8. klasse fra venstre Lucas Risom Christensen,
Grønbjerg, Thea og Lasse Sejbjerg, Abildå.

9. klasse pigerne fra venstre: Anne Sofie Mastrup, Spjald, Cecilie Trabjerg Thomsen, Anne Cadovius
Juelsgaard, Mathilde Uhd Jakobsen og Astrid Møller Larsen, Vind.
Drengene fra venstre: Mikkel Brunsgaard Husted, Spjald, Nicolai Harhorn Vendelbo, Philip Høgh
Nielsen, Spjald og Henrik Birkebæk.
9
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Kræftforskere har længe forsøgt at finde en
metode til at opdage kræft noget tidligere, og
nu ser det ud til, at det er lykkedes. Nogle
amerikanske forskere har ved en enkel blodprøve på 2000 forsøgspersoner kunnet se om
de var raske eller havde en kræftsvulst, der
endnu ikke havde givet nogle symptomer.
Der, hvor man fandt kræft, drejede det sig
om æggestokke, lever, mave, bugspytkirtel,

spiserør, tarm, lunge eller bryst, og det er
netop nogle, der tit bliver opdaget for sent,
når de har spredt sig. Nu ser det ud til, at man
kan se dem så tidligt, at en operation kan
fjerne det hele. Man tager en almindelig
blodprøve og analyserer DNA, og så undersøges for et bestemt proteinstof. Hvis det er
tilstede, har patienten kræft, og man kan også
se, hvilket organ den sidder i. Metoden er
ikke sat helt på skinner endnu, men der er
store forventninger til den. Operationen kan
fjerne det hele, og man slipper for kemoterapi og stråler. 

 Grønbjerg Vandværk - Drift og Opsyn
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Nyt fra Grønbjerg Vandværk
Efter mange år, som vores dygtige driftsansvarlige for vores Vandværk, er Johannes
blevet forfremmet til Opsynsmand.
Det betyder i praksis, at Johannes fortsat sørger for, at alt i og omkring vandværket er
som det skal være.
Spjald Fjernvarme sørger nu, mere end de
har gjort hidtil, for de praktiske gøremål.

Det er altså Spjald Fjernvarme, som man skal
kontakte, hvis der er uregelmæssigheder i
vandforsyningen.
Spjald Fjernvarme har også overtaget fjernovervågningen af vores Vandværk. Kontaktinformationer til Spjald Fjernvarme kan
f.eks. findes på Grønbjergs hjemmeside
(www.groenbjerg.dk) under Vandværket
Deres direkte telefonnummer er 97 38 16 85.


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
11
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40 10 48 92
97 38 40 84

 Grundlovsdag 2018
Vejret var i den grad med både Menighedsrådet, det store publikum, ca. 200 - 225 bliver
der talt om, Grønbjerg Friskoles ældste elever og sidst, men ikke mindst, finansminister
Kristian Jensen. Og så sad Spjald Folkemusikgruppe godt gemt i skyggen på præsteboligens terrasse.
Nogle få minutter forsinket rullede den sorte
ministerbil ind i indkørslen til præsteboligen,
og finansministeren kom frem og hilste på
arrangørerne i form af pastor Bodil Toftdahl
og hendes mand Hans Jørgen Mikkelsen. Efter velkomsten af Bodil Toftdahl, rejste alle
sig og stemte i med ”Der er et yndigt land” af
Oehlenschläger.
Kristian Jensen kom på og afveg til en begyndelse lidt fra manuskriftet, da han så alle
de skoleelever, der var mødt frem for at se og
høre.
Efter talen, som kan læses på side 48, smuttede Deres udsendte skyndsomst hen til ministeren for at stikke ham et nummer af Runestenen og samtidig med spørge om manuskriftet til talen (den tikkede ind på Runeste-

nens mail, medens han var på vej til Gudum,
hvor den næste tale skulle holdes). I løbet af
dagen holdt Kristian Jensen fem taler. Så der
var ikke megen tid efter talen til kaffe, kage
og snak med det væld af venstrefolk, der også var kommet for at høre deres minister.
Efter talen takkede formanden for menighedsrådet i Ørnhøj Pia Volsgaard, Kristian
Jensen, fordi han gav sig tid til at komme
forbi Grønbjerg på sin runde rundt, og gav
ham et gavekort på lokale delikatesser fra
Møltrup Herregårdsbutik. Du bor jo ikke så

Finansminister Kristian Jensen står her sammen med mange elever fra Grønbjerg Friskole medens
man sammen med Bodil Toftdahl synger ”Der er et yndigt land”
12

18. juli 2018

langt derfra, så mon ikke du får lejlighed til løst, var Pia Volsgaards bemærkning til Kriat smutte forbi en dag og få gavekortet ind- stian Jensen. (-mb) 

Spjald Folkemusikgruppe spillede med på alle sange og underholdt tilligemed efter kaffen

Kristian Jensen tog sig også tid til at få en selfie
sammen med nogle elever fra Grønbjerg Friskole

Alt imens partifællerne flokkedes omkring Kristian
Jensen fik Gravers Kjærgaard lige et par gamle
”grønbjerggnækkere” i søgeren

Øvrige fotos Mogens Ballegaard

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Den Gamle A11
Stier i og omkring Grønbjerg
I regi af Grønbjerg-2000 er der nedsat et udvalg der skal se på mulighederne for stier og
øvrig færdsel i naturen omkring Grønbjerg.
Også private initiativer
Ovennævnte initiativ falder fuldstændig i
tråd med at private har tage initiativ til genoprettelse af den gamle hovedvej A11 hvilket
har medført at den nu er åben for, primært
fodgængere.
Hvor gik den Gamle A11
Det kan ikke blive ved med at være en hemmelighed at A11 her omkring Grønbjerg ikke
altid har gået der hvor den er ført i dag.
Børge Kamp har skrevet om det i sine erindringer fra da han var dreng da tyskerne under 2. verdenskrig kom kørende forbi den
gamle skole der ligger på den anden side af
den nuværende hovedvej A11, det mange i
Grønbjerg kalder Gammel Grønbjerg.

Den røde/orange linje er den nye A11 til venstre
derfor ligger den Gamle A11 som en hvid dobbeltstreg. I bunden af kortet følges de to hovedveje ad
og de krydser hinanden omkring Lille Grønbjerg
som i dag kaldes Gammel Grønbjerggård.

Den Gamle A11
Begynder vi i Spjald så har både den gamle
og den nye A11s føring ligget oven i hinanden og det gør de indtil vejen når til Randbæk, åen der krydser A11 i lavningen lige
nord for Spjald, og som i Muldbjerg kommer
til at hedde Hover Å.
Sådan ser den gamle A11 ud ved indgangen fra
Lidt nord derfor stikker den gamle A11 af
Sandbækvej
mod nordvest og går igennem gården Ravnsbjerg og videre nordpå til Omme Bakker.
14
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Kører man fra A11 ad Ommebakkevej og op
i Omme Bakker og drejer til højre, eller
nordpå om man vil, ad den første vej kommer man på den gamle A11.
Fra Kiddal til en anden privat matrikel
Ca. 350 meter nede ad den gamle A11 begynder Gravers Kjærgaards mark. Herfra har
Gravers Kjærgaard fået gjort vejen farbar for
gående. Hvis man vil cykle, kan det absolut
anbefales at stå af cyklen og trække, da vejen
i skrivende stund er meget blød at færdes på.
Efter godt 300 meter kommer man atter ind i
Kiddal Plantage, hvor den gamle hovedvej
kan følges ned til Jagtforeningens hytte. Bevæger man sig lige ud mod nord går man så
atter over på Gravers Kjærgaards matrikelnr.
og den gamle hovedvej A11 kan følges ud til
Sandbækvej ca. 50 meter vest for den nuværende A11. Man kan naturligvis også tage tu- Her er en forstørrelse af området fra Omme Bakren i modsat rækkefølge.
ker til udmundingen i Sandbækvej som er den vej
der skærer de to A11-er i det øverste højre hjørne
af kortet

På et tidspunkt ned mod Sandbækvej går
man over en cementrist hvorunder der går en
bæk eller et lille vandløb. På det sted har der
været en såkaldt Stenkiste. (Stenkister har
form som en langstrakt kasseformet rende,

bygget af kløvede sten til underføring af et
vandløb under en vej).
Der er stadig rester af Stenkisten på stedet.

Den jævnede vej forbi Gravers Kjærgaards matrikelnr og som forceres bedste til fods
15
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 Fælles Generalforsamling 2018
Initiativtagerne til den fælles generalforsam- De nye bestyrelser ser sådan ud:
ling de seks foreninger:
Margrethes døtre fra venstre:
Grønbjerg Aktiv ,Grønbjerg-2000, Margrethes Døtre, Grønbjerg Sogneforening, Nr.
Omme Sogns Menighedsråd og Grønbjerg
Friskoles Støtteforening ….
….tillagde sikkert det fremragende vejr skylden for det beskedne fremmøde.
End ikke det nye Lyngdal, hvorfra der var inviteret en repræsentant, der kom og fortalte
om stedet og dets beboere, kunne trække folk
hjemmefra.
Anja Kynde Berger, Marianne Telle (formand),
Debbie Kamp (sekretær), Majbritt Lørdal og Karen Marie Pøl (kasserer)

Grønbjerg Friskoles Støttekreds:

Sparta fonden v/ Jan Nielsen fortæller om de nye
tiltag på Lyngdal

Men alle procedurer i forhold til afstemning,
opstilling og valg blev overholdt og holdt i
skak af ordstyrer Gravers Kjærgaard.
Foreningerne havde disket op med kaffe/tebord og der var vand og diverse drikkevarer
på bordene, så man ikke gik ned på mangel
af væske.
Følgende nye bestyrelser blev opstillet og
valgt og flere foreninger har haft konstituerende bestyrelsesmøder.
Grønbjerg Aktiv er lidt uden for denne procedure da valgene til de forskellige poster
sker ved direkte valg.

Adr.:
Formand:

Fra venstre: Hanne Gamborg Mortensen
(formand), Inga Kjær (sekretær), Minna Kjeldgaard (kasserer), og Gravers Kjærgaard.
Udpeget af Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen

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

16
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Sogneforeningen øverst: fra venstre og i
denne rækkefølge:
Jonas Fejsø Nielsen (formand)
Susanne Juelsgaard (kasserer)
Rikke Eskildsen (sekretær)
Majken Sørensen
Heidi Mouridsen
Mads Kynde
Christina Kristensen
Grønbjerg Aktiv:
Fra venstre:
Badminton-udvalgs-formand: Henrik Mortensen, Sekretær Ulla Birkebæk, Kasserer:
Minna Kjeldgaard, Fodbold-udvalgsformand: Claus Bak
Formand: Henriette Qvist, Ungdomsklubudvalgs-formand: Heidi Mouridsen og Gymnastik-udvalgsformand: Leif Vestergaard 
Alle foto i artiklen: Mogens Ballegaard
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 Strukturændringer i NaturMusen
Ved: Afdelingsleder Klaus Wolff

Bestyrelsen besluttede i
foråret, at sige ja til alle
forældre i lokalområdet,
der ønsker at få sit barn i
vuggestuen. Derfor gik ledelsen og personalet i gang
med at tænke tanker i forhold til at løse denne opgave.
Som det fremgik af seneste
fredagsbrev satte vi en model i søen, som kunne tilgodese både børnegruppe,
pladsforhold og personalet.
Da vi i løbet af foråret har
fået et par udmeldelser og
to der har trukket sig fra
vuggestuepladsen til august, har det været nødvendigt endnu en gang at ændre strukturen.

SFO

Vuggestue
Børnehaven

Der vil ydermere blive ansat en medhjælper
på 20 timer der skal være i NaturMusen
frem til 1. december.
Det betyder at vi frem mod jul vil have en
normering i børnehaven, der hedder 5,3 timer pr. barn pr uge.

I samarbejde med bestyrelsen har vi valgt
følgende struktur gældende fra august måned.
Når vi til 1. august siger velkommen til 3
nye vuggestuebørn og derved bliver 14 i
denne gruppe (vi forventer at blive 16 til december), bliver det med følgende løsning:

Sidste nyt
Som alle har fået besked om, sker der nu noget andet end tidligere annonceret i forhold
til vuggestuen. (læs udsendt mail)
I planlægningsfasen frem mod den tidligere
model, blev det besluttet at personalets mødetider ændres således at der vil være mere
personale i morgentimerne og igen om eftermiddagen. Dvs. at allerede kl. 06.30 vil der
være to pædagoger/medhjælpere i huset.
Dette iværksættes fordi, der lige nu er mange helt små, der kommer tidligt. Vi forsøger
hele tiden at tilpasse bemandingen efter hvor
der er størst behov.
For at imødekomme eventuelle spørgsmål
vil der blive afholdt et fyraftensmøde onsdag
den 22. august kl. 16.30 – 17.30, hvor forældre har mulighed for at stille spørgsmål. 

 Vuggestuen vil have til huse i nuværende
vuggestue samt i børnehavens køkken og
stue som en samlet enhed.
 Børnehaven starter op efter ferien med
27 børn og får basislokaler i glassalen og
SFO’en
 SFO’en får nuværende 4. klasses lokale
som base og med 3. klasse, gymnastiksal
og multisal som aktivitetslokaler.
I børnehaven vil der også ske ændringer på
Personalefronten:
Patrick har valgt at fratræde sin stilling pr. 1.
september, da han skal ud at rejse.
I hans sted vil der blive ansat en pædagog i
en nyoprettet stilling på 30 timer ugentlig.
18
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SOMMER-HØSTFEST 2018
Mad-musik-masser af mennesker i højt humør vil
lørdag d. 1. september fylde festteltet.
Kl. 18 vil ”dørene” blive slået til side. Tommy er klar med helstegt pattegris,
samt tilbehør, mens barpersonalet vil stå klar med div. drikkevare for at slukket tørsten. Du skal blot huske egen service (det kan ske at det kniver med gaflen)
Når maven er fuld, fylder vi efter med dessert.

DESSERTAUKTION
Kl.21.00 går DE SORTE FÅR på scenen og spiller op til dans, det er tilladt at synge med....
Sømblokkene vil også i år være til stede.
Baren lukker kl. 02.00
Tilmelding 175 kr på mobilepay: 21 56 13 02

(husk navn)

Tilmeld en dessert til Ejnar Vendelbo 40 97 83 24
og få en gratis billet til festen.

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
19

18 juli 2018

 Tilflyttere på Holstebrovej 30 - ”Landlyst”
Ved: Grete Tange

Nye folk på Holstebrovej 30.
Den 25. maj 2018 flyttede familien Larsen
ind på ovennævnte adresse, og selvom de er
i gang med at ordne ved haven, tager de venligt imod mig.
Børnene
Familien består af Thomas og Heidi, der er
forældre til Emma og Gustav.
Gustav begynder med at fortælle, at han er 8
år, og går i 2. klasse i Grønbjerg Friskole.
Her begyndte han i børnehaveklassen, og
han er meget glad for at gå der, for han har
mange kammerater, som det bliver nemmere
at besøge, når man er flyttet tættere på.
Emma går i 6. klasse i Grønbjerg Friskole,
men hun begyndte i Ørnhøj skole. I 3. klasse
flyttede hun til Grønbjerg Friskole og det
har familien aldrig fortrudt.
Moderen
Så tager Heidi over, og hun fortæller: ”Vi er
flyttet fra Ørnhøj her til Holstebrovej 30, efter at vi har boet i Ørnhøj i 10 år. Årsagen
til, at vi er flyttet, er, at det, som vi her har
overtaget, er vores store drøm. Det er en helt
fantastisk naturgrund, som ligger nemt tilgængelig, og som har sø, jord og skøn have.
Vi er nemlig meget glade for naturen, så det
tiltalte os meget at overtage stedet her. Selvom grunden ligger lige ved hovedvejen, høres trafikstøjen ikke, idet der er en jordvold
og træer ud mod vejen (A11).

Gustav og Emma i træet med forældrene Thomas
og Heidi under sig
Foto: Mogens Ballegaard

Arbejde
Jeg er 35 år, og jeg arbejder på institutionen
”Skovvang” i Holstebro. Den afdeling, som
jeg arbejder på, er for aktive misbrugere.
Der er ti beboere, som alle er misbrugere af
forskellig art (alkohol, stiknarkomaner), og
som ikke kan eksistere uden. Der er ikke ret
mange, som bliver afvænnet, for de har været i det liv i mange år. Vi hjælper dem med
mad, og tøj og samler dem op, når de ikke
synes, at livet er værd at leve. Alderen er fra
42 til 65. De har stor set alle haft en meget
dårlig start på livet, som har gjort, at de er

faldet i forskellige fælder undervejs. Som
ansat skal man kunne holde ud at se på, at de
langsomt slår sig selv ihjel. Vi er 7 ansatte i
min afdeling, men der er ca. 100 ansat indenfor området, og dem kender jeg de fleste
af. Så jeg har et dejligt job.
Baggrund
Jeg er født i Holstebro, hvor jeg gik 7 år i
Halgård Skole. Derefter var jeg 3 år på efterskole. Derpå tog jeg Hf-eksamen, tog en tur
til Sjælland og så uddannede jeg mig til so20
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cial og sundhedsassistent i Herning. Det er
14 år siden nu.”

hvor Heidi og jeg flyttede sammen. Vi havde
truffet hinanden ved, at min gode ven var på
landbrugsskole herovre, og her havde han
fundet en kæreste. Hos dem skulle jeg til
housewarming. Der mødte jeg så Heidi, som
var pigens kusine, og siden har vi holdt sammen også med dem. Da jeg flyttede herover,
flyttede vi til Holstebro.
Mens vi boede der, kom jeg til at arbejde i
en computerforretning i Lemvig, senere fik
jeg job hos TDC, jeg har været hos et fiberselskab og været med til at lægge fiber ind
til folk, var i Ringkøbing som elektriker,
hvor jeg blev udlært som alarmmontør. Nu
er jeg ansat i Herning, hvor jeg arbejder med
servere og telefoni for store firmaer. Jeg er
meget glad for at være der, og jeg bliver der,
til de smider mig ud. Vi er ca. 30 ansatte, og
vi har et rigtig godt fællesskab. Der bliver
arrangeret sociale begivenheder flere gange
om året, som gør dette fællesskab tættere.
Der har jeg været siden 2014.”

Fritid
Af interesser nævner Heidi først og fremmest, at hun er kreativ i forbindelse med boligrestaurering og syning samt have og
udendørs aktiviteter. Hun er ikke fremmed
for at starte et syskursus til vinter. Om sommeren tager familien gerne på ture i naturen,
og sidste år var de 14 dage i Sverige, hvor
de havde gang i mange forskellige aktiviteter, og hvor de havde deres teltvogn med.
Den boede de i forskellige steder, hvor de
benyttede allemandsretten, som giver én lov
til at bo næsten hvor som helst i naturen. De
havde gas med, og på den måde klarede de
sig selv. En fantastisk tur.
Faderen
Nu tager Thomas over, og han fortæller:
”Jeg er 41 år, og jeg kommer fra Hundested,
hvor jeg også gik i skole de første år. Senere
flyttede jeg til Hillerød sammen med min
mor, som sidder lige der. – (Hun har siddet
stille og roligt i den anden ende af stuen, så
jeg har slet ikke set hende. Hun kommer nu
frem og fortæller, at hun har været på besøg
her i 14 dage for at hjælpe til med flytningen, og at hun rejser hjem dagen efter.)

Fritiden
I fritiden er Thomas FDF leder i Ørnhøj, og
det fortsætter han med. Han reparerer også
alt elektronik, og hvis han ikke kan finde ud
af det, søger han på nettet og lærer det på
den måde. De er begge handymen og nyder
naturen. De har høns og ænder og kunne
godt tænke sig at have et par får gående ved
søerne.
Med en stor tak for, at familien tog imod
mig, takker jeg af. 

Uddannelse
Jeg tog 10. klasse i Hillerød, og derefter gik
jeg i lære som elektriker. Det tog 4½ år.
Efter at jeg var udlært, var jeg ved militæret
i 2 år, idet jeg blev sergent. Jeg var i Ålborg,
hvor forsyningsenheden har hjemme. Jeg
blev lagerekspedient og kom til at stå for udlevering af reservedele og andet, som der var
brug for.

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Arbejds- og samliv
Da jeg var færdig med militæret, flyttede jeg
tilbage til Hundested, hvor jeg købte min faster og onkels gamle hus og indrettede mig
som selvstændig elektriker, samtidig med at
jeg åbnede en computer forretning, som var
åben 8 timer om ugen. Alt, hvad der er elektronik, har altid interesseret mig, så jeg havde nok at gøre. Jeg solgte det, da der var gået 4 år, og i 2004 flyttede jeg til Jylland,

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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 Nørkledamerne holder ferie
Ved: Grethe Lauridsen

Så har nørkledamerne en velfortjent ferie.
Der var pakkedag tirsdag den 15. maj.
Det blev til 70 kg i alt med strikkede og syede ting, som bliver sendt til Dansk Røde
Kors´ fordelingscenter i Kliplev i Sønderjylland, for derefter at blive sendt ud i verden,
hvor der er brug for det.
Vi har haft et godt år med hygge, snak og
diskussioner om mange ting.
Der er plads til flere, hvis nogen har lyst, så
er det på Grønbjerghjemmet tirsdag i hver
anden uge i de ulige uger.
Vi starter op igen sidst i august.
Fra venstre er det Elna Nielsen, Margit Jensen, Ingerlise Vestergård, Anne-Kirsten
Gammelgaard Bente Færge, Birgit Sinkjær
og Grethe Lauridsen. 

FFoto: Grethe Lauritsens telefon
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 Tyttebøvsen - Grønbjerg
Tyttebøvsen kalder hun den, den nye private
pasningsordning i Grønbjerg.
Der er mange, der vil kende Bolette Pedersen
fra vuggestuen i NaturMusen, hvor hun har
været ansat, men nu vil hun prøve kræfter
med en privat pasningsordning, en privat
vuggestue.
Arbejdet med børn
Bolette har altid elsket at arbejde med børn.
Lige siden hun var 12 år gammel, har hun
haft med børn at gøre. Hun begyndte med at
være babysitter for to små drenge, og da Bolette gik ud af skolen, begyndte hun i en vuggestue. Derudover har hun arbejdet både i
børnehave og SFO, men vendte tilbage til de
små, da det er her hun føler, at hun hører til,
idet det er her hun føler at børnene udvikler
sig allermest. De begynder at gå, de begynder at snakke, og det synes Bolette er vildt
spændende og ikke én dag ligner en anden.
Bolette
Bolette er 35 år gammel og bor i Algade,
Grønbjerg med sin kæreste og deres 4 børn,
Sille på 12, Noah og Bastian på 9 og Sofie på
7 år. Familien er tilflytter fra Falster, og Bolette søgte ind i NaturMusen, fordi hun savnede nogle kollegaer, men fandt hurtig ud af,
at hun gerne selv vil sætte dagsordenen og
selv sætte rammerne for dagligdagen og lidt
mere hjemlige rammer for børnene, i stedet
for at der er skiftende personale. Det er jo
egentlig en udvidet familie, og det kan Bolette godt lide, og hendes egne børn glæder sig

Bolette sammen med Elene, én af de nye små børn
Foto Mogens Ballegaard

også til at ”udvide” familien.
Bolette har ingen uddannelse inden for faget,
så hun kan ikke drage paralleller til uddannelsen, men hun har været på kurser, og det
vil hun fortsætte med, og man bliver jo som
sagt ikke for gammel til at lære noget nyt,
konstaterer Bolette og fortsætter, det er altid
givende at komme ud at sparre med andre og
se tingene fra nye vinkler.

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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have madpakke med, den smører jeg sammen
med dem, og det bliver en del af de daglige
gøremål, siger Bolette.
Kommunal godkendelse og gæstedagpleje
Bolette begynder i skrivende stund med to
børn den 1. august, men vil gerne op på tre.
Hun er normeret til og har plads til fem.
Bolette er underlagt og skal godkendes af
kommunen til den private dagpleje. Men én
af fordelene ved den private er den, for gæstedagpleje som Bolette praktiserer. Hvis
man er kommunal, skal man have børn ind i
gæstedagpleje, og mine børn skal også sendes ud i gæstedagpleje i påkommende tilfælde, men jeg har det sådan, at jeg har en vikar
tilknyttet, så bliver jeg syg eller skal en tur til
læge eller andet, så kommer der en vikar til i
mit hjem, fortæller Bolette. Vikaren som børnene møder, er naturligvis ikke mig, men
omgivelserne og den daglige rutine er den
samme. Det har for mig været en vigtig del
af det, så børnene føler sig hjemme og trygge
i omgivelserne, slår Bolette fast. Vikaren er
også tilknyttet, når vi har forskellige aktivite-

Foto fra Tyttebøvsens hjemmeside

Lidt pædagogik
Bolette bruger også naturen i sin pædagogik.
Hvad kan naturen bruges til både oplevelsesmæssigt, smagsmæssigt og synsmæssigt. Bolette kan endvidere godt lide sit køkken hvilket resulterer i at der bl.a. er friskbagte boller
hver morgen. Børnene skal heller ikke selv
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ter, så børnene kommer til at kende vedkommende. Én gang om måneden vil jeg have
forældrekaffe og i en sådan situation, vil vikaren også være tilknyttet, så både barn og
forældre kommer til at se vedkommende. I
første omgang bliver det min kæreste, der
træder til, og han er således også godkendt af
kommunen, ligesom jeg er og mit hjem er
det.
Arbejdet med en privat dagpleje
Der er naturligvis noget benarbejde i at være
privat, man skal blandt andet selv ud og finde
sine børn og gøre et benarbejde for at komme
ud med budskabet. I den forbindelse har Bolette en profil på Facebook, men hjemmeside
har Bolette også fået, hvor hun præsenterer
sig selv sin familie og huset og pasningsrammerne. Stedet hedder i øvrigt Tyttebøvsen,
og det gør profilen også, og hjemmesiden
hedder www.bolette13.123hjemmeside.dk.
Men ellers er mund til mund-metoden én af

de kommunikationsmidler Bolette gerne vil
gøre brug af.
Den 1. august
Tiden op til er fyldt med klargøring af huset,
haven og omgivelserne. Det var i øvrigt vanskeligt for Deres udsendte at komme ind gennem lågen, der var forsynet med lukketøj både udvendig som indvendig – det skal der
være.
Der er som tidligere nævnt indskrevet to
børn, og de kommer fra Grønbjerg, men hvis
folk vil komme med børn fra Spjald, Ørnhøj,
Abildå, så er det fint for mig, det vil afhænge
af, hvor langt forældrene vil køre for at få deres børn passet, slutter Bolette.
Mødet med Bolette er tilrettelagt på en åbenhus dag, så nu begynder det at vrimle ind
med børn og voksne, der vil hilse på. Så er
det passende at få sagt farvel og held og lykke med det nye tiltag i Grønbjerg. 

Grønbjerg Aktiv
Følgende hold forsøges etableret:
Vinterens hold:


Mig, min mor og min far



Puslinge



0. - 3. klasses spring



4. - 7. klasses spring



Multihold



PDK



4H-holdet

Vi har opstart i uge 39
Tilmelding, ledere mm. følger
i næste Runestenen
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 37 år i Grønbjerg Lokalhistoriske Arkivs tjeneste
Ved: Mogens Ballegaard

I Grønbjerg 1897 – 1997 kan man læse følgende:

2006 overtog du posten som formand efter
N.P. Svendsen.
I 2012 overlod du så formandsposten til undertegnede, men blev ved med at arbejde
med Arkibas og Arkiv.dk samt indskanning
af Grønbjerg før og nu, men nu har du valgt
at stoppe løjerne i Lokalhistorisk Arkiv regi.
Vi vil sige dig tak for din utrættelige indsats
gennem årene og indførelse i den elektroniske registrering af vores arkivs materiale.
Vi er ikke færdige med registreringen endnu
og håber naturligvis at vi må trække på din
ekspertise i ny og næ og stille spørgsmål,
som vi ikke selv er i stand til at svare på.

På generalforsamlingen i 1981 i Grønbjerg
Håndværker og Borgerforening i dag Sogneforeningen diskuterede man planerne for oprettelse af et Lokalhistorisk Arkiv. Man enedes om at nedsætte et udvalg bestående af
N.P. Svendsen, Johannes Kirk, Klaus Jensen, Jørgen Engestoft og Nanna Pøhl til at
arbejde videre med sagen - Formand for
Grønbjerg Håndværker og Borgerforening
var på det tidspunkt dig Johannes Kirk.
Ved generalforsamlingen i 1982 hvor Johannes blev afløst af Knud Agergaard som formand, blev der i beretningen sagt at Lokalhistorisk Arkiv var en selvstændig forening,
og jeg går ud fra at det var med ovennævnte
udvalg som den første bestyrelse.
Så vidt det har kunne opspores har du været
medlem af bestyrelsen igennem alle årene. I

Endnu engang tak og tak for mange års samarbejde. 

Johannes Kirk i Grønbjerg Lokalhistoriske Arkivs tjeneste i 37 år heraf 6 år som formand efter
legendariske Niels Peder Svendsen

Foto Mogens Ballegaard
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⚽ Familie/ børnehold.
For de som spiller efter børns vilkår
Max. 2 herrespillere under 40 år pr. hold
Der skal minimum være 2 børn på banen, som højest må gå i 5 kl.
Kampene spilles på oppustelig bane, hver kamp på 8 min
Voksen hold.
For de som går lidt hårdere til makronerne.
Der spilles efter normale turneringsregler, med den undtagelse af, at mål scoret
af piger/damer tæller for 2 mål.
Ved føring på 3 mål, må der indsættes en ny spiller – ung som gammel – denne
spiller skal dog forlade banen, såfremt føringen igen bliver mindre end 3 mål.
Der må fra start være 4 spillere på banen af gangen. Der spilles på en femmands
bane med syvmandsmål og bolden må kun pareres med hænderne.
Kampene dømmes af lokale dommere.
⚽

Der bliver afholdt en turnering i bumper balls.
Vestjysk paintball står arrangement,
der vil være muligt at melde et hold til på dagen.

Pris pr hold 100-, kr.

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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 Når novicer kommer til fodbold
Baggrund for overskriften
Onsdag den 9. maj var der kaldt til fodboldbrag på Grønbjerg stadion mellem Grønbjerg
-Aktiv fodboldseniorer og Herning KFUM
på kortbane serie 2.
Nu blev der jo bragt et indlæg i Runestenen
nr. 152 om, at man var begyndt fodboldsæsonen, og så var det jo naturligt at følge op på
den begivenhed specielt i anledning af, at
holdleder Claus Bak havde henledt opmærksomheden på kampen både med tidspunkt, og
at det var muligt at købe grillpølser og
”læskedrikke” arrangeret af Grønbjerg Friskoles Støtteforening.
Billeder af begivenheden skulle der også være lejlighed til.

de linet op. Dommeren vendte mønten i luften, og der blev valgt side.

Oplægget og forberedelse
Da Deres udsendte ankom til stadion, var de
10 - 12 stk. grønbjergdrengene iført sortrødstribede trøjer på banen for at varme op.
Hvor det andet hold fra Herning var henne,
forelå der ikke noget om. Kort før kampstart
myldrede det imidlertid frem med lyseblå
klædte ungersvende fra et af klubhusets omklædningsrum.

Der spilles fodbold
Kampen blev fløjtet i gang og der blev kæmpet om hver eneste bold.
Lige pludselig blev der fløjtet af og spillerne
trak ud til hver sin side. Nå, tænkte Deres udsendte, det var en kort kamp. Men nej der var
bare en lille pause, så man her i det gode vejr
og varme kunne få noget at drikke.
På den igen. Kort tid efter var der gul kort for
en efter dommerens mening grov tackling. Så
manden blev åbenbart smidt ud af spillet.
Men nej, mine naboer sagde, at det gule kort
blev konverteret til 5 minutter udenfor banen.
En mere besynderlig foreteelse var at opleve,
at der blev skiftet ud ret så ofte. Var der én,
der var blevet træt, kom der en ny mand på
banen, indtil den første havde fået vejret igen
og kunne spille videre. Ja, det var også en
mærkelig foreteelse, for det kom sig ikke så
nøje, om den mand der skulle ud ikke kom
ud før den anden løb ind på banen, så til tider
var der ti mand på banen, mod de otte som er
et standardhol i kortbanefodbold for seniorer.

Den sædvanlige procedure
Den ”gule” dommer fløjtede til samling. I to
rækker én på hver side af midterlinjen med
anførerne forrest var de dystende ungersven-

Der scores
Der stod snart 1-0 til Grønbjerg, og jublen
blandt tilskuerne var både højrøstet og varede længe.

Havde der nu ikke været røde tage og grøn bevoksning i baggrunden, men en mega tribune kunne scenen egentlig godt have været en ligakamp, hvor holdene høfligt gik forbi og hilste på hverandre. Bortset fra dog at et par af spillerne på holdet gav sponsorerne rigtig god valuta for de sponsorerede trøjer
som de fyldte godt ud
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Offside - nå ikke!
Nå, men der blev spillet videre, og lige pludselig blev der spillet en bold frem til en medspiller, der stod næsten nede ved modpartens
mål, kun målmanden var mellem ham og målet. Deres udsendte kunne ikke forstå det,
der var da offside!!
Nej, det spiller man ikke med i otte-mands
fodbold på kortbane, lød det fra naboen, hvis
søn var med på holdet.

dog til fordel for Grønbjerg der fik sparket
bolden i modstandernes mål to gange mere så
kampen endte 4-3 til hjemmeholdet.
Og var det ikke for modstandernes fantastisk
dygtige målmand kunne der have stået både
7-3 elle 9-3 til Grønbjerg.
De fire målscorere var Jonas Hjorthus, Magnus Christensen, Eddie (han er rumæner) og
Claus Bak.
Jo, det var fornøjelig og publikum var medlevende med mange tilråb fra sidelinjen - pas
på ryggen, Magnus er fri, spil Jonas osv. osv.
Så var der dømt tredje halvleg. Og der blev
slæbt en grøn plastikkasse ud med 30 små
firkantede afdelinger i. Publikum strømmede
til grillen for at få stillet sulten og også tørsten.
Kampen var slut og de unge mennesker fra
Herning fik badet og kom i deres civile antræk.
En meget sort person kom ud fra omklæd-

Målmandsudskiftning
Det var egentlig også lidt morsomt at se, at
målmanden blev skiftet ud ikke mindre end
tre gange. Hvorfor det? Jo, lød det igen fra
naboen, han synes at det var kedeligt at stå i
mål, han vil hellere spille ude på banen.
Så stod der 1-1. ingen jubel denne gang.
Det fortsatte - så stod der 2-1 og 2-2 og så 23, det var knap så godt.
Kampen endte efter to gange tredive minutter

De elleve ungersvende stillede trods den hårde kamp op til fotografering efter kampen og stod missende med øjnene i den nedgående sol.
Bagest fra venstre er det: Alex, Henrik Ahm, Magnus Christensen, Eddie, Kim Slot, Jacob Krogh,
Claus Bak og Nicolai Vastrup
Forrest: Tom, Mikkel Hessellund, og Jonas Hjorthus
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ningsrummet (det tidligere ord for en sort
person må man jo ikke bruge længere).
En lille dreng stod måbende og så på denne
sorte unge mand med store øjne og åben
mund.
Henvendt til den unge afrikaner mente jeg at
den lille dreng sikkert ikke havde set en sort
mand før. På godt dansk sagde han, at det var
sikkert rigtigt - de sorte kom nok ikke til de
små landsbyer så ofte.
Efter en stund var det på tide at vende hjem-

ad. Da Deres udsendte var på vej ud til cyklen, stod der endnu en ungersvend og spurgte
om jeg skulle hjem nu? Ja, det skulle jeg da,
”Det må du ikke” svarede han.
Jamen jeg skal hjem og sove. Nej det skal du
ikke, det er ikke mørkt endnu. Og hvad svarer man så til det? Men ungersvenden kom
mig i forkøbet og spurgte om jeg så skulle
hjem og hvile.
Jeg nikkede og sagde ja, hvorefter jeg fik lov
til at gå. 

Tilløbne ungersvende, det er dem i de afvigende fodboldtrøjer, så en chance for at lykønske holdet med
sejren, og mon der så ikke nok faldt lidt læskedrik af. Alle foto i artiklen Mogens Ballegaard
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 Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Ved: Mogens Ballegaard

Generalforsamlingen torsdag d. 3. maj
2018 kl. 19.00 i Arkivet på Friskolen

Formandsberetning 2017
Året 2017 – 2018 begyndte med et konstituerende møde hvor valget faldt på følgende:

1: Formandens beretning
2: Regnskabsaflæggelse
3: Behandling af indkomne forslag.
4: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Valget
gælder for to år.

Formand: Mogens Ballegaard
Næstformand: Lars Holm Hansen
Kasserer: Hans Erik Hansen
Sekretær: Klaus Jensen
EDB-og Arkibaskyndig Johannes Kirk

På valg er:
Johannes Kirk (modtager ikke genvalg)
Klaus Jensen (modtager genvalg)
Mogens Ballegaard (modtager genvalg)

I lokalhistorisk arkiv overrender vi ellers ikke hinanden, men hjemmearbejdet slipper vi
ikke for. Vi er blevet kontaktet ca. 20 gange
i sager der vedrører det materiale vi lægger
på Arkiv.dk.
Det har været emner som jernbanevogne på
Ørnhøjbanen, rettelser af navne på diverse
billeder, tilføjelser eller rettelser i forhold til
det skrevne. Endvidere har der været henvendelser om en tidligere præst i Grønbjerg
fra 1800-tallet. Derudover spøger Musiker
Mortensen stadig i kulissen – forstået på den
måde, at jeg af og til bliver kontaktet af Rebild Spillemandsmuseum med henblik på at
udrede familien Mortens og dennes musik.
Vi har modtaget en lydfil fra en indspilning
der fandt sted i Frisørsalonen hos Aksel
Mortensen, Algade 20.

Forslag til bestyrelsen Rita Welander
5: En suppleant og en revisor vælges hvert
år.
Suppleant: Birthe Kamp Jensen (modtager
genvalg)
Revisor: Torben Vestergård (modtager genvalg)
6: Eventuelt
Er der noget fra Jubilæumsskriftet vi bør få
på Arkibas?
Efterfølgende konstituerende møde på Sandbækvej 26

Af enkeltartikler kan nævnes bl.a. syv nekrologer i 2017

Valg af formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen)

For de teknisk interesserede kan vi oplyse at
vi lægger beslag på 3.030 MB
Vi er blevet bedt om sammen med de øvrige
arkiver i Ringkøbing-Skjern kommune af
fremlægge vore regnskaber for 2016 og
2017. Angive hvor mange frivillige vi er –

Efter valg af stemmetæller og ordstyrer berettede Mogens Ballegaard følgende fra Arkivets virke for 2017
I Arkiv.dk er følgende registreret:
År

Journal

2016
2017

27
27

Arkivfond
20
20

Enkeltbilleder
1798
1802
32

Film
1
1
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Enkelte artikler
Bøger
248
260

28
28

Emne
samlinger
2
2

faste åbningstider og om vi benytter Arkibas
til at lægge materialer på internettet og endelig hvor vi har til huse. Det er til brug for det
nye kulturudvalg der er nedsat efter byrådsvalget i november.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Til valg til bestyrelsen var der genvalg til
Klaus Jensen og Mogens Ballegaard.
Opstillet i steder for Johannes Kirk var Rita
Welander der tog i mod valget.
Der var ligeledes genvalg til både suppleant
og revisor.

Selskabet hvor vi havde vores brandforsikring er ophørt med at eksistere. Vi har dog
valgt ikke at tegne en ny forsikring da lokalet vi har til huse i er brandsikret og løsøre i
arkiver er af ringe værdi. Ydermere er de arkivalier vi har i arkivet uerstattelige og går
de til kan de ikke genskabes.

Under eventuelt var der forslag om at Runestenens jubilæumsudgave blev indkøbt til
Arkivet.

Ligesom alle andre foreninger der har med
personfølsomme data skal vi i Grønbjerg
Lokalhistoriske Arkiv tage stilling til den
nye Persondataforordning fra EU.
I den henseende får vi hjælp fra Arkiv. dk
der vil sørge for kurser og udstikke de generelle retningslinjer for offentliggørelse af
”datamateriale” Forordningen træder i kraft
den 25. maj i år og vi vil løbende opdatere
på komplekset.

På det efterfølgende konstituerende møde
blev følgende valgt, og i den rækkefølge fra
venstre:
Formand: Mogens Ballegaard
Sekretær: Klaus Jensen
Kasserer: Hans Erik Hansen
Øvrige
Lars Holm Hansen og Rita Welander. 

Med hensyn til Historisk Atlas har vi to emner som drejer sig om Grønbjergvikingen og
Nr. Omme Kirke. Vi vil også have historien
om Gule fanden på denne side.
Beretningen blev taget til efterretning.
Hans Erik Hansen aflagde regnskabet der
var godkendt af Torben Vestergaard som revisor og som også blev godkendt af generalforsamlingen.

Foto: Mogens Ballegaard og Gravers Kjærgaard

Sommerkalender Menighedsrådet
Nr. Omme Kirke - Præsten har ferie og vikaren er gået på pension!
Søndag den 19. aug. kl. 9.00 prøver vi en med en lægmandsgudstjeneste:
Hans Jørgen Mikkelsen vil tale med os under overskriften:

Hvordan finde håb, når alt er håbløst?
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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 Personalerokering i Let-Køb
Der er sket nogle rokeringer i Let-Køb - butikken i Grønbjerg.
Den nuværende daglige leder Louise Lynge
er gået på ferie og barsel.
Det medfører at der i det næste års tid skal en
ny daglig leder i butikken. Det bliver Henriette Siebert. Henriette bor i Idom og har været ansat ved Min Købmand i Hjerm og i LetKøb i Nr. Felding begge butikker ejet af Spar
Købmand i Holstebro, Kim Mikkelsen.
Derudover har Caroline søgt nye udfordringer i Søndervig.
Som ny personale i Grønbjerg træder et
kendt ansigt ind, idet Cicilie efter endt studentereksamen har mod på at fortsætte i LetKøb.
De øvrige ansigter er Ben, Simon, Kristoffer
og Karoline. (-mb) 

Øverst f.v.: Henriette, Karoline, Cicilie.
Nederst f.v.: Ben, Kristoffer og Simon

For Grønbjergs vedkommende drejer det sig
om Jane Bjørneboe der har åbnet galleriet for
besøgende på ovennævnte tidspunkt.
Jane skriver:
Grønbjerg har på alle måder været det, der
skulle til for at jeg kunne realiser, det jeg
skulle/skal.
Nogen gange drømmer jeg om min barndoms
bøgeskove med anemonebund. Derovre i det
østjyske. Da min mor døde for snart 7 år siden, var det ikke længere en realitet, at
"vende hjemad"
Mine billeder har bl.a. handlet om dette.
Hvis du endnu ikke har været forbi, er der
den første weekend i september, åbent i såvel
galleri, som værksted.
Hvis vejret tillader, kan man tage en te eller
kaffe i haven.
Velkommen
Galleri og værksted
Frydendalsvej 1, Grønbjerg, 6971 Spjald
Jane Bjørneboe, Maleri - Tlf. 2173 0373
mail@janeplain.dk - www.janeplain.dk
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 Min uge i sommerhus
Ved: Jimmi Johansen

”Jeg har været i sommerhus i Thorsminde
fra d. 15. - 20. juni 2018 og jeg har virkelig
nydt det” siger Jimmi.
”De er så søde alle de frivillige”.
Vi har snakket og hygget med hinanden.
Jeg har malet på sten og skaller, der er fundet på stranden. Vi har også været rundt i
byen.
Om lørdagen var vi til Fiskens Dag i Thorsminde, hvor vi blandt andet hørte Tørfisk,
og vi så har også været til fiskeauktion.
Markus og Ivan tog mig med på en tur ned
på den gamle havn.
Jeg var meget glad for at de ville have mig
med. En rigtig herretur.
Jeg vil gerne takke de frivillige for, at jeg
måtte være med i hele ugen.
Tak for det.
Jeg glæder mig allerede til næste år.

Jimmi sammen med fra venstre Bente Færge, Karin Demant og Anne-Kirsten Gammelgaard
Foto: Der blev fotograferet lidt på skift

Hilsen Jimmi Johansen 
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 Der er noget, jeg er bedre til end andet!
Jeg skulle møde Ejnar kl. 11 lørdag formiddag. Konen havde taget bilen, så jeg måtte på
cyklen, men det gjorde ingenting i det enorme solskin, der herskede i de dage.
Ud ad asfaltvejen, til venstre, en lille kilometer mere, så til højre ad en grusvej og ind til
venstre til et par store haller, hvor Ejnar står
og pakker nyindkøbte værktøjer ud.
Udenfor står et enormt vogntog oplinet. En
meget stor traktor efterspændt af en delvis
selvopbygget ”spuler” og derefter en vogn,
hvorpå der står en lille gravemaskine. Et træk
på omkring tyve meter. ”Det er nok præcis lige den længde på et køretøj som jeg må køre
med”, griner Ejnar.
De fleste vil vide, at vi i Grønbjerg kun har
én Ejnar, Ejnar Vendelbo.
I Ejnars lille annonce i Runestenen skriver
han:
”Problemer med dræn når det regner? Så ring
til Ejnar!”
Mit indgangsspørgsmål til Ejnar, i den her
periode hvor det næppe har regnet i to måneder, bliver derfor
Jamen Ejnar, så er du jo nærmest arbejdsløs?
Nej, nej, griner Ejnar igen. Der er masse at
lave. Men der er lavvandet i æ drænarbejde
lige i øjeblikket. Men jeg bryder mig egentlig
ikke om at være udenfor når det regner, men
det passer jo ikke så godt med annoncen ”når
det har regnet”, det rimer jo ikke på Ejnar.
Lige nu har jeg hjulpet en landmand med at
grave en tømningssilo til korn. Ned med ca.
25 m3 korn som derefter blæses op i et par siloer. Hullet skal graves. Det kan være slemt
vandfyldt, men ikke så galt lige nu hvor det
er rimeligt tørt, også i to en halv meters dybde. Siloen skal svejses sammen, stives af og
sættes ned i hullet, der skal efterfyldes med
sand og forstærkes med beton og lecablokke.

Ejeren havde indkøbt en spuler, for primært
at kunne spule sine egne dræn rene, så overfladevandet kunne trække fra markerne. Det
var så mig, der fik lov til at køre med den.
En spuler er en stor vandtank, hvorpå der er
monteret er tromle med ca. 500 meter slange,
hvor der på enden sættes en spuler, og ved
hjælp af traktorens kraftoverføring kan der
pumpes vand ud med et stort tryk.
Det var der nogle naboer, der så, og sådan
bredte det sig til, at jeg primært kørte ud for
at spule dræn. Der er jo ikke gjort ret megen
reklame for sagen, for det har bredt sig som
ringe i vandet - a pro pos vand.
Jeg har også en lille slange på omkring 90 meter, så jeg kan komme ind i private haver og
rense afløb osv. Der er sågar nogle der har

Ejnar Vendelbo har tidligere været ansat som
lidt af en alt-mulig-mand på en maskinstation,
der både havde maskiner, svin og kvægdrift.
Jeg kunne hjælpe til alle steder, men efter at
have arbejdet med dræn i elleve år, var det
nok blevet lidt af min spidskompetence.
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spurgt om ikke jeg kunne rense deres afløb i
køkkenvasken. I de tilfælde har jeg kun et råd.
Kogende vand, masser af kogende vand, for
det er som regel fedtstof der stopper afløbet.

Sidste år kørte man rundt og snittede majs,
og maskinerne gik jo somme tider ned i en
meters dybde, og lige der ligger der mange
drænrør og sådant et tryk, er der ikke mange
drænrør, der kan holde til. Men det er ikke
Maskinstationen hvor jeg arbejdede blev min primære opgave at lægge drænrør, lidt
solgt, og jeg fulgte med til den nye ejer.
drænrør hist og pist kan gå an.
På det her tidspunkt begyndte, eller rettere,
havde jeg tænkt på at begynde for mig selv.
Så er der noget, der hedder vandingsanlæg.
Der gik tre år, og så skulle der ske noget nyt. Der er ofte haner og ledninger, der kan være
Så spurgte jeg, om den nye ejer ville sælge over 25 år gamle, der trænger til at blive skifspuleren. Det ville han godt, hvis jeg stadig tet, og nogle steder er vandledningen sprunget.
ville komme og være afløser ude hos ham. Derudover er der noget, der hedder 10-års
Den snak mente Ejnar, at de kunne tage, når gylletanks kontrol. Der skal graves ud helt
han stod som ejer af spuleren. Jeg har dog af- ned til bunden, for at man kan se, om der er
løst et par gange derude.
gylleudslip. Samtidig med kommer der nogle
Jeg har egentlig aldrig været bange for at bli- kontrollører, der skal tjekke de wirer, der
ve arbejdsløs, men en dag kom min kone, spænder gylletanken sammen.
Helle, og sagde, at jeg har været i en arbejdsløshedskasse i et år. Det var så hende, der Der var en landmand, der sagde, at han havhavde sørget for det i tiden, hvor der var den de et stoppet dræn derud et sted. I den anledsåkaldte krise. Men jeg har lavet mange for- ning fik jeg en sender, der kan sættes på enskellige ting gennem tiden. Lige fra land- den af slangen. Den sender signaler op til
brug, mink, murerarbejdsmand osv.
overfladen, og der har jeg så en kabelsøger/
modtager, som jeg kan gå med og sige, det er
Nu er jeg så godt i gang, og mine kunder lig- hernede. Det sparer mange timers gravearger i en radius på max ti kilometer. På den må- bejde, og det kan landmanden godt se en forde kan jeg sagtens køre frem og tilbage, så en del i. Det har så også givet flere kunder på
anhænger med en lille bil på, har jeg ikke be- den konto.
hov for, og trækket bliver vist også for langt.
Der er mange forskellige områder, Ejnar har
været inde over, og som han selv siger: Jeg
Men tilbage til trækket med spuler og grave- kan en frygtelig masse ting, men der er ikke
maskine på ladet, og hvorfor gravemaskine? noget jeg er særlig god til. Eller omskrevet til
Jo, men den har jeg jo købt, fordi man af og overskriften:
til kommer ud til et rør, der er stoppet totalt Der er en frygtelig masse ting, jeg kan, men
eller knust. Så er det praktisk, at man kan ta- der er noget, jeg er bedre til end noget andet.
ge fat med det samme og få klaret problemet. (- mb) 
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 Tale til afgangseleverne på Grønbjerg Friskole
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Kære afgangselever.
Det er blevet tid for at sende jer ud i verden,
ud i ungdomslivet, ud til et utalt af muligheder.
I er præget af en skole:

….det bliver her vores veje skilles. Det er nu
vi giver hinanden et bjørnekram og siger på
gensyn.

I er meget forskellige med mange forskellige styrkesider, ideer og personligheder.
Det der dog træder tydeligst frem hos jer,
har været fællesskabet, jeres hjælpsomhed,
rummeligheden og omsorg for hinanden og
alle andre elever på skolen.
Humoren, det skæve og det skøre har præget
hverdagslivet men I har alle været i stand til
at fokuserer, være lyttende og arbejdsomme
når det krævedes af jer. I kan få ting til at
lykkes.
Når i sætter jer et mål. Tager initiativet. Gør
jer umage. Gør det sammen med andre, og
er modige og vedholdende, så har i hver især
vist, overfor jer selv. I kan hvad I sætter jer
for.
I er dannet til fremtiden, til fællesskabet, til
tolerance, til at være respektfulde og ikke
mindst til at træffe valg.
Gå ud og vær jer selv, vis hensyn, gør noget
for andre og I gør noget for jer selv. Tag initiativet og lad ikke andre bestemme.
Kom tilbage og fortæl os om hvordan det
går.
Vi lægger gerne ører til, giver en hjælpende
hånd. Vi vil nyde hvert et minut.

Det er nu i skal i gang med, Ungdomsliv søge muligheder – søge udfordringer.

Held og lykke i livet.
Tak og på gensyn 

Der vægter fællesskab, trivsel og faglighed
højt.
I trygge og kendte rammer har vi skubbet til
jer, udfordret jer og forsøgt at skabe et
stærkt fundament til det videre ungdomsliv.
Vi har fokuseret på fortælling, bevægelse og
idræt, udeskole og fagdag, spillet teater,
morgensang og projektarbejdet.
Vi har vægtet samarbejdet og fællesskabet,
hvilket også har betydet en række lejrture,
Københavns ture og en Berlin tur.
MEN….

Skoleleder Niels Henrik Larsen holder tale for afgangseleverne, hvis navne findes på side 9
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 Grønbjerg Aktiv på vandet
Ved: Heidi Brinch Hansen

Kanotur på Hover Å
En dejlig lun forårsaften i maj mødtes de frivillige trænere, hjælpere og udvalgsmedlemmer i Grønbjerg Aktiv til en udfordrende og
hyggelig eftermiddag.
Efter samling på friskolens p-plads gik turen
til Ølstoftlejren ved Hee, hvor 6 kanoer ventede.
Inden sejladsen var der medbragt kaffe og
kage ved bålhytten. Turen bragte os via Hover Å til Stadil Fjord, hvor vi efter godt to timers smuk sejlads kunne lægge til ved Røjklit Havn.
Her ventede aftensmaden, som blev serveret
af Ulla og Heidi Mouridsen fra bestyrelsen.

Efterfølgende var der mulighed for sjov på
fjorden. En speedbåd sejlede ud fra havnen,
og her havde man så mulighed for at afprøve
vandski, gummiring m.m.!!
En helt igennem hyggelig dag med vandsprøjt og bølgeskvulp, våde og glade aktører.
Grønbjerg Aktiv vil endnu en gang gerne sige tak for opbakningen til denne dag, men så
sandelig også tak for jeres hjælp til at holde
fodbold, ungdomsklub, badminton og gymnastik kørende i Grønbjerg.
God sommer til jer alle!
Foto: Heidi Brinch Hansen 
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 Afslutning på Skoleåret 2017 - 2018

Der var trængsel i skolegården og ved grillene torsdag aften
den 28. juni og børnene gav prøver på deres færdigheder.
40
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Farvel til lærer Hanne Kæmpegaard der har været med i alle 10 år.
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 Menighedsrådets klumme
Ved: Bodil Toftdahl

Årsberetning for 2017
Nørre Omme kirke og sogn
Indbyggere pr. 1/1 2017:
············635
Medl. af Folkekirken:
············571 dvs. 89,9 %
············11 fødte
············5 døbte heraf...
············..2 lørdagsdåb
············9 døde...
….alle begravet eller bisat i Nr. Omme
············2 vielser
············16 konfirmander
············33 almindelige gudstjenester,
············gennemsnitlig deltagelse 26,
det giver en kirkegangsprocent på 4,6.
Og så er de store magneter slet ikke talt med.
Tæller vi dem med, havner vi på 7,1.
Landsgennemsnittet er under to, og i København under 1.
Dåbsprocenten her i sognet er faldet drastisk.
Det skyldes, at der er mange udlændinge,
som arbejder her og stifter familie. Så det er
nærmest københavnske tilstande.
Der har været 21 højmesser, altså kl. 10.30:
33 deltagere i gennemsnit.
Laveste deltagelse 7, det var d. 13. august.
Højeste deltagelse 69, det var d. 29. oktober.
Der har været 11 gudstjenester kl. 9 gennemsnit 20 deltagere.
Laveste deltagelse var til en kl. 9 gudstjeneste d. 3. september, med 10 i kirke, højeste til
kl. 9 var 30, d. 19. marts.
Højeste deltagelse var juleaften kl. 14.40 da
var der 150 i Nørre Omme kirke.
Kirkegangen er altså rimeligt jævnt fordelt.
Det er meget sjældent, der er meget få.
Koret samler fortsat mange deltagere, både
til at være med i koret og til de gudstjenester
og koncerter hvor koret medvirker.
Gennemsnit for diverse arrangementer i kirken er 49 deltagere.
I december måned 2017 var der 10 arrangementer og gudstjenester, med i alt 706 deltagere, altså 70 i gennemsnit.
Alt i alt i 2017 kom der 2.622 ind over dørtrinnet i Nørre Omme kirke. Det er da helt

pænt med en befolkning på 635, heraf 571
folkekirkemedlemmer.
Vi mener i menighedsrådet, at variationen er
vigtig. Vi måler vores succes på, om folk er
glade, både når de kommer (altså har en positiv forventning til kirken) og når de går (at de
har hørt noget, som i det mindste var interessant).
Om det er mange eller få betyder kun noget i
statistikken, vi synes, det vigtigste er, at de,
som er der, har en god oplevelse.
Selv har jeg det sådan, at jeg bare gerne vil
bidrage med noget input, som den enkelte
måske kan bruge til noget i sin egen tankegang og liv. Så er det selvfølgelig ikke helt
lige meget, hvor mange der kommer. Jeg synes, det at gå i kirke er lidt ligesom at ringe
til Mads og Monopolet - hvis nogen af jer
lytter til det program i radioen. De, der spørger Mads og Monopolet om råd, gør det, fordi der er noget, de ikke lige selv kender svaret på. Og det kan godt være, de heller ikke
får et direkte, konkret svar, men de får et nyt
lys ind over, som måske kan hjælpe dem med
at træffe en beslutning. Sådan virker det sådan set også at gå i kirke og høre hvad Bibelen og traditionen har at sige. Der er ingen facitlister, men der en hel masse eksempler på
hvad andre har gjort - og hvad Vorherre selv
har gjort, og så kan man måske få et nyt lys
indover det, man selv står over for. Det er en
rolle, Folkekirken har det fint med. Der er
plads til mange tolkninger og mange meninger, og det er Folkekirkens største styrke.
Konfirmandstuen er rammen om rigtig mange ting, fra Musik for de små til diverse møder, Kultur og Samvær og den ugentlige sammenkomst for pensionister om mandagen.
Koret øver flittigt om torsdagen, Læsekredsen har også glæde af den, og man kunne
sagtens forestille sig, at andre ting kunne
komme til. Det er ubetinget vores hensigt
fortsat at samarbejde så meget som muligt
med lokalsamfundets forskellige foreninger.
Mere af det! Tak. 
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 Sct. Hanstalen 2018
Ved: Mogens Ballegaard
Jeg blev ringet op af sogneforeningen – om ikke
jeg ville holde Sct. Hans - Talen.
Det synes jeg imidlertid ikke, jeg kunne tilkomme, da jeg allerede havde været på to gange.
Jamen, her i året hvor du har haft 25-års jubilæum med Runestenen – lød indvendingen.
Og der ramte de jo lige-godt et blødt punkt. Men
den argumentation kan jo kun benyttes i år.
Jeg indvilgede, men jeg har jo nok fortrudt nogle
gange, for hvad skal man sige, når det er tredje
gang, og alle gode kræfter i Grønbjerg har sagt
mangt et klogt ord om dette og hint på denne aften.
Jeg tænkte, måske noget om livet og modgang.
Njaa, kunne det ikke blive for tørt og alvorligt.
Alle ved jo også, at Sct. Hans er Johannes Døberen, der blev født et halvt år før Jesus og har lagt
navn til denne aften.
Så var jeg en tur over Trump og Kim Jong-un, og
hvad skulle verdenssituationen egentlig her i
Grønbjerg en hyggelig Sct. Hans Aften og så
endda en lørdag.
Lidt tættere på kunne det jo være de kystnære
vindmøller, el-ledningerne gennem Abildå, eller
også kunne man jo drøfte nogle Ulve.
Men var det værd at ruske op i nogle i forvejen
overophedede spørgsmål?

Mogens Ballegaard
Foto: Gravers Kjærgaard

els Peter Svendsen. I Sogneforeningens referatet
efterfølgende stod, at Lone Astrup havde holdt
båltalen ”som gav meget til eftertanke”, men talen var ikke med, og er ikke refereret i bladet, så
den første nedskrevne Sct. Hanstale kommer med
Ingrid Kirk i 1995.
Hvor hun kurserer over temaet ”Vi elsker vort
land”, som vi synger i midsommervisen af Holger Drachmann. Ingrid kommer ind på, at vi elsker vort land i flere sammenhænge – julen, når
fuglene synger foråret ind, når vore afgrøder er
vokset til modenhed og vi har bjerget høsten ind,
når vi står her i Grønbjerg omkring bålet, vi synger om fred her til lands, og tankerne går tilbage
til for 50 år siden, hvor gæve danske mænd og
kvinder satte livet til for fred og frihed. Ingrid siger endvidere, at krig er foragt for menneskeliv
og skulle forbydes ved lov, hvilket hun så også
kommer tilbage til og mener, at det er en overordentlig vanskelig sag at få gennemført. Hun kommer endvidere ind på, at den krig der føres i an-

Så kom tanken: Sogneforeningen havde lagt vægt
på, at det havde noget med 25 år med Runestenen
at gøre, og der greb jeg så chancen.
Den første årgang fra 1993 bebuder Sogneforeningen Sct. Hansfest i en meget lille annonce
uden program for aftenen.
I 1994 var der også en lille annonce, men her var
Grønbjergvikingen på spil og blev overrakt til Ni-

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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dre lande gav anledning til, at vi her i Grønbjerg
kunne modtage fire bosniske familier, der var
flygtet fra den krig, der herskede i deres hjemland. Ingrid er stolt over den måde som Grønbjergboerne tog imod de fire familier på.

med lov? Omvendt: Når vi nu har love til at regulere vores adfærd - behøves vi så at opføre os ansvarligt overfor vores omgivelser? Denne liberalistiske anskuelse var der allerede taget højde for i
Jyske lov. Den fortsætter: ”Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig
mest”. Ingen vil beskylde gode gamle kong Valdemar for at være socialist - men et vist fælles
tankegods er der tale om! Og der er mere af samme skuffe: ”Loven skal ikke gøres eller skrives til
nogen mands særlige fordel, men efter alle deres
tarv, som bor i landet”.

Året efter tog Else Pedersen tråden op på sin
måde, ved at berette om, at den lange lyse tid
skulle have en gavnlig effekt på vores humør. Else kunne berette følgende:
I mit arbejde kommer jeg i kontakt med mange
ældre mennesker: - en 96-årig enlig mand, hvis
helbred skrantede lidt, pga. alderen, var det tyndet gevaldig ud i familie og venner, og på den
måde følte han sig noget ene, han var ved at være
en af de sidste fra sin tid, men alligevel kunne
han sige: "A venter atter det kan blew forår, så
skal a ud og goe en tur långs med æ vej, så a kan
mærk a blod strømme stærkere i æ årer, så blewer
a ung ijen !!!" - det er da fantastisk for et livsmod, det må være sommerens berigende energi,
ungdom og livsmod.
En betragtning og et livsmod som man godt kunne bringe ind i sit liv.

Grete Tange havde fællesskabet på dagsordenen det lige fra fællesskabet på vejen til landsfællesskab, EM i Fodbold og EU-fællesskabet og
hun slutter med denne opfordring:
Men hvem er vi så fælles med? Svaret er vel i vor
individualiserede tid: ikke med nogen. Der er et
gammelt ord, der siger ene gør stærk; men det
tror jeg ikke rigtig på. Jeg mener, at vi alle har
brug for at være i et eller flere fællesskaber, hvor
vi føler, at vi hører til. Jeg må dog nok indrømme,
at jo længere væk fællesskabet er, desto mindre
forpligtet føler man sig overfor det, derfor er de
nære fællesskaber, som vi danner med hinanden
for kortere eller længere tid, er af uvurderlig betydning for os i vores dagligdag. De er med til at
gøre hverdagen gyldne, for som en klog mand har
sagt: Vorherre skal nok tage sig af dit liv, du skal
blot tage dig af naboens.

Senere causerede Gravers Kjærgaard over tiden på følgende måde:
Årstider bliver beskrevet med hovedvægt på midsommertid, og netop TID, tid i forskellige sammenhænge og betydninger skal være overskriften.
Jeg skal nok sørge for, det ikke tager for lang tid.
Og videre med:
Men der er det forunderlige ved tid, at vi alle har
lige meget af den, ung - gammel, rig - fattig, alle
er vi tildelt 24 timer i døgnet, det må vi da kunne
blive enige om, at det er retfærdigt.
Gravers spørger videre: Giver vi os selv tid til at
nyde og værdsætte naturen. Tid er noget vi har,
folk interesserer sig for tid på forskellig vis, nogle
fordyber sig i fortiden, mens andre forsker i fremtiden. Ved de netop overståede overenskomstforhandlinger var stridspunktet ikke penge, nej det
var mere tid til at være sammen med børnene.
Gravers slutter så af med: Nå, jeg må vist også
passe på tiden ikke løber fra mig, tak for ordet og
tak for at jeg måtte tage lidt af jeres tid.

Man skulle tro at Lone Astrup året efter har taget tråden op fra de forrige år og hun indleder sin
tale sådan her:
Hvordan går det? Det er fyraften. Og det er Kaj
der ringer. Kaj - det er ham fra sogneforeningens
bestyrelse. Det er bare så dejligt, når der er nogen
der ringer, for at høre hvordan det går. Så det får
vi lige en snak om - og jeg står ligeså stille og
glæder mig indvendig. Glæder mig over, at vi har
mange, kontakter og at det føles rigtig godt at ha’
et netværk. Nå! nu skal I på den anden side ikke
lade jer forføre helt, for efter de indledende, charmerende manøvrer kommer vi frem til det mere
alvorlige: det viser sig, at Kaj også har et andet
vigtigt ærinde. Han gør en helhjertet og sober indsats for at overbevise mig om, at det er mig, der
gerne vil holde båltalen i år. Det er nemlig sådan
nogen som Kaj og de andre, der kommer til at gøre en forskel i et lokalsamfund som vores. Sådan
nogen som Kaj der f.eks. påtager sig et ansvar, at
nogle traditioner føres videre, at vi f.eks. får muligheden for at mødes med hinanden. Men for nu
lige at komme tilbage til ham, Kaj – jeg spørger
ham: er du nu sikker på at det er min tur? Det var

Et par år senere har Søren Nilausen ordet og
han tager Jyske lov under behandling.
Den indledes med sætningen: ”Med lov skal land
bygges”. - Efter ”Med lov skal land bygges” følger nok Jyske lovs vigtigste sætninger: ”Men
ville enhver nøjes med sit ejet og lade andre nyde
samme ret, da behøvede man ingen lov”.
Ved ansvarlig adfærd og fremfærd uden at træde
andre mennesker under fode - ja hvad skulle vi så
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han.

Henrik Thomsen havde taget emnet op om "Hver
by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil
vi fra livet med glædesblus holde." - står der i sidste vers af aftenens sang. Der står ikke, at vi skal
brænde dem af! Vi skal tænde et glædesblus og
holde ondskab og fordomme fra os. Ondskab og
fordomme må ikke få magt til at få os til at forfølge andre mennesker, fordi de ser anderledes ud,
har andre skikke eller en anden religion, end vi
har.
Derefter kom Henrik Thomsen ind på religionsfrihed, de første korstog, religionskrige i bl.a. Afghanistan og Syrien, religionsfriheden i Danmark,
tørklædedebatten. Lige efter krigen var det helt
almindeligt, at koner på landet her i Danmark tog
et tørklæde på, når de skulle udendørs, og de var
ikke muslimer, det var bare skik og brug, og den
skik har holdt sig længere sydpå, f.eks. i Italien.
I middelalderen brændte man hekse. Man fandt
en eller anden kone, som man kunne give skylden for alle ulykker. Jeg synes man burde tage en
trold med, for der er lige så mange mænd som
kvinder, man kan give skylden for alle ulykker.
Vi kunne også bare tænde et bål og glæde os
over, at vi endnu har vores frihed, og synge en
sang og drikke en øl.

Minna Kjeldgaard sammenligner året efter
Grønbjerg med et selskab, og hvad der kan gøres,
for at et selskab og dermed Grønbjerg kan holdes
oven vande med visioner, målsætning, værdier i
ord og handling. Der skal være en direktør, salgsafdeling, Pr. afdeling, administration, produktudvikling, serviceafdeling og det hele, for at tingene
kan gå op i en højere enhed, og Grønbjerg til stadighed er at finde på landkortet.
Året efter blev man enige om at causerer over Jubilæumsåret i Grønbjerg.
Det fik Malene Cadovius så lov til med en symbolik i det samfund, der har kæmpet i 100 år for
eksistens og berettigelse, og som ikke slutter her,
men fortsætter med en oprettelse af en friskole,
nu når kommunen har taget vores egen skole. Vi
skal fortsat tro på Grønbjerg og kaste mange resurser i at opretholde et velfungerende samfund,
som flere vil flytte til end flytte fra.
Klaus Tang berettede året efter også om den frihed vi har i Danmark, set i lyset af to oplevelser
han og konen Hanne havde gennem Hannes arbejde i det tidligere Østtyskland, og en medhjælper der var i landbrugspraktik fra Estland, og som
de kørte hjem og oplevede lidt af livet i Estland
efter at russerne havde trukket sig tilbage og havde taget alle vejskiltene med sig.

Søren Sylvest Nilausen tog i 2013 sin navnebroder Søren Kierkegaard under behandling eller
rettere behandlede han Søren Kierkegaards filosofi om travlhed. Søren drog også Dovne Robert
med i talen og stillede spørgsmålet, om hvad vi
havde så travlt med. Han opremsede også de tre
visdomme fra Kina fra før vor tidsregning:
I Ching er der en samling af kinesisk livsvisdom,
om hvordan man bliver lykkelig eller ulykkelig.:
· Vil du være lykkelig én dag, så drik dig fuld.
· Vil du være lykkelig tre dage, så gift dig.
· Vil du være lykkelig altid, så bliv gartner.

Hanne Kjærgaard fortæller i 2011, om at fortælle, om Sct. Hans, med smil på læben: Det med
smil på læben, - har I prøvet at gå på gågaden i
Holstebro, se folk i øjnene, smile og sige goddag.
Og fortsætter med forskellighed:
At mennesker er forskellige, står ikke til diskussion. Min bedstemor lærte mig noget, som jeg ofte
har tænkt på. Hvis hun deltog i en samtale, og de
andre talte negativt om et andet menneske, sagde
hun altid: ” Har I tænkt ...” og så kunne hun altid
finde noget godt at sige. En smuk egenskab hos et
menneske synes jeg, at evne altid at finde noget
godt at sige om andre. Mon nogen af os kan sige
sig fri for at have ”pustet til ilden, så flammen
blev større”. Jeg tror det ikke. Har I tænkt på forskelligheden i hvordan I mødes af jeres medmennesker, Den gode stemning. Tænk på når du føler
dig godt tilpas, når du føler dig tryg, når du kan
være dig selv, når du føler tillid, når du giver noget af dig selv. Jeg bliver glad, når jeg er i et fællesskab, hvor jeg har det på den måde. Så føler
jeg at livet det er livet værd.

I 2015 fortalte Bodil Toftdahl om vejret og om
at have ondt. Hun henviste til Thøger Larsen, der
ikke skriver om vejret, men skriver til vejret. På
den måde personificerer han vejret med de tilskikkelser, det nu giver. Hvordan vi håndterer
den hvordan vi omgås den. Ligesom vi skal
håndtere og omgås den smerte der nu engang følger med på godt og ondt, når man ældes, ikke
den der opstår på grund af et brækket ben eller
lignende, men den vi har, når man står op om
morgenen og skal leve med den.
Der er en talemåde, man bruger om den slags: det
er ikke et spørgsmål om hvordan man har det, det
er mere, hvordan man tager det.
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Else Pedersen tager i 2016 emnerne håb og frygt
op. Håbet har en dyster slægtning frygten. Else
kurserer mest om frygt. Frygten for det ene og
andet i forbindelse med Englands medlemskab af
EU, frygten for fremtiden set fra Chr. Nissens
stol (tidligere direktør for Danmarks Radio). På
samme linje ligger Forfatteren Carsten Jensen,
men Else slutter sin Sct. Hanstale med et digt af
Benny Andersen om håb og som hedder ”I Begyndelsen”.
Og enkelte citater derfra:

hvilke nye navne vil om tyve tredive år
lyder lige så fortroligt danske
som Meyer og Passer,
Utzon og Borge,
Schmeichel og Schade gør i dag?
Endelig slutter vi med en hverdags historie fra
2017 hvor Hans Jørgen Mikkelsen beretter om sit
arbejde på Retspsykiatris afdeling i Viborg med
kriminelle og psykisk syge mennesker, der har
fået en dom.
Det vil være uretfærdig at tage enkelte betragtninger ud af sammenhængen, så gå selv ind på
runestenen.dk og læs Hans Jørgens hverdagsbetragtninger fra en afdeling, som vi ikke hører så
meget til i avisspalterne.

Danske forfattere
har navne som Jacobsen
Andersen og Jensen
Kristensen og Jæger
men også navne som Oehlenschlæger
Pontoppidan
Paludan
Panduro
uanset navnet
blev dansk mere dansk
for hver linje de skrev

Ovennævnte citater er kun brudstykker taget ud
af en sammenhæng, men jeg kan i øvrigt varmt
anbefale at gå til kilden og få læst nogle af de fine og tankevækkende taler, der er givet udtryk
for gennem tiden i Grønbjerg den 23. juni.
God sommer – hvis den kommer igen. Men ellers
må vi tænke på den vi har haft. 

Og Danmarkshistorien er langtfra forbi
trods indvandrerstop
har vi noget at se frem til:

v/ Mads Madsen
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 Grundlovstalen

onen. Og så er der de steder, hvor vi ganske vist ikke
har rekorder - men så i hvert fald solide fremskridt:
Vi har forbedret kræftbehandlingen. Stadig flere
overlever en kræftsygdom fem år efter, at den er konstateret. Vi har flere læger og sygeplejersker nu. Faktisk er der siden 2001 kommet en læge mere hver dag
(-søndag). Dertil kommer en sygeplejerske mere hver
eneste dag. Jovist har vi meget at glæde os over.

Ved: Finansminister Kristian Jensen
Der var mange børn fra skolens ældste klasser mødt
op for at høre Kristian Jensens Grundlovstale.
Den greb Kristian Jensen med det samme og begyndte at fortælle om Danmarks historie fra dengang vi
var ”Herre i hele norden” til i dag
Samtidig med føjede han et kapitel til om en oplevelse han havde da han var på spejderlejr med sine børn
hvor nogle fra troppen der havde mødt nogle afrikanske børn og forklarede, at der henne stod Danmarks
udenrigsminister (som han var på det tidspunkt) hvem
siger de, ja ham i den blå skjorte – og alle havde blå
skjorte på. Det gik op for de unge afrikanere, at det
var korrekt, skønt de ikke kunne forstå at en udenrigsminister kunne gå rundt i Danmark uden beskyttelse.
I det afrikanske land de kom fra, ville en udenrigsminister være omgivet af en hær af sikkerhedsvagter.
Blot for at pointerer at vi bor i et frit land.

Indvandrerne
Vi danskere kan lide at være på toppen af lykkebarometeret. Og vi vil gerne tilbage igen. Den danske
selvforståelse er der ikke nogle i vejen med. Den er i
hvert fald mindst lige så stor som den norske.
Men nogle gange bliver vi grebet af tvivl og rådvildhed. Er vi så lykkelige? Er vi så trygge? Har vi noget
at rose os af? Kan I huske for to et halvt år siden, da
flygtninge bevægede sig op gennem Danmark langs
motorvejene? Hvordan kunne det lade sig gøre? Vi
følte et tab af kontrol. Hvem var de mennesker? Hvad
ville de hér? Hvad skulle der ske med vores samfund?
Ja, vi mistede kontrollen. Og hvad er lige så slemt: Vi
følte derefter et tab af tillid. Hvor var myndighederne? Hvorfor havde de intet gjort? Hvorfor havde politikerne intet sagt? Og hvad med medierne? Hvorfor
havde de ikke advaret?
Når man måler forskellige branchers troværdighed, så
kommer politikere og journalister ofte allernederst på
ranglisten. Og det er da sandt nok, at vi har noget til
fælles: Først ignorerer folk, hvad vi siger og skriver.
Og bagefter får vi så at vide, at folk ikke har tillid til
os. Der var faktisk masser af advarsler fra politikere,
da flygtningene begyndte at strømme op gennem Europa. Jeg husker i hvert fald, hvordan jeg selv reagerede, da medierne begyndte at fortælle om den kaotiske situation i Middelhavet: ”You ain’t seen nothing
yet”.
Siden flygtningekrisen i 2015, er der heldigvis sket
meget. Strømmen af flygtninge er kommet under
kontrol. Men tillidsgabet består.

Grundlovstale – 5. juni 2018
Danmark - det delte land? eller stedet, hvor vi skaber et fælles hjem?
Danmark er verdens lykkeligste land - det ved vi. Og
dog. Sidste år blev vi officielt vippet af pinden - af
Norge. Det er selvfølgelig en stor skændsel. Hvad har
nordmændene, som vi ikke har? Bortset fra bjerge?
(og bjerge af penge)
Vi danskere har faktisk meget at være glade for: Ikke
bare det dejlige sommervejr. Vi har masser af rekorder. En beskæftigelsesrekord: Aldrig har der været så
mange danskere i beskæftigelse som nu. Godt 2,7
millioner mennesker har et lønmodtagerjob. Det er
det højeste antal lønmodtagere nogensinde. Vi har en
rekord i jobskabelse: Siden 2015 er der skabt 130.000
flere private job. En rekord i socialpolitik: Vi har reduceret antallet af personer på offentlig forsørgelse.
Der er kommet 49.200 færre på offentlig forsørgelse
siden valget. Ledigheden er helt nede på 4,1 procent
En rekord i udlændingepolitik: Vi har det laveste antal asylansøgere i 10 år. Danmark er ikke længere en
flygtningemagnet i Europa. Vi har fået styr på situati-

Tillidsgabet
Det tillidsgab føler man også i andre dele af den vestlige verden. Og det er årsagen til de såkaldt
”populistiske bevægelser”. Og det er årsagen til
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Brexit og til Trump. Hvis ikke man kan stole på autoriteterne, så må man jo sætte sin lid til nogle, der kritiserer autoriteterne. Det giver friere spil til såkaldte
”alternative fakta”. I den nuværende situation bliver
det et argument i sig selv - at man er uenig med autoriteterne - at man har mistillid til autoriteterne.

og børnebørn. Jeg vil ikke bestemme deres fremtid.
Men jeg vil i hvert fald sikre mig, at de har flere muligheder, end jeg havde: Flere muligheder for at lære
noget. Flere muligheder for at opleve noget. Flere muligheder for at udleve deres drømme
Jeg vil også sikre mig, at de mindst har samme muligheder. Samme mulighed for at leve i et trygt samfund.
Samme muligheder for at leve i fred. Samme mulighed for at have et hjem i Danmark. Et fælles hjem.

Den anti-autoritære
Se, jeg er selv ganske anti-autoritært anlagt. Og det er
lidt farligt at sige for en finansminister. Jeg skal jo
normalt sørge for at binde kompromisser sammen, og
være en slags økonomisk indpisker. Men jeg er faktisk anti-autoritær i den fredelige betydning af ordet.
Mit anti-autoritære sindelag er rettet mod mennesker,
der vil bestemme over mig. Mennesker, der vil presse
deres holdninger ned over hovedet på mig. Fortælle
mig hvordan jeg skal - spise - leve - opføre mig, så
længe jeg ikke skader andre Men i forhold til facts og til videnskab - er jeg til gengæld meget autoritetstro. Jeg lever efter følgende ordsprog: ”Alle har ret til
deres egne holdninger. Men ingen har ret til deres egne fakta”. Vi har brug for at rehabilitere fakta som noget, vi kan være fælles om. Politikere. Journalister.
Borgere. Det er en fælles opgave. Men fakta er ikke
noget, der kan stå alene. Vi har også brug for følelser,
vi kan være fælles om. Noget, der får vore hjerter til
at slå i takt. Mennesket lever ikke af brød alene. Og et
samfund hænger ikke sammen ved fakta alene.

Skel og tillid
Skel gør os utrygge. Hvis der er for store skel i et
land, så forstår vi ikke hinanden. Så respekterer vi ikke hinanden. Og så mister vi tillid til hinanden.
Og når først vi mister tilliden til hinanden, så er vi på
vej ned i en ond spiral: Adskillelser, overvågning,
kontrol, hårdhændede myndigheder.
Men den modsatte sammenhæng er også til stede:
Hvis vi har tillid til hinanden, så kan vi også undgå
store skel. Tillid - i sig selv - kan mindske store skel.
I Danmark for 50 år siden, var de økonomiske skel en
del større. Og for 100 år siden var de økonomiske
langt større. Alligevel har danskerne i mere end et århundrede haft indbyrdes tillid til hinanden. Professor
Gert Tinggaard Svendsen fra Aarhus Universitet har
kåret danskerne til Verdensmestre i tillid. Nogle siger,
at det stammer helt tilbage fra vikingetiden. Og det er
ikke så underligt. Vi er del af samme folk. Del af et
skæbnefællesskab. Den slags er muligt, hvis vi har tillid til hinandens gode hensigter.
Men vi beslutter selv, om vi vil fastholde et tillidssamfund. Det kræver noget af os som borgere. At vi
accepterer, at andre mennesker oftest prøver at gøre
det rigtige - selv om vi alle sammen fejler ind imellem. At vi tror på, at kommunen og myndighederne
altid samvittighedsfuldt forsøger at træffe den rigtige
afgørelse - selv om vi måtte være uenige. At vi ikke
skærer alle over én kam - selv om én enkelt person i
en gruppe træder ved siden af. Uanset om det er sjællændere, journalister eller selv politikere

Finansministeriets regnemodeller
I den seneste måned har der været en del debat om Finansministeriets regnemodeller. En lederskribent på
Politiken påstod ligefrem, at Stauning aldrig ville have givet os noget velfærdssamfund, hvis Finansministeriet havde bestemt tingene dengang, for 90 år siden. Det siger først og fremmest noget om, hvor historieløs den pågældende lederskribent egentlig var.
For det første var det nemlig lige præcis Staunings finansminister, CV Bramsnæs, som sikrede Finansministeriets rolle som det store stærke koordinerende
ministerium. Og det har været en god ting at have styr
på tingene i dansk økonomi. For det andet er det danskerne, der har skabt velfærden i kraft af deres arbejde. Ikke politikerne. Politikerne kan sidde og fordele
pengene. Men de skaber dem altså ikke. Og intet forhindrer politikerne i at prioritere pengene på den ene
eller den anden måde. Uanset hvad økonomerne siger. Økonomerne går op i arbejdsudbud og vækst og
produktivitet. Men mange af de ting, som vi gennemfører politisk, handler jo om noget helt andet. Eller
som der stod i denne søndags tekst fra Prædikerens
Bog: ”Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den”
Vi har brug for mere og andet end velstand. Fællesskab - bæredygtighed - frihed

Lykke, lille befolkning og handel
Danmark er blandt de lykkeligste lande i verden. Og
hvis man ser på top ti, så er vi lykkelige sammen med
Norge, Island, Schweiz, Finland, Holland, Canada,

ØRNHØJ FODKLINIK
v/Daiva Mikkelsen
Åbnings tider efter aftale eller
Mandag - Tirsdag 10 - 14
Onsdag
16 - 19
TEL. 22 46 84 68
Hovedgaden 58 - Indgang ved P Plads

Fakta og muligheder
Fakta kan sige os noget om, at en bestemt samfundsmodel har været gavnlig for os. Men fakta siger ikke
noget om, hvad vi bør gøre i fremtiden. Fakta siger
ikke noget om, hvilke mål vi bør have for vores børn

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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New Zealand, Australien og Sverige.
Hvilke fællestræk har de lande? For det første har de
små befolkninger - bortset fra Canada (36 mio.). De
er temmelig rige. Er de så alle nordiske velfærdsstater? Nej. Schweiz, Canada, Australien og New Zealand er det i hvert fald ikke. Men alle de pågældende
lande er handelsnationer.
Jeg tror, at der er noget i vores kulturelle dna. Det er
jo normalt for os, at en god handel mellem ligeværdige parter bygger på tillid - og skaber tillid. Handel er
ikke bare noget med at udveksle varer. Det er også et
spørgsmål om at diskutere, vurdere, prutte om prisen.
At more sig sammen. Handel er en social aktivitet,
som bygger på tillid - og som øger den indbyrdes tillid. Selvom man ikke deler de samme værdier, selvom man måske endda er på kant med hinanden, så er
en god handel jo det, der lokker os til at have med andre at gøre. Handel kan gøre gamle fjender til venner.
Se bare på USA og Vietnam. Eller på Tyskland og
Danmark for den sags skyld. Handel har gennem århundreder skabt tillid. Den tillid har vi taget med andre steder i vores institutioner. Vores politiske institutioner. Vores liberale demokratier ikke mindst.

mindst svækkes ad politisk vej. Jeg føler, at Danmark
i de seneste år er blevet meget mere fragmenteret.
Opdelt. Adskilt. Jeg besøgte MIT tilbage i slutningen
af 90’ene, hvor de stolt fortalte om opfindelsen af en
”netagent” som kunne læse avisen for dig, og give dig
præcis de nyheder, du var interesseret i. Det var vildt
banebrydende den gang, så de var meget stolte. Jeg
blev derimod mere og mere bekymret, jo mere de fortalte. Og til sidst stillede jeg det – for mig – oplagte
spørgsmål: hvad så med alle de nyheder jeg ikke vidste, at jeg var interesseret i? Hvordan skulle jeg komme til at se dem? I dag er netagenter og samlende nyhedsmails hverdag. Og mange får alene de nyheder,
som de på forhånd har bedt om. Vi mødes i virtuelle
fællesskaber, som kan handle om alt fra bridge til
computerspil, fra madopskrifter til aktieinvesteringer.
Og dermed møder vi færre af dem, som ikke ligner
os. Færre som udfordrer vores opfattelse af verden.
Og det er altså måden at blive klogere.
Jeg har bemærket, at nogle amerikanske universiteter
er begyndt at fjerne bøger, som minoritetsgrupper kan
finde stødende. Eller afvise gæsteforelæsere, som vil
præsentere ideer, der kan udfordre de herskende holdninger. Dermed bliver universiteterne ikke hjemsted
for ideudvikling og viden, men for ideselektion og
ensretning. Samtidig bliver vi mere geografisk fragmenteret. Vi bosætter os i byer, hvor vi finder frem til
de kvarterer, som ligner os mest. Jyllands-Posten havde for kort tid siden en artikel, hvor de kørte fra Århus til Nr. Vorupør med en ung studerende, som aldrig havde set Vesterhavet. Hans sammenhold med
en jævnaldrende mekanikerlærling på Mors var ikkeeksisterende. Så vi står med en samfundsudfordring!
Jeg er bange for, at vi har svækket vores kultur - uden
at tænke over det. Vi gjorde det i 1960’erne og 1970’erne - med de store betonbyggerier. Vi gjorde det i
1970’erne - og frem - med en naiv bistandslov. Vi
gjorde det i 1980’erne - og frem - med en dårligt udtænkt flygtningelov. Vi lever stadig med konsekvenserne. Kombinationen af en dårlig udlændingelovgivning og et naivt bistandssystem har skabt store katastrofer i Danmark. 33 mia. kr. Permanent. Så dyr er
regningen hvert år. Bare gjort op i penge. For ikke at
tale om det skred, der er sket i vores tillidskultur.

Den danske kultur - kan den svækkes?
Fælles kultur skaber tillid. Men hvad skal vi så stille
op, når vi er holdt op med at dele kultur? Mange liberale har haft det med at mene, at kultur kommer af sig
selv. Det gør den ikke. Kultur er produkt af hundredvis af generationer, som gik forud for os.
Uden ildsjæle - ingen kulturelle fremskridt. Uden
Grundtvig havde dansk kultur set meget anderledes
ud. Uden højskolebevægelsen, uden iværksætterne i
1800-tallet, uden arbejderbevægelsen.
Vi har været heldige med vores ildsjæle i Danmark.
Vi har også været gode til at understøtte dem på den
rigtige måde. I foreningslivet. I menighederne osv.
Og så har vi været gode til at udvikle fælles samfundsinstitutioner. September-forliget i 1899 styrkede
vores samarbejdskultur på arbejdsmarkedet. Kanslergade-forliget i 1933 styrkede vores samarbejdskultur i
Folketinget. Den store helhedsløsning i 1987 styrkede
vores pensionssystem på en måde, som de færreste
gjorde sig klart, dengang aftalen blev indgået.
Men selvom en kultur kan styrkes - så kan den ikke

Kan der rettes op?
Nu skal jeg ikke male alt sort i sort. For det er faktisk
muligt at rette op på udviklingen. De seneste par årtier har vi netop gjort meget for at rette op på problemerne. Og vi har meget at gøre endnu. Vi har en god
baggrund at gøre det på. Dansk økonomi er aktuelt i
fremragende form, blandt andet på grund af senere års
reformer af f.eks. tilbagetrækningsalder og dagpengesystemet. Vi skal udnytte det momentum dansk økonomi har lige nu, til få flere ind på arbejdsmarkedet
og sikre de offentlige finanser på sigt. Akkurat ligesom vi har gjort tidligere med f.eks. Velfærdsaftalen
(2006) og Tilbagetrækningsaftalen (2011). Læg lige
mærke til, at Velfærdsaftalen strammede op på vores
pensionsalder. Og det skete endda i en periode med
fremgang i økonomien. Det er et godt eksempel på, at vi
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sagtens kan gennemføre reformer, når tiderne er gode.
Vores nuværende opsving bygger i høj grad på det seneste årtis reformindsats, hvor man i tide har taget
skridt til at sikre den positive udvikling vi har i dag.
Vi skal bygge videre på reformdagsordenen, så dansk
økonomi kan blive ved med at vokse sig stærkere.
Vi vil have de unge tidligere ind på arbejdsmarkedet.
Færre skal forsørges af det offentlige. Flere skal vælge at blive længere på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige arbejdstid skal øges. Og så vil vi understøtte
international rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

medier også spiller en sund og samlende rolle. Et
samfund uden sådan nogle som os, vil være et samfund, hvor den første og bedste demagog bare uhindret slipper igennem alle forsvarsværker - og snupper
det hele. Det ser man i andre lande. Demokratiet er
ikke som sådan truet. For der foregår masser af afstemninger. Og man vælger masser af præsidenter og
ministerpræsidenter. Men bindeleddet mellem folket
og det politiske er væk i visse andre lande.
Demokrati er ikke truet som sådan - nej. Men det liberale demokrati - den slags demokrati, der lægger et
bånd på magthaverne - det er helt bestemt truet. Vi er
på vej ind i det autoritære demokratis tidsalder, hvis
vi ikke passer på. Hvor Putin, Erdogan og andre sikrer sig en eller anden form for legitimitet gennem afstemninger - men uden at respektere individuelle rettigheder. En uafhængig presse er vigtigere end nogensinde. Men også politikere, der tør sætte noget på spil.

Mere endnu! Og et vi!
Men vi vil mere end det. Jeg vil mere end det. Jeg vil
gerne fremme et land, hvor vi kan være lykkelige,
fordi vi også har overskud til hinanden. Fordi vi har
noget at give hinanden. Noget at dele med hinanden.
Og se, det er langt sværere at regulere politisk.
Økonomisk set er det let nok at fastholde Danmarks
position om et af verdens mest velstående lande. Og
vi skal sikre, at virksomhederne har mulighed for at
gribe mulighederne ved den teknologiske udvikling
og ved globaliseringen. Reformdagsordenen bliver ikke nødvendigvis nem at indfri. Det kræver, at hele
Folketinget udviser vilje til at tage hånd om de fremtidige udfordringer. Den allerstørste udfordring er
dog den folkelige, kulturelle udfordring. Hvordan
fremmer man en fællesskabsfølelse - et ”vi”? Her
tænker jeg ikke på det totalitære ”vi” - som undertrykker den enkelte. Jeg tænker på den slags ”vi”, der
følger af et samfund - et sted, hvor man finder sammen. Hvor man opdager hinanden. Finder løsninger
sammen. Hvor man støtter hinanden. Da Gymnastikhøjskolen i Viborg fyldte 50 år, skrev Sigurd Barret
og Jens Sejer Andersen en fremragende sang, som
hedder: Hvor du sætter din fod. Heri skrev de bl.a.:
”Du er en del af os. Der skal mere end én til at elske
og slås.” De største følelser i livet kommer altid i
samspil med andre personer – aldrig alene.

Kan demokratiet styrkes?
Jeg hører til dem, der faktisk mener, at vores politikere har gjort det utrolige. Og jeg kan pege på mange
glimrende ting, som har været med til at styrke Danmark. Også ting der er gjort af alle mulige andre end
folk fra mit eget parti. Bare se på reformerne siden
1982. Reformer af dagpenge, efterløn, skat osv. Men
også udviklingen af verdens bedste grønne energisystem, en yderst liberal friskolelovgivning, fri og lige
adgang til uddannelse helt op til universitetsniveauet,
en Grundlov, som sætter rammer og gør fri på samme
tid. Et samfund, hvor vi kærer os om hinanden. Vi
kan gøre det igen. Vi kan forny Danmark på det velkendte grundlag. Vi skal forny Danmark på basis af
vores fælles værdier. Det gøres ikke ved at vedtage en
lov eller afsætte en sum på finansloven. Det skabes
ved at vi i vores holdninger og handlinger fremmer
det samfund, som vi gerne vil have. Et samfund, der
bygger på: Frisind – hvor vi tillader andre retten til
deres valg af liv, så længe de også tillader os vores ret
til vores valg
Initiativlyst – hvor vi fremmer, belønner og nurser de
personer, som ønsker at tage et initiativ og skabe en
forening, en folkebevægelse eller en privat virksomhed
Ligestilling – fordi vi ved, at et samfund kun hænger
sammen menneskeligt, hvis mænd og kvinder har lige
ret til at bruge alle deres evner frit.
Tillid – fordi vores verden rent faktisk består af personer, som har de samme drømme og værdier som vi.
Fordi at selv om ikke alle fremmede er en ven, du
endnu ikke har mødt, så er langt de fleste netop det.
Fordi vores verden altovervejende består af personer,
som har de samme drømme og værdier som vi. Desværre har de seneste år bragt terror og misbrug af vores gæstfrihed tættere på, og vi har øget ressourcerne
til politi og forsvar for at beskytte vores samfund.
Men vi må ikke lade vores tillidsfulde samfund
smuldre og erstatte det af mistillidssamfundet. Det vil
være at miste netop det, som vi ønsker at forsvare.
Det vil være at miste netop det, som Grundloven - i
både bogstav og ånd - betyder for os. 

Fællesskaberne og de andres interesse!
Tidligere har vi haft institutioner, der automatisk drev
os i retning af hinanden. Vi havde brug for hinanden i
lokalsamfundet. Vi havde brug for hinanden på tværs
af Storebælt. Vi kunne godt grine af hinanden - men
vi gjorde det sammen. Nu fornemmer jeg, at vi driver
fra hinanden. De fysiske rammer, der holder os sammen, bliver svagere. Vi finder nye fællesskaber med
ligesindede i det som nogle kalder for ”ekko-kamre”
på de sociale medier.
Søren Pind var for nylig ude at påstå, at de sociale
medier var skadelige for demokratiet. Jeg er helt sikker på, at det er en overdreven frygt. Men han har en
pointe - i og med at de sociale medier hurtigt deler
folk op i deres respektive subkulturer. Så kan folk få
bekræftet deres egne fikse ideer - i stedet for at få
dem udfordret
Vi har brug for noget, der samler folk på tværs af interesser. Det er blandt andet derfor Kongehuset står så
stærkt - selv i et moderne samfund som det danske.
Men jeg mener i ramme alvor også, at vore partier og
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