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26. årgang

Tidligere elever havde meget at tale om
Mellem 250 og 300 voksne, børn og tidligere elever var samlet ved Grønbjerg Friskoles
10 års fødselsdagsmarkering fredag den 17. august 2018.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

med det formål, at få en dagligvareforretning
til byen igen. Man skulle formode, at disse to
hundrede personer også var og stadig er interesseret i, at vi kan bibeholde en dagligvareforretning i Grønbjerg.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
For ca. et år siden...
….mistede Grønbjerg sin Brugs, og der blev
samlet ind til køb af bygningerne, så der kunne blive mulighed for en købmand.
Det lykkedes. Købmanden har været i Grønbjerg i næsten et år, og hvordan det er gået,
er lidt vanskeligere at følge med i, i forhold
til de oplysninger vi kunne få fra Brugsen og
dens bestyrelse.
Nu er engagementet et privat foretagende
uden en forening med en bestyrelse, så adgangen til omsætning, budgetter mm. har naturligvis skiftet karakter.

Hjælp til selvhjælp
Så det må jo delvis være hjælp til selvhjælp,
at vi gør opmærksom på, at der evt. er varer,
der er ønskelig i butikken. På den anden side
er det jo heller ikke vores opgave at drive
forretningen, det har vi jo købmanden til.
I sidste ende er og må det jo være et samspil i
et lille samfund at hjælpe hverandre.
Det er jo ikke én af de helt store medspillere
på dagligvaremarkedet i Danmark: Bilka,
Netto, Lidl, Coop eller Aldi der er tale om i
Grønbjerg, men en mindre medspiller på det
danske kolonialmarked, der er til stede i
Personale
Personalenormeringen har også skiftet karak- Grønbjerg.
ter, og det har naturligvis noget med rationalet at skaffe. Der er typisk én medarbejder i Så opfordringen må ligesom i Brugsens tid
butikken, mod at vi i ”gamle dage” havde være at gå i Let-Køb først og derefter ud i
min. to medarbejdere, en uddeler og en bu- den store verden. Glædelig efterår. 
tiksmedarbejder. Samtidig med havde vi et
korps af frivillige, der hjalp til med at sætte
varer på hylder, status og meget andet.
Deadline for nr. 155 er
Der har også været udskiftning af personalet.
lørdag d. 27. oktober 2018
På bagsiden af Runestenen kan man løbende
se, hvem man kan møde i LET-KØB i løbet
Bladet udkommer
af en periode. Disse ansigter forsøger vi naonsdag d. 14. november 2018
turligvis at have opdateret.
Da de fleste af de unge mennesker, der efter
endt uddannelse gerne vil tjene lidt penge til
et eller andet eventyr, kan der naturligvis væRUNESTENEN
re tale om udskiftninger. At den daglige
www.runestenen.dk
kvindelige leder holder barsel, er vel også en
naturlig del af en kvindes tilværelse, og der Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
må så blive tale om en overgangsordning i
Tlf: 25 47 05 89
løbet af den normale et-års barselsperiode.
e-mail: runestenen@runestenen.dk
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
Mogens Ballegaard ©.

Opfordringen om at åbne munden!
Købmanden har på diverse møder og ved andre arrangementer opfordret grønbjergborgerne til at sige til, hvis der er noget man
mangler, hvis ikke sortimentet er tilstrækkeligt, eller hvis der er smuttere med hensyn til
datoen.
Vi er to hundrede borgere i Grønbjerg, der
hver har skudt 1000 kr. i køb af bygningerne

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i ca. 350 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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 Nyt fra Byrådet

og Aalborg.
Jeg stolt over det budgetforlig, vi landede på
årets budgetkonference, og er samtidig glad
for, at det er et enigt byråd, der fremlægger
budgettet. Vi har haft et godt og konstruktivt
forhandlingsklima, og det sender et vigtigt
signal til vores borgere og erhvervsliv om, at
alle i byrådet ønsker at tage ansvar for at udvikle kommunen.
- Der er skabt et budget, der ikke kun er fornuftigt, men som vi også vil noget med. Vi er
lykkedes med at fastholde de markante serviceløft, der er gennemført de seneste par år
på blandt andet børne- og familieområdet
samtidig med, at vi har kunnet prioritere den
forebyggende indsats og undgå besparelser
på vores ældrecentre. Vi har også kunnet prioritere et anlægsbudget, der faktisk er historisk højt.

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

Til Runestenens læsere.
I anledning af at digter og
forfatter Benny Andersen
hvis numre vi alle vist kender, nyligt er afgået ved døden, vil jeg indlede dette
nummer af Runestenen med
et af hans sange.
En hilsen til forårssolen.
Det er forår, alting klippes ned
Der beskæres i buskadser og budgetter
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bli´r fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
bli´r jeg ung!

….fortsættes side 6

I denne udgave af bladet vil jeg primært beskæftige mig med budgettet for 2019-2022,
og som det fremgår nedenstående blev der på
et nyligt afholdt budgetkonference indgået
forlig med deltagelse af hele byrådet.

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022
Et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en aftale om budgettet for
2019. Med budgettet fastholdes de markante
serviceløft, der er gennemført de senere år,
ligesom der er skabt plads til tiltrængte anlægsinvesteringer
2018 har været et godt år i RingkøbingSkjern Kommune. En af landets absolut laveste ledighedsprocenter, et bidrag til Danmarks samlede BNP på 18 procent over
landsgennemsnittet og en position som Region Midtjyllands tredjestørste erhvervskommune er blot nogle af de gode historier, der
har karakteriseret kommunen. Hertil kommer
den seneste opgørelse af turismeforbruget i
Danmark, der placerer Ringkøbing-Skjern
Kommune som landets 4. største turistdestination kun overgået af København, Aarhus
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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

Ringkøbing Politi
tlf.: 96 14 14 48

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

Tyttebøvsen
Bolette Leegaard
Algade 30
Tlf.:22 67 54 75

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme:
Tlf.: 97 38 65 11
Døgnvagt
Tlf.: 86 62 91 16

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:
Ann

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
24792055
23265890
24464730
23394313
40316380
61854204
24464730
21431502
40389915
97384177
97384848
97384848
31344498
21681965
23205232
72155060
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Mogens Ballegaard
Helle Engestoft
Henrik Thomsen
Marianne Telle
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Bodil Toftdahl
Mogens Ballegaard
Grethe Lauridsen
Besøgstjeneste
Carina Svanborg
Jonas Fejsø
Bodil Jensen
Hanne Gamborg
Bolette Leegaard
Per Hessellund Lauritsen
Spjald Fjernvarme

25470589
40291073
97384050
22561982
97384373
23704066
30524177
25744066
21681965
20878367
25470589
30279610
97173354
30354805
40923542
23264285
21680644
22675475
97384486
97381685

SEPTEMBER
MA 10
TI

Side

Dagen aftaget med 5t 3m

Side
LØ 13 Betaling til GB - Aktiv Sidste chance

37

11

SØ 14

ON 12 Menighedsrådsmøde
24

TI

FR 14 Konfirmandundervisning

12

ON 17

LØ 15

42

16 Års ferie

TO 18

SØ 16 Med musik

Kirke 19.30 12 20

MA 17 Tilmelding vinter badm.
TI

Kirke 10.30

MA 15 Efter

TO 13 Gospelkoret begynder

38

18 Indskrivning til konfirmation

ON 19 Kreaften MD

FR 19

30

LØ 20

12

SØ 21

Kirke ingen

39

MA 22

43

TO 20

TI

FR 21

ON 24

LØ 22

TO 25 Fællesspisning - Storå K&S

SØ 23

Høstgudstjeneste i Abildå 10.30

MA 24 Gymnastik og ...
TI

39

25 Badminton begynder denne uge

ON 26 Wellness MD

23

12

FR 26

25

LØ 27

25

SØ 28 Sommertid ender

39

MA 29

TO 27

TI

FR 28

ON 31

21

Deadline Runestenen
Kirke 9
44

30

LØ 29

NOVEMBER

Kirke 10.30

SØ 30
OKTOBER
MA 1

40

TI

2

ON

3 De små synger

TO

4

FR

5 Sang og Fortælling

LØ

6

SØ

7

Kirke 9

MA 8

41

24

TO

1 Syng Dansk

FR

2

LØ

3

SØ

4 Alle Helgen

24

Kirke 16

12

12

45

MA 5
TI

6

ON

7 De små synger

TO

8

FR

9

24

Husk Vejviser med tlf. m.m.

LØ 10 Mortensaften
SØ 11

Kirke ingen

ON 10 Menighedsrådsmøde

MA 12

46

TO 11

TI

TI

25 26

9

FR 12 Skolernes motionsdag

13 Ud af Grønbjerg Skole K&S

ON 14 Menighedsrådsmøde
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Dagen aftaget med 9t42m
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….fortsættelse fra side 3

På anlægsbudgettet kan følgende initiativer fremhæves:
 Der er afsat 4,3 mio. kr. til at løse pladsproblemerne på Skjernåskolen.
 En pulje på 7 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf de 4 mio. kroner prioriteres til asfalt.
 Etablering af 26 almene boliger i Svinget/
Nygade i Skjern
 Anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til Stauning
Lufthavn. Midlerne frigives, når der foreligger en fornuftig og
 langsigtet forretningsplan
 800.000 kr. til at rejse en mobilmast i Stadil, der ifølge undersøgelser er kommunens mest markante Mobilhul

Bag anlægsbudgettet på 143,5 mio. kr. for
2019 gemmer sig en række nødvendige investeringer i kommunens ejendomme og veje.
Også Skjernåskolen, der i en årrække har
kæmpet med pladsmangel, er sammen med
Ringkøbing Svømmehal med på listen over
anlægsinvesteringer.
- Anlægssiden har været presset, og det tager
vi nu konsekvensen af. Vi har en række værdier, herunder vores veje og bygninger, som
skal vedligeholdes. På længere sigt er det
økonomisk fornuftigt, og selvom det lige nu
går godt, skal vi stadig tænke langsigtet. Derfor har vi i byrådet også givet hinanden hånd
på, at vi til efteråret skal kigge hele indtægtssiden igennem, så vi på en ordentlig måde
kan imødegå de kommende års budgetter.

Erhvervslivet i fuld vigør:
Kommunens erhvervsliv er forsat i allerbedste form, ordrebøgerne er fulde og der er tæt
på fuld beskæftigelse. Arbejdsløsheden er rekordlav og antallet af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere er ligeledes helt i
bund.
Stauning Whisky har åbnet deres nye faciliteter og er klar til at forsætte deres erhvervseventyr. Arla har annonceret at de udvider i
Nr. Vium og bygger et nyt stort innovationscenter. Dette blot to eksempler blandt mange
succeshistorier fra erhvervslivet i kommunen.
I løbet af sommeren fremkom der positive
signaler vedrørende Søndervig Feriepark.
Det er mit håb at projektet meget snart får
endeligt grønt lys så etablering af centret kan
påbegyndes. Centret ventes at øge antallet af
turistovernatninger i kommunen med op mod
1.000.000 overnatninger årligt.

På driftsbudgettet kan følgende initiativer
fremhæves:
 En offensiv virksomhedskonsulent, der
skal styrke og samle kommunens indsats
i forhold til at tiltrække nye virksomheder
til området.
 Kommunens kulturpulje øges med
300.000 kr., hvilket er mere end en fordobling.
 Bag Facaden, en gratis psykolog- og terapeuthjælp til unge, gøres permanent og
ordningen udvides, så den gælder for unge mellem 13 og 25 år
 Styrkelse af kommunens kommunikationsindsats gennem annoncering i Videbæk Spjald Ugeavis
 Ansættelse af psykolog til PPR, der skal
nedbringe ventetiderne på udarbejdelse af
Pædagogisk Psykologiske Vurderinger af
børn og unge
 Prioritering af projektet Cool Kids, hvor
børn og unge med angstlidelse får hjælp.
 Styrkelse af 0-6 års-området med 1,5
mio. kr.
 Der tilføres midler til klippekortordningen til modtagere af hjemmehjælp.
 Øget indsats til arbejdet omkring unge,
der vokser op i familier med misbrug

Jeg ser frem til at følge udviklingen, og ønsker læserne en god sensommer.
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
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 10 år med Grønbjerg Friskole - Tillykke
Ved: Formand for Friskolebestyrelsen Jette Rask

Fra bestyrelsen
Et stort tillykke skal også lyde fra bestyrelsen.
10 år som friskole – det er flot!
Og hvordan er det så, at man kan drive en friskole ude midt i en lille flække i Vestjylland?
Et sogn hvor der kun bor 635 indbyggere.
I dette skoleår går der ca. 150 børn i NaturMusen og på skolen – det svarer til ca. 24 %
af indbyggerne.
Vi ved dog, at en del af børnene ikke kommer fra Grønbjerg. Det må alt andet lige betyde, at vi har en skole med et fantastisk ry
og som tiltrækker børn og familier langvejs
fra – og det ved jeg af erfaring er rigtigt.
Det er da noget at være stolt af.
Og hvordan er det så sket? Det er sket med
nogle trofaste og dygtige medarbejdere og
ikke mindst god forældreopbakning. Det var
aldrig blevet til denne her skole, hvis ikke I
aktivt var gået ind i det at have en friskole.
Og det har vi grund til at være stolte af. Og
uden forældreopbakning er det ikke muligt at
drive en friskole! Alle kan hjælpe med det
ene eller det andet – om det er håndværkerhjælp, madlavning, møde op til arbejdslørdage, tage med på lejrskoler, arbejde i bestyrelsen eller noget helt andet, så er alle former
for hjælp en nødvendighed, som friskolen
sætter stor pris på og er afhængige af. Derfor,
bliv ved med det.

Foto:Gravers Kjærgaard

Den frie skole
Derfor skal vi sørge for at have en skole,
hvor alle medarbejdere føler sig trygge og
hvor de kan udfordre både børnene og sig
selv og prøve nye ideer af uden at være underlagt stramme regelsæt. Som fri skole har
vi retten til at drive skole, sådan som vi synes
er rigtigt, uden at være underlagt strenge politiske regler. Og den ret skal vi værne om, så
vi også i fremtiden kan have en dynamisk
skole, hvor lysten til at lære vækkes. Vi skal
blive ved med at have en attraktiv skole, så
der også vil være friskole i Grønbjerg, når vi
skal fejre 25 års jubilæum i 2033.
Endnu en gang tillykke til Grønbjerg Friskole med 10 års jubilæet. 

De næste år...
Nu har vi nået 10 år – hvad er så næste mål?
Vi, som friskole, skal blive ved med at levere
nogle unge mennesker til videre uddannelse,
som er flasket op med nogle gode værdier:
troen på sig selv, og et Grundtvig- Koldsk
menneskesyn hvor hvert enkelt menneske er
unikt, hvor der er rummelighed for børnenes
forskelligheder og ikke mindst fællesskab.
Måske er det i virkeligheden det, der mangler
i nutidens folkeskole.
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 Sommerferie i Grønland
Ved: Dorthe Liv og Finn Krogh Jørgensen

Vores sommerferie gik i år til Nuuk i Grønland, hvor vi sammen med vores søn, Marius,
besøgte vores datter Nanna og hendes kæreste Jeppe. På opfordring vil vi her berette lidt
om vores oplevelser.
Indledningsvis kommer der lidt baggrundsinformation om Nuuk og Grønland.
Nuuk har 17.000 indbyggere, hvilket er ca.
30% af Grønlands befolkning. Rent indbyggermæssigt er Nuuk altså blot lidt større end
Ikast, men da den er landets hovedstad, er
den på mange måder som en lille storby. Her
er alle kontraster på et meget lille sted.
At bo i en Grønlandsk by er lidt som at bo på
en ø. Alle veje i Nuuk stopper ved bygrænsen,
og i praksis er der kun to måder at komme til
og fra Nuuk: Med båd eller med fly.

Nogle af de gamle og dårligt vedligeholdte betonblokke, der stadig findes i Nuuk.

Det er kostbart at fragte alle varer den lange
vej til Grønland. Der er dog ikke moms på
Grønland, hvilket er med til at holde priserne
nede. En del varer ligger derfor på niveau
med Danmark, mens andre varer er noget
dyrere. Det er typisk varer med kort holdbarhed, der er dyrere, da de skal transporteres
med fly. Frisk økologisk mælk koster 75,- pr.
liter, mens langtidsholdbar mælk (UHT) kun
koster ca. 10-15 kr. for en liter. Også grøntsager er ofte dyre, agurker koster f.eks. typisk 20-30 kr.

Grønland kæmper med store sociale problemer som druk, misbrug, overgreb og selvmord.
Næsten hver tredje unge grønlænder har været udsat for et seksuelt overgreb og mere
end hver femte forældre med børn under 18
år har et potentielt skadeligt alkoholmisbrug.
Paradoksalt nok er det gennemsnitlige alkoholforbrug pr. indbygger højere i Danmark
end i Grønland.
Alkohol er 2-3 gange dyrere end i Danmark,
hvilket klart sænker forbruget hos mange.
Det rammer til gengæld misbrugerne hårdt
på pengepungen.
Over 60% af den Grønlandske befolkning ryger, til trods for at en pakke cigaretter koster
80 kr.

Boligerne er også dyre i Nuuk, og huspriserne kan sagtens måle sig med København.
I 1960'erne og 1970'erne blev der opført en
del betonblokke i Nuuk for at efterkomme efterspørgslen på boliger.
Mest kendt er Blok P, Grønlands største boligblok, der husede ca. 500 mennesker og
dermed ca. 1% af landets befolkning. Som
mange af de gamle betonblokke er Blok P nu
revet ned.
Der er dog stadig enkelte af de gamle blokke
tilbage, og de dårligt vedligeholdte bygninger står i skærende kontrast til Nuuks moderne centrum. Nanna siger dog, at lejlighederne er bedre indvendig end de ser ud udefra.
Der bliver løbende opført nye og mere moderne boligblokke i Nuuk, men huslejen er
generelt meget høj.

I Nuuk findes kongerigets største Brugs (bl.a.
med elektronikafdeling). Der er flere andre
dagligvareforretninger og f.eks. Inspiration
samt flere butikker med tøj og outdoorudstyr.
Varemærkerne er nogle af de samme som i
Danmark og alt i alt er der mulighed for at
købe alt det, man har brug for (her i Danmark kan vi købe meget mere end vi har brug
for).
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Naturen
Naturen i Grønland er storslået,
og både smuk og barsk.
Der er masser af klipper, sne,
vand og fisk. Man kan godt sige,
at den Grønlandske natur er rig
på mængde men fattig på variation. Den kan også virke lidt rå,
kold og ugæstfri, når man er
vant til den danske natur.
Som friluftsmenneske er det lidt
paradoksalt, at der er meget
koldt, men samtidig er det nærmest umuligt at samle materialer
til et ordentligt bål.
Centrum af Nuuk med moderne bygninger og forretninger.
Omkring Nuuk gror der ikke ret
meget. Hvis man tager lidt længere ind i lan- museer og et kulturcenter.
det eller ned i det sydlige Grønland, er der Der blev travet mange ture i den lille by, og
dog lidt mere bevoksning.
især Dorthe nød, at grønlænderne generelt
hilsner på en, når man får øjenkontakt, og at
Ferien
alle havde smil på læben, hvis man lagde op
Vi rejste til Nuuk fredag den 6. juli og var til snak eller spørgsmål.
deroppe i 11 dage.
Det primære formål var naturligvis at være Og uden for Nuuk
sammen med Nanna og Jeppe, men vi glæde- For at komme ud i "naturen" skal man tage
de os i høj grad også til, at opleve Nuuk og til den nordlige eller østlige del af Nuuk.
naturen deroppe.
Umiddelbart udenfor byen er der to fjelde,
Landingsbanen i Nuuk Lufthavn er for kort 'Lille Malene' og 'Store Malene'. Vi gik rundt
til oversøiske fly, så når man kommer fra om 'Lille Malene' som var en tur på godt 9
Danmark flyver man til Kangerlussuaq km i et terræn der ikke altid var specielt
(Søndre Strømfjord). Her skifter man til et fremkommeligt.
mindre fly der flyver en
videre til Nuuk.
På grund af vejret er der
ofte problemer med flytrafikken i Grønland
(især Nuuk).
Vi var heldige og slap
uden forsinkelser. Marius
tog hjem en uge senere
end os, og hans fly fra
Nuuk blev aflyst, så han
endte i København 14 timer senere end planlagt.
Nuuk
En del af vores tid i Nuuk
blev brugt i selve byen.
Nuuk centrum er ret moderne med mange fine Et billede fra turen rundt om Lille Malene. Selv om det er juli måned og
butikker,
restauranter, vi ikke er ret højt oppe, er der masser af sne og stadig is på vandet.
9
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Der gøres klar til en sejltur ud på fjorden. Gummibåden hænger bag på båden.

Samtidig var sommeren for alvor kommet til
Nuuk den dag. Da vi tog af sted var det køligt, men hurtigt kom der sol og ca. 15 grader
og overtøjet røg af, mens fluerne og myggene kom til.
Det var ikke altid let at finde den rette sti, og
der skulle passeres lidt sne undervejs, men
omgivelserne var fuldstændig fantastiske.
Sikke en natur!
Også havet
Når man er så geografisk begrænset på land,
som det er tilfældet i Grønland, er det naturligt, at bruge havet. Nanna og Jeppe har derfor købt en båd sammen med et andet ungt
dansk par.
For en fisker er Grønland et rent slaraffenland. Hvis man sejler ud i fjorden og smider
snøren i vandet, skal man ikke vente mange
minutter på bid.
En af de første dage lånte vi en krabbe-tejne
som skulle sættes lidt inde i fjorden.
Vi skulle bruge et par torsk til lokkemad, og
på ganske kort tid havde vi fanget 6-7 fine
torsk, dels til tejnen og dels til aftensmaden.

Efter lidt klargøring blev tejnen sænket ned
på 110 meters dybde og dagen efter kunne vi
ved hårdt arbejde hive over 40 store snekrabber om bord. Derhjemme blev krabbernes
ben kogt og så var der flere timers arbejde
med at tage kødet ud – ikke bare af kløerne,
men alle ben. Der blev masser af krabbekød,
både til aftensmaden og til fryseren.
Fåreholderstedet
Vores længste sejltur var ind i fjorden til
Qooqqut. Det er nedlagt fåreholdersted, hvor
der nu ligger nogle få sommerhuse og en meget populær restaurant, der har den meget
specielle service, at man kan medbringe og
få tilberedt sin egen fisk.
Sejlturen var utrolig smuk gennem fjorden
omgivet af høje fjelde. Da vi kom til Qooqqut kastede vi anker i fjorden og sejlede ind
til stedet i en lille gummibåd.
I Qooqqut er der meget mere lunt og grønt
end i Nuuk. Der er mange buske og endda
enkelte træer på 2-3 meters højde.
Prisen for det smukke grønne er, at der er
myg og utroligt mange små irriterende fluer.
10
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Efter at have gået en tur i området, nød vi et
fantastisk aftensmåltid på restauranten, som
mindede lidt om et stort sommerhus fra 60'erne – et uhøjtideligt sted, hvor man sagtens
kunne tage vandrestøvlerne af og spise eller
tage et slag UNO. Vi nød et glas rødvin,
mens vi spillede – 80 kroner for et lille glas.
Aftenen blev nydt i fulde drag og bagefter
gik vi til køjs på båden.
Rødfiskene
På vej hjem fra Qooqqut skulle der fanges
rødfisk.
Rødfisken lever på dybt og koldt vand og
kan blive over 60 år gammel. Erfaringsmæssigt er 80 meters dybde godt at fange dem på
og Nanna og Jeppe kendte et par gode steder.
Vores største udfordring med at fange rødfisk var, at torskene var hurtigere til at hoppe
på krogen. Der blev derfor smidt rigtigt mange store flotte torsk ud igen!
Men der blev fanget fire rødfisk. Marius fangede dagens største. Den var 47 cm, hvilket
betyder at den sandsynligvis var mellem 25
og 30 år gammel.

Dagens fangst af rødfisk og de torsk der ikke blev
smidt ud igen.

koldt vandet er omkring Grønland – også i
juli måned. Hvis man ryger i vandet heroppe,
så holder man ikke længe.

Konklusion
Vores tur til Grønland var en kæmpe oplevelse. Og som forældre var det dejligt at få et
indblik i vores datters verden og dagligdag.
Vi er dog også ret enige om, at vi aldrig selv
ville flytte til Grønland. Til trods for at naturen er smuk og overvældende, virker den også meget rå og vi ville savne skoven og pind
På hjemvejen kom vi forbi en stor "isterning" til at lave bål. 
(alle foto: Finn Krogh Jørgensen)
i fjorden, hvilket lige mindede os om, hvor

Et typisk billede af fjeldene når man sejler gennem fjordene omkring Nuuk
11
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Efterårskalender Menighedsrådet
Sensommerkoncert

Søndag d. 16. september kl. 19.30 i Nørre Omme Kirke
I år sætter vi udråbstegn for sommeren med en ganske særlig koncert i Nørre Omme kirke. Vi får besøg af to musikere som er tilknyttet Odin Teatret i Holstebro,
Domenico Manelli og Barbara Tholozan. (Læs mere om koncerten under menighedsrådets klumme)

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.

Alle Helgen søndag d. 4. november. Kl. 16

Alle, som gerne vil mindes deres kære afdøde, indbydes til en stille gudstjeneste
med oplæsning af navnene på dem, som er døde i det forløbne år her i sognet.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at sætte lys på gravene på kirkegården.
Hvis man gerne vil have navnet nævnt på nogen, som er død og begravet eller bisat et andet sted end her, er man velkommen til at give mig besked, så vil jeg læse
det med.

Advent Nørre Omme kirke søndag d. 2. december
Traditionen tro synger vi advent ind . Vi begynder det nye kirkeår med en lille reception kl. 15.30, og så er der gudstjeneste kl. 16 med en perlerække af de kendte
julesalmer og god musik! Kom og vær med til en munter og hyggelig start på den
søde juletid!

Sang og Fortælling

Fredag d. 5. oktober samt fredag d. 30. november, begge dage kl. 14.
Sang og Fortælling handler om efterår og løvfald både i naturen og i livets kalender. Vi mødes i præstegårdens stuer til hjemmebag.

Konfirmandstart fredag d. 14. september kl. 08.15.

Årets konfirmandundervisning går i gang i september. Første gang i konfirmandstuen i Nørre Omme.
Der er indskrivning og forældremøde.

i Grønbjerg konfirmandstue tirsdag d. 18. september kl. 17

Der bliver en orientering om undervisningen og øvrige aktiviteter. I Grønbjerg undervises fredag morgen sædvanligvis hele klassen fra Friskolen uanset hvilket
sogn man kommer fra og hvor man gerne vil konfirmeres.

Minikonfirmander

Nørre Omme: Vi planlægger et forløb i samarbejde med skolen for 3. klasse i efteråret. Minikonfirmanderne får direkte besked.

Kirkelige handlinger

På grund af EUs nye dataforordning er det ikke længere muligt at bringe navnene
på dem, der døbt, viet og døde i vore sogne her i kirkebladet. Vi beklager!
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 Grønbjerg Friskole 10-års jubilæum
Den 12. august 2008 slog Grønbjerg Friskole dørene op på denne måde:

Fredag den 17. august blev 10-årsdagen så
markeret - dog ikke med snorklipning, men
med stort kaffebord med en kagemand på
størrelse med en halv fodboldbane - næsten.
Kagemand og kaffe var organiseret og sponsoreret af Grønbjerg Friskoles Støttekreds.

Under fællesspisningen var der tale af Mogens Ballegaard, der fortalte om friskolens
tilblivelse fra 2004 til dens åbning i 2008.
Skoleleder Niels Henrik der fortalte om det
forpligtende fællesskab og hvordan skoledagen foregår i dag og til at begynde med.
Niels Henrik oplæste tillige en hilsen fra Friskolens første leder Peter Lindegaard, der
desværre ikke kunne deltage på grund af opstartsarrangement i Velling Friskole, hvor
han er leder.

Mellem 250 og 300 børn og voksne, også de
voksne der er færdige med at have børn i friskolen, var mødt op til en festlig eftermiddag
med fælles kaffebord, leg, boldspil for både
børn og voksne. Ungdommen, der var gået
ud af skolen, mødtes til hygge og snak, og
senere var der fællesspisning med helstegt
pattegris tilberedt af to kokke fra forældrekredsen, Rasmus og Jimmi, salat og tilbehør
fremstillet af bl.a. skolens elever.
I parentes skal nævnes, at de to kokke havde
en udfordring, idet grisene var lovet til kl. 8
morgen, men de kom først kl. 14. Men det
gik, og der var rigeligt med sprød svær og
grisesteg.

Efter Niels Henriks fortælling rejste skoleleder Peter Rask, skoleleder på Ølstrup Friskole, sig og mente at en hilsen fra storebror Ølstrup Friskole skulle resultere i et højt hurraråb for 10 år med Grønbjerg Friskole.
Formand for bestyrelsen Jette Rask sluttede
med en hilsen fra bestyrelsen. 
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(alle foto -mb)
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 Karen Højmark Kristensen 90 år
Ved: Ingrid Kirk

En hyggelig passiar med Karen Højmark
Kristensen på Frydendalsvej 19.
Over en tår kaffe i anledning af den forestående halvfemsårs fødselsdag den 6. november 2018.

foto -mb

Karen blev født på en landejendom i Hvingel i Hee sogn, som datter af gårdejer Thomas Højmark Pedersen og Astrid Poulsen
Danielsen og voksede op her sammen med
sine, vistnok, 8 søskende. Straks efter konfirmationen fik Karen en plads hos et par unge
folk, hvor hun gik til hånde med lidt af hvert!
Alt muligt sikkert!!
Og sådan er det nok gået slag i slag - husker
ikke helt, hvordan lige!
Jeg blev gift med Christian Kristensen fra
Grønbjerg som 23-årig, og så kom børnene
jo et efter et. De første 4 - 5 i hurtig rækkefølge. Så et slip indtil Leif kom. Som rosinen
i pølseenden kom Ulla, som jeg fødte som 38
-årig i 1967.
Karens mand var arbejdsmand og sled nok
mangt et par stykker fodtøj op på jobbet,
hvor han flittigt var med til at anlægge nye
veje. Karen husker særligt en af disse veje,
den der gik vestpå mod Tim - ud gennem
Holmgård marker, hvor én af arbejderne ved
en ulykke blev klemt ihjel mellem et par
vogne.
Nej, det var ikke altid bare sjovt!

Det var noget med lungerne, fortæller Karen.
Jeg har aldrig været på en arbejdsplads jeg
passede det herhjemme, og så måtte manden
"slæbe føden hjem". Åh jo, jeg var måske lige ude at hakke lidt roer og samle nogen kartofler op for bønderne!
"Om vi var på nogen ferier? Nej, højest totre dages fritid kunne der blive til. Men jeg
har såmænd haft det godt. A ka et sej ant da!
Karens mand blev ikke så gammel, han blev Men en dag blev Kristian syg, og så kom der
født 26. juni 1908 og døde 26. februar 1981. andre dage til os"

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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Børnene
Det fornemmes, at Karen elsker sine børn
højt, sådan er det vel med mødre! Og så er
det, at hjertet let kan komme til at strømme
over.

Ulla er gift med Hans, som er svigersønnen i
Karens hus, og som er flink til at hjælpe hende med hækklipning og andet forefaldende.
Ulla og Hans har adopteret 2 skønne mørke
børn, som det må være en fornøjelse for bedstemor et få besøg af ind imellem.
Knud Erik bor i Holstebro, det gør i øvrigt Ulla huskes sikkert af mange som en fortrinde fire af Karens børn. Han tager bussen en lig fodboldspiller på Grønbjergs engang så
gang om ugen og har rollatoren med og triller dygtige kvindehold.
så hjem og giver sin mor en hånd med- for
eksempel med plænen.
Hjælpemidler
Karen glæder sig over de mange gode hjælElly må være en speciel person, når hun kan pemidler, der nu tildags er at drage nytte af.
klare det job, hun kan på den sociale instituti- Hun nævner rollatoren og kaldeapparatet,
on, hvor hun arbejder.
som sidder let tilgængelig på armen, så man
kan få hurtig hjælp, når det behøves. Og så er
Solveig arbejder på en fabrik i Holstebro.
det en vældig god ting at få sin middagsmad
bragt ud fra Tarm - endda god mad!
Leo, ham har jeg somme tider haft lidt be- Så en plejehjemsplads: Nej tak, den frabeder
svær med, da han gik på en skole i Skjern. jeg mig foreløbig??
Nu bor han på Grønbjerghjemmet, og det er
han rigtig glad for.
Skønt, at møde en sød gammel kone, som er
livsnyder og som, som hun selv siger, ikke
Kaj, er vi enige om, må være omkring ved har haft meget at rutte med af penge, men
de 60 år, da han gik i samme skoleklasse som trods alt fik mange små og store glæder igenmin (Ingrid Kirk) egen ældste, Svend.
nem livet. Og som i sin livsaften kan sidde
stille i sin gode stol og frydes over sine rare
Leif var ham, der en tid var bagermester i børn, som er så flinke til at komme og besøTim, nu forsøger han sig med noget andet ge og hjælpe lidt til!
spændende i Odense.
Stort tillykke med den 6. november og tak
for i dag! 

Husk at opdatere vejviseren

Send ændringer til runestenen@runestenen.dk

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

Graviditets test.
I et samarbejde mellem Statens Seruminstitut
og Stanford Universitet i USA har man opdaget, at det er muligt at følge en graviditet ved
at undersøge en blodprøve fra den gravide.
Man opdagede nemlig, at den gravides blod
indeholder elementer fra fosteret og moderkagen. Som det er nu, foretager man normalt
en scanning af livmoderen ret tidlig i graviditeten, og ud fra det, den viser, skønner man,
hvor langt graviditeten er fremskredet, hvornår fødslen kan forventes, og hvordan fosteret har det.

Adr.:
Formand:

Den nye opdagelse betyder, at det er muligt
med en blodprøve at følge udviklingen i både
fosterets og moderens celler. Det betyder, at
fødselstidspunktet kan forudsiges med større
nøjagtighed, og om der er risiko for, at fødslen indtræder for tidligt, så den gravide skal
henvises til en specialafdeling, der kan tage
sig af barnet. I Danmark er der fire hospitaler, der har sådan en afdeling. Blodprøven
giver måske i fremtiden også mulighed for at
forudsige komplikationer sidst i graviditeten,
så man kan gribe ind med forebyggende behandling.
Der er tale om et lille studie, og der skal laves undersøgelser på et stort antal gravide,
før der kan udvikles en test til dagligdags
brug, men så skulle det også kunne betyde, at
der kommer flere levedygtige nyfødte. 

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

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
motorsave
minitraktorer
Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 20 48 58 38
Email: vildbjergauto@hotmail.dk
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 Menighedsrådets klumme
Ved: Formand Else Pedersen

Jeg vil denne gang henlede opmærksomhe- retter om kærlighed mellem håb og skuffelden på den koncert der slutter sommeren ser, fremskridt og tidens elendigheder.
2018.
Kærligheden herskede som en endeløs kilde
til liv, med dens glæder og sorger, i en tid
I år sætter vi udråbstegn for sommeren med hvor fattigdom var en nær ven og døden en
en ganske særlig koncert i Nørre Omme kir- fjern slægtning – som ofte kom på søndagsvike søndag den 16. september kl. 19.30.
sit.
Det er denne uovervindelig tro på sjælens liVi får besøg af to musikere som er tilknyttet denskab, på trods af al mørket i vores årOdin Teatret i Holstebro, Domenico Manelli hundredes begyndelse, som stadig rører os i
og Barbara Tholozan.
dag, når vi hører Edith Piafs skælvende
stemme – hun som stadig sang, til sidst i et
Musikerne fortæller om koncerten:
langt liv præget af smerte, budt velkommen
af glæde, "men ja, se på mig, hver gang jeg
Denne koncert er en musisk og kulturel rejse, tror på det, og jeg vil altid tro på det, dette er
et møde med den klassiske, franske sang, som hvad kærlighed er til for!” 
gennem tyverne og trediverne utrætteligt be-

Foto: Internettet

Domenico Manelli og Barbara Tholozan
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Kultur og Samvær - efterår 2018
Torsdag den 25. oktober ...
...arrangeres der fællesspisning på Storådalens Restaurant, og måske et eller anden arrangement før fællesspisningen.
Der vil blive orienteret om det senere.
Tirsdag den13. november
Ud af Grønbjerg Skole og hvad så, v/Ulrich Pedersen.
Ulrich er søn af Annette & Hans Jørgen Pedersen, Grønbjerg.
Samme aften afholdes der generalforsamling iflg. vedtægterne.
Tirsdag den 18. december
Er der julehygge v/ Bodil Toftdahl, som leverer en rigtig god fortælling. Det er efterhånden
en god tradition.
Bestyrelsen har kager & godter med, aftenen er gratis, hvis man bare har en pakke med til
raflespillet.
Mere følger i næste udgave af Runestenen
Arrangementerne foregår konfirmandstuen på Frydendalsvej hvis ikke andet er nævnt.
Alle er meget velkomne, så tag bare naboen med. - Entre og kaffe, te, kage/brød: 50 kr.
Med venlig hilsen - Kultur &Samvær.

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

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

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

De mange
fremmødte i
en sensommeraften står
og venter på
at pigeholdene skal i kamp mod hinanden i det såkaldte Bumper Balls.
Pigerne er: Camilla Boesen Vinni Sanggaard, Emilie Højmose,
Rikke Tang og Ida Hjorthus (til venstre)
Herover: Rikke Eskildsen, Charlotte Nørgaard, Monica Bondesgaard, Louise Hjorthus og Thilde Sørensen. (alle foto -mb)
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Der blev fortæret Irsk Stuvning og mørk Irsk øl til musikken af Holly Rua der med sin
guitar var igennem mange
kendte og mindre kendte Irske
folkesange.
Efterhånden som fodbolden
blev færdigspillet flyttede man
indenfor hvor der var fest og
stemning.

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93
Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.

Parkvej 2 - 6971 Spjald
97 38 15 66
40 91 01 66
www.jensbyskov.dk
michael@jensbyskov.dk
https://www.facebook.com/
henningsoerensenel
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I teltet på parkeringspladsen foran Grønbjerg Friskole blev der hujet og sunget med på den irske folkemusik, der
varede ved i tre gange tre herlige kvarter.

Nyt fra organisten
De små synger i konfirmandstuen i Grønberg
5. september, 3. oktober, 7. november - onsdage kl. 9.30-10.15
Nr. Omme Gospelkor starter op efter ferien torsdag d. 13. september kl. 19.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Vi øver danske sange til Spil Dansk arrangementet 1. november i Nr. Omme kirke, og i år også traditionelle danske julesange til vores julekoncert
den 13. december.
Syng Dansk
Torsdag d. 1. november kl. 19.00 Spil Dansk ugen er der koncert i Nr.
Omme kirke.
Kom og vær med, enten som publikum til en dejlig koncert med dansk
musik og sang på programmet, eller som deltager, fordi du synger eller
spiller et instrument. Sidste år i Ørnhøj deltog alle 3 kor fra begge kirker,
samt lokale aktører. I år skal vi gerne have endnu flere ud af busken og
med. Måske skal ukulelen røres?
Ring til organist Helle Majlund på 28 94 57 62, hvis du vil vide mere.
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Grønbjerg Ak v
Grønbjerg Aktiv Forening For Alle
byder velkommen til sæson 2018-2019
Igennem vinteren, med opstart i uge 39, vil der være rig mulighed for at deltage på et hold eller leje en badmintonbane.

På forenings hjemmeside www.groenbjerg-ak v.dk har gymnas k og badminton
hver en blog, hvor invita oner, meddelelser og andet ny gt info vil være at ﬁnde
i løbet af sæsonen.
Betaling af kon ngent – www.groenbjerg-ak v.dk
Informa on, lmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest e er 2 træninger
1.

Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-ak v.dk

2.

Klik på knappen TILMELD øverst på siden.

3.

Klik på det hold du ønsker at lmelde dig - (det hold du eller dit barn går på)

4.

Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt
adgangskode og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en
ny kode.

5.

Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vig gt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.

6.

Melder du dit barn l er det meget vig g at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail adresse.

7.

Klik "Tilmeld" og følg vejledningen.

8.

Du modtager nu en mail som bekræ else, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved lmeldinger.

Kan du ikke få det l at fungere, er det vig gt at du kontakter en i bestyrelsen.
25

12. september 2018

Vig ge datoer:
Sidste dato for betaling: lørdag d. 13. oktober 2018
Opvisning i Grønbjerg: fredag d. 22. marts 2019
Badminton turnering: lørdag d. 23. marts 2019

Glæd jer l en ak v sæson
Med venlige hilsner
Badminton- og Gymnas kudvalget

Gymnas kudvalget

Ejnar Vendelbo

Elsebeth Kirk

Thilde Sørensen

Leif Vestergaard

Rikke Tang Meiner Tobias Led Andreasen

Badmintonudvalget

Henrik Mortensen
26
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Os med ble
Søndag formiddag i gymnas ksalen
Trænere:

Malene Bondesgaard
Monica Bondesgaard

23 72 22 21

Os med ble AKA mor, far, barn gymnas k, vil gerne invitere dig og din mor og/
eller din far med l lidt hygge gymnas k søndag formiddag. Så kom glad, kom
frisk og dyrk noget ol og leg med din mor og far.

Kontaktperson: Thilde Sørensen - 50 85 64 25

Sæson pris 415,-

Puslinge 3-5 år
Tirsdag kl. 15.45 - 16.30 i Mul salen
Trænere: Thilde og Majken

50 85 64 25

Hjælpetrænere:
Emma Juelsgaard, Maja Sinkjær, Sille Pedersen,
og Soﬁe Kynde Berger

Vi skal rulle, trille, kravle og lege motoriske lege.
Vi skal blive fortrolige med redskaber og hvad de
kan bruges l.
Vi glæder os l at se Jer.
Kontaktperson: Rikke Tang og Tobias Led Andreasen
21 59 63 22 - 29 89 82 13
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Sæson pris 465,-

0. - 3. kl.
Tirsdag kl. 16.30 - 17.30 i Mul salen
Trænere: Thilde Sørensen og Leif Vestergaard
50 85 64 25
Hjælpetrænere:
Gry Nielsen, Ida Klose, Amalie Storgaard Nilsson
og Mathias Schjerlund

Det er et hold med masser af gang i!
Træningen består af spring på bane og trampolin.
Der vil også være d l lege, der både skal være
sjove, men også træne kroppens motorik.
Vi glæder os l at se en masse glade gymnas kpiger og -drenge. - (Opvarmning i gymnas ksalen)

Kontaktperson: Elsebeth Kirk 22 26 24 98

Sæson pris 465,-

4. - 7. kl.
Onsdag kl. 18.00 - 19.30 i mul salen
Trænere:

Morten Hessellund
Mia Tang Meiner
Sara Bank Kirk
Peder Juelsgaard
Helle Hansen

29 89 36 62
24 43 71 47

71 23 82 37
30 71 66 27
60 66 48 00

De e hold er for drenge og piger i alderen 4.-7.kl..
Vi vil udfordre jer indenfor både spring og rytme.
Indenfor spring vil vi fokusere på grundspring og teknik samt videreudvikling. På rytmesiden vil vi fokusere på grundøvelser og teknik, samt komme ind på
forskellige s larter. Derudover vil der selvfølgelig
være plads l spas og løjer.
Kontaktperson: Thilde Sørensen - 50 85 64 25
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Sæson pris 515,-

Mul hold
Onsdag kl. 19.30 - 21.00 i Mul salen
Trænere:

Dan Jensen
Louise Kristensen
Kris ne Kristensen
Rikke Tang
Uﬀe Kjærgaard

25 33 94 29
29 27 79 16
23 84 79 97
21 59 63 22
25 13 99 00

Et hold for 8. klasse og ope er med opvarmning af
forskellige karakterer, spring, rytme og masser af leg.
Vi vil lægge meget vægt på det sociale, men stadig
stræbe e er en god opvisning.
Så er du frisk på nogle hyggelige, sjove og fantas ske
mer med os, så mød op med godt humør!
Kontaktperson: Ejnar Vendelbo - 40 97 83 24

Sæson pris 565,-

4H holdet
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i Mul salen
Træner:

Ejnar Vendelbo

40 97 83 24

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen
op, lege, spille forskellige spil og styrke musklerne i arme
og ben, og vig gst af alt la ermusklerne.
På de e hold dukker man op når man har d og overskud, og ingen er tvunget l opvisningen (men det er
sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej,
så mød op mandag a en og se om det er noget for dig.
Kontaktperson: Rikke Tang og Tobias Led Andreasen
21 59 63 22 - 29 89 82 13
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Sæson pris 515,-

PDK-You Turn (piger, damer, kvinder!)
Mandag kl. 19.00 - 20.30 gymnas ksalen
Træner:

Else Marie Kokholm

50 98 15 08

Som noget nyt har jeg fået lov at tage You Turn Livss lsuddannelsen igennem DGI, og holdet vil derfor have et ekstra twist denne sæson. You Turn
repræsenterer en bred forståelse af sundhedsbegrebet, hvor fokus er på især glæden ved at være fysisk ak v, uanset alder, vægt, sygdomme, skader eller baggrund.
You Turn bygger på værdier som livsglæde, fællesskab, trivsel og en tankegang om,
at små skridt i den rig ge retning kan føre l varige forandringer hos den enkelte
deltager. Hvad indholdet præcist skal være, kan I være med l at bestemme. Det
kan være træning på individuelle niveauer men der kan ligeledes være temaer omkring kost og vægt – måske med oplæg fra andre udefra. Jeg regner med at man
bruger ca. det halve af den på denne form for træning/vejledning, hvor den anden
del vil være noget af det mere kendte indhold. Her vil vi lave en blanding af zumbainspireret dans og step. Vi får rørt alle muskler bl.a. ved brug af Ke leBells (og uden
en masse hop!!). Alle kan være med – vi skal røre os l noget godt musik og bare
blive i godt humør. Garan for sved på panden. Kort sagt er de e holdet for ALLE!
Kontaktperson: Leif Vestergaard - 40316380

Pris 300,- for en halv sæson

BADMINTON
Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren:
fra uge 39 - 2018 l uge 13 i år 2019.
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 17/9 2018 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 14 l uge 38
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 25/3 – 2019 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,30

12. september 2018

Børn fra ca. 7 år møder op rsdag d. 25/9 kl. 18.00 - 19.00.
Trænerne på niveau 1 og 2 vil være l stede og inddele børnene e er niveau.
Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står, hvilket niveau de er
kommet på samt trænings dspunkt.

Badminton niveau 1 Sted: Mul salen, Grønbjerg Friskole
Tid: Onsdag kl. 17.00 - 18.00
Pris: kr. 450,Træner: Jørgen Demant

(40 45 54 24)

Badminton niveau 2 -(øvede)
Sted: Mul salen på Grønbjerg Friskole
Tid: Tirsdag kl. 18:00 - 19:00 - 20:00
Pris: kr. 450,Træneren på holdet:
Claus Bak
(23 39 43 13)

Turnerings badminton
De e er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden.
Sted: Mul salen på Grønbjerg Friskole
Tid: Torsdag kl. 19.00 - 21.00
Pris: kr. 650,-

Kontaktperson for holdet er Henrik Mortensen

(24 46 47 30)
(alle foto: -mb)
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Sponsorer 2018-2019

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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En lille men trofast skare dukkede op til
menighedsrådets lørdags-morgenkaffe.
Ellers gik det slag i slag hele lørdag formiddag hvor børn og voksne morede sig
med dåseskydning, porcelænsskydning,
snobrød-og pandekagebagning ved FDF
fra Ørnhøj, vandgang, Bumper Balls for
børn og ikke mindst den helt store fodboldturnering både for børnehold og de store
legedrenge.
De opstillede fodboldhold er Guldvindere
- Sølvtabere og Bronzevindere. (sådan si(alle foto -mb)
ger man i 2018)
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 I Grønbjerg kaldes det ”Lyngdal”
Ved: Grete Tange

Jan Nielsen, der er daglig leder af institutionen på adressen Grønbjergvej 26, har jeg sat
stævne, så han fortæller om stedet, dets baggrund og dagligdag.

bor for sig selv eller hjemme hos forældrene.
Dem prøver man at hjælpe med forskellige
problemer.
I Sunds holder administrationen til. Den daglige leder hedder Pia Ernst, og der er også en
Hvem er der på stedet og
ungeleder. Jan Nielsen skal sammen med en
samarbejdspartnere
anden være overordnet leder på voksenafdeHer åbnede for ca. et år siden en institution, lingen.
som tager sig af midaldrende mænd, der har
forskellige diagnoser. Bag dette opholdssted Økonomien
står Fonden Sparta. Det er en privat fond, der Økonomisk drives stedet af tilskud fra komer godkendt af Region Midtjylland, og som munerne, hvorfra der er beboere og fra deres
driver social-psykologiske behandlingssteder pension. Regnskabet bliver hvert år godfor mennesker over 12 år. Region Midtjyl- kendt, og hvis der er lidt overskud, går det
land kommer og kontrollerer stedet minimum enten tilbage til kommunen eller bliver anén gang om året. Sagsbehandlere fra de kom- vendt til forbedringer på stedet. Der er ikke
muner, som man samarbejder med, kommer en buffer bagved, så derfor er man sårbar,
to gange om året for at kontrollere og lægge hvis der er for mange tomme pladser. Man
planer for beboerne.
kan selvfølgelig afskedige personale, men
hvis man så igen får brug for folk, kan det
Fonden Spartas historik
være svært at få nogen med de samme komStarten på Fonden Sparta fandt sted i 2009 i petencer.
Haderup, hvor Michael Poulsen og Jan
Spicker oprettede et opholdssted for unge.
Organisationen voksede hurtigt – faktisk også for hurtigt, så man ikke kunne følge med.
Derfor måtte man trimme arbejdet. I 2011
kom de første voksenanbringelses-steder i
gang. Af dem er der to kategorier:
§ 107, som er beboere, der har mulighed for
at vende tilbage til et almindeligt liv med
støtte mens
§ 108 beboerne har brug for massiv livsvarig
støtte.
Grønbjergs beboere tilhører begge kategorier. De kommer fra Herning og RingkøbingSkjern kommuner, men i princippet kan de
komme fra hele landet.
I Aulum er der en lignende institution, som
også har voksne handicappede beboere. I
Tim er man ved at etablere én mere. Fonden
driver desuden tre ungeafdelinger med seks i
hver, og i Ikast er der et ”Efterværn opholdssted” med otte lejligheder, hvor man hjælper
beboerne til at komme ud og få et selvstændigt liv. Endelig har man et tilbud, som hedder ”Særlig ydelse”, hvor modtagerne enten
36
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( foto -mb)

Daglig leder, Jan Nielsen, foran institutionen Fonden Sparta som holder til på ”Lyngdal”

Personalet
Personalet på bostederne er fortrinsvis uddannede pædagoger, men der er også nogen,
som ikke har en decideret uddannelse, men
som har erfaring med at have med mennesker
at gøre. Nogle af dem går i gang med sociale
uddannelser efter, at de har være beskæftiget
her.

Beboerne
Beboerne her er udviklingshæmmede, har
traumer fra barndom og ungdom, omsorgssvigt, udadgående adfærd. Det kræver meget
personale, og det kræver en god normering,
som man også har. Der er maksimum to udadgående adfærd her pr. år, fordi man bruger
metoder, der dæmper disse udbrud. Der arbejdes meget med relationer, og da flere af
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beboerne har været i en anden af bostederne, har brug for. Indretningen var enkel at ændre
kender både beboere og ansatte hinanden, og til det, som var nødvendig for os, og det bedet gør, at konflikter nemmere overstås.
tød også noget. Hver af beboerne har nemlig
en lejlighed for sig selv, som indeholder bad
Dagligdagen
og toilet, tekøkken og opholdsrum, hvor man
Hverdagen er meget struktureret, idet der er også sover. Vi er lidt bekymrede for trafikvækning med morgenhygiejne, morgenmad ken, for der er nogle af vore klienter, der går
og rengøring på værelserne, hvorefter der er langs vejen, som jo er meget smal."
aktiviteter, som kan være at deltage i indkøb,
madlavning. Én af beboerne er meget interes- ”Vi håber, at vi på længere sigt kan skabe
seret i naturen, så han har akvarie, går på op- nærmere forbindelse mellem os og byen,
dagelse efter sommerfugle, og andre mindre men vore beboere har det svært med store
dyr i vores nærområde.
forsamlinger, så vi tager tingene med ro.”
Det er meningen, at vi til næste år vil gøre
mere ud af området her, og der håber vi på, at Efter rundvisning i bygningen takker jeg for
beboerne kan være med.
samtalen og håber, at vi hører mere fra GrønMidt på dagen får man middagsmad, og der bjergvej 26 – det tidligere ”Lyngdal”. 
som ved de andre måltider, spiser man fælles. Beboerne har dog et lille tekøkken, så de
har mulighed for at trække sig tilbage til sig
selv. De deltager ikke særlig meget i madlavningen, men ind imellem bager de en kage,
skræller kartofler el.lign. Aftensmaden spises
også fælles, og en af beboerne kan af og til
bestemme menuen, og så er vedkommende
gerne med ude at købe ind. Om aftenen ser
de måske fjernsyn sammen, men de har hver
et TV-apparat, så de kan også sidde for sig
selv. En enkelt kan godt lide at spille skak.
Familie og pårørende
Der arbejdes bevidst sammen med beboernes
familier, som kan komme på besøg, eller beboerne kan besøge familien. Nogen er hjemme ved højtider, og andre er ikke, og så bliver de her. Det afhænger af familiens indstilling. De fleste af beboerne har ikke på noget
tidspunkt kunnet klare sig selv, men har fået
hjælp fra forældre, kommunen eller et andet
bosted.
Jan tilføjer:
"Vi er glade for at være kommet til Grønbjerg, og vi har et godt forhold til vore naboer. Stedet er også fint, for det ligger lidt for
sig selv, og der er den ro, som vore beboere
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Kalender - Margrethes Døtre
Vi fortsætter vores ”Kreativ Aften” d. 19. september kl. 19
Allerede på ovennævnte dato har vi arrangeret en ny aften i glassalen på
Grønbjerg Friskole.
Wellness aften den onsdag d. 26. september 2018
Vi mødes hos Tina Kirk på Holmgårdsvej 2 kl. 19:00
Tina selv vil stå med zoneterapi
Lene Pedersen: Laver analyse af fødderne og vil fortælle, hvad en fodterapeut kan hjælpe dig med.
Lene Black: Vil fortælle om ansigtsmaske/ansigtsprodukter (vi kan evt.
selv lave masken) og har sine Forever living produkter med.
Anita Busch Visby: Vil lave negle med lak og pynt.
Der vil blive serveret lidt vådt og tørt, som man kan forsyne sig med,
mens man venter og snakker med de øvrige.
Julemarked søndag den 25. november 2018
I Grønbjerg forsamlingshus kl. 10 – 15.
Man kan leje en stand for 100 kr.
Der vil være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver som i de forrige
år?
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

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Johannes Mikkelsen 90 år
Ved: Ingrid Kirk

Fra besøg hos Johannes Mikkelsen, Algade
16 i anledning af den forestående halvfems
års fødselsdag den femtende oktober.
At dukke op uden invitation og endda blive
budt varmt velkommen er da herligt.
Vel har vi da talt om dette møde lidt i forvejen, for vi skulle da ha´ Grønbjergs næste 90
årige gratuleret og præsenteret for alt folket.
Tiden løber jo stærkt her i disse sommerdage, og Runestenens deadline må da overholdes!
Og pludselig kan man være bagefter, så nu er
det til tasterne, du!
Vi måtte lige først smage på kaffen, som Johannes havde sat frem.
Som barn
"Jeg blev født i et lille landsbysamfund, Hæstrup, syd for Hjørring i Vendsyssel som andet barn i familien.
I forvejen havde mine forældre en datter, min
storesøster. Da skoletiden kom for mig som
syvårig blev det i den 2-klassede. "Æ bette"
og "Æ stuer klass".
Jeg blev bagefter fra starten af min skolegang, idet jeg blev syg og gik glip af tre fjerdedele af mit første skoleår.
Jeg blev indlagt og opereret for noget betændelse i hovedet. Så man forstår nok, at jeg
kom til at undvære en stor del af min skolelærdom.
Jeg blev konfirmeret i Vrejlev Klosterkirke,
og gik så ud af skolen. De næste fire år, som
var krigsårene 1941 - 45, var jeg tjenestekarl
på et par store gårde på hjemegnen.

Min næste arbejdsplads blev Ikast Uldspinderi i 1946-47. Her fik jeg så god en løn, at
der nu blev penge til "noget i Banken" og kørekort til "det hele"!
Fra 1947 fik jeg så arbejde som lastbilchauffør i Billund.
Vi kørte en del for LEGO, og her på fabrikken havde familien Ole Kirk Christiansen
(Legos grundlægger) tre sønner, hvoraf den
ene, Johannes, som ikke havde førerbevis,
men som meget gerne ville med ud at køre.
Så det var i reglen mig, der måtte have ham
med på passagersædet. Han nød rigtigt at sidde ved siden af! Den unge mand kørte mange
ture sammen med mig.
I Billund arbejdede jeg fra 1947 til 1949. Så
måtte jeg herefter ind og springe soldat godt

Hjemmefra
Nu var det så, at mine forældre mente, at det
var tiden for mig at komme en tur på højskole, da de mente, at jeg var blevet snydt for en
del børnelærdom grundet min sygdom i barndommen. Haslev Højskole blev valgt, måske
noget fordi, den faldt i tråd med hjemmets
åndelige retning. Det blev så på denne sjællandske adresse, jeg opholdt mig vinteren
1945- 46.
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et års tid i Haderslev. Mens jeg var i Haderslev, traf jeg Lene fra Løgumkloster, og vi
fandt ud af, at vi skulle være kærester. Vi
nød hinanden og fritiden fra arbejdet sammen. Det blev en herlig tid for os. Lene tjente
hos Landsretssagførerens som én af husets
tre unge piger. Stuepigens opgaver tog Lene
sig af, og vi forsøgte selvfølgelig at få vores
friaftener til af "falde" sammen!!
Nå, soldatertiden sluttede da en dag. Nu skulle man ud og finde sig et job. Verden lå åben,
og jeg søgte hos vognmandsfirmaet Anneberg her i Grønbjerg og fik, hvad jeg søgte.
Pigen havde jeg fundet, så nu kunne vi gifte
os og stifte hjem og blive en familie. Og sådan blev det så!

I mellemtiden var Lene og Johannes blevet
gift og med tiden kom der også tre sønner til,
Jens, Leif og Lars.
Jobskifte
Lastbilkørsel ved Anneberg 1951- 1966 blev
efterhånden skiftet ud med buskørsel for
Spjald Rutebiler i 44 år fra 1966 til 2010.
"Navnlig var jeg meget glad for at køre med
skoleelever, jeg syntes, børnene fra Grønbjerg var så flinke og velopdragne, så vi var
rigtig fine venner. Jeg tror virkelig, at den
kærlighed var gengældt.
Jeg nåede at have hele 3 chefer ved Spjald
Busser, Charles, Holger og Viggo!"
Grønbjergvand

Anneberg
Jeg kom til at køre lastbil for Anneberg fra
1951 til 1966. Dengang havde firmaet en enkelt rigtig stor lastbil og en mindre. Gutte
(Peter August Anneberg og søn af vognmanden) og jeg skiftedes til at køre de lange ture
i den store og modsat i den mindre, og det
gik vældig gnidningsløst. Vi spiste og boede
hos Alma Anneberg (Vognmandens kone)
indtil vi fik vore egne hjem.
Vort eget hjem i Grønbjerg, som vi fik og
havde i seks år, var på 1. sal i huset Algade
46, indtil vi købte huset, som i dag er mit
hjem.
Jeg husker, at jeg i tre år kørte murbrokker til
Rom Flyveplads ved Lemvig. Derefter med
bygningsmaterialer til genopbygning af det
sønderbombede Tyskland. Senere endnu var
det olietankvogne, vi kørte med.
Chaufførjobbet blev man ikke rig af, men jeg
havde da et spændende liv med det.
Og det var så det!"

(alle foto: -mb)

Johannes kan slet ikke lade være at fortælle
om pudsige episoder undervejs i sit liv, som
da Johannes og Gutte klagede til vognmanden over en manglende sommerferie for dem,
når nu de andre chauffører fik deres. Guttes
far Georg Anneberg svarede blot: Så tager I
da bare Customlineren (stor amerikansk
”flyder” fra 1950-erne) og tar´ jeres koner
med på ferie en uge!

Ét emne må vi om ad, når vi snakker Johannes Mikkelsen og Grønbjerg, nemlig Vandværket!
I godt 43 år var Johannes Grønbjerg Vandværks velfungerende driftsansvarlige opsynsmand.
På et tidspunkt blev Johannes ramt af et
grimt uheld, som satte ham ud af spillet for
en tid, og han måtte midlertidig opgive job42
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bet. Johannes kom i gang igen og gik fra at
være patient til ukuelig opsynsmand.
Jo, han kom til hægterne igen, og er nu munter og glad for livet. God til at komme ud og
møde mennesker og få en snak om mangt og
meget! Johannes er også en flittig deltager i
Kultur og Samværs møder samt en flittig kirkegænger.

med. At han så også er humoristisk, gør det
bestemt ikke kedeligere."
Stort Tillykke med dine 90 år og god vind
fremover!
Andre artikler med Johannes Mikkelsen:
Danmarks ældste vandværks-passer...?
Runestenen nr. 125 - 13. november 2013

Sankt Hansaften 2011 modtog Johannes
Mikkelsen Sogneforeningens hæderspris Mit liv på landevejen fra 1947 - 2010
Runestenen nr. 132 - 14. januar 2015 
Sølvvikingen med følgende disse ord:
"Johannes har i knap 40 år været driftsansvarlig for Grønbjerg vandværk. Du har
overlevet flere bestyrelser, mens du hele tiZoneterapi • Healing • Laser
den har passet og plejet vores vandværk til
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier
alles tilfredshed.
Det er Johannes´ fortjeneste, at vandværket
og området omkring det altid er i forbilledlig
stand.
Din omhyggelighed og dygtighed har været
Tina Hammelsvang Kirk
medvirkende årsag til, at prisen på vand i
RAB reg. zoneterapeut
Grønbjerg ligger lav og altid har gjort det.
www.klinikforsundhed.dk
Som en behagelig sidegevinst, er Johannes et
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
venligt og imødekommende menneske, som
både børn og voksne nyder at få en snak
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 Bente Nielsen Nylandsvej 11 A
Ved: Grete Tange

Ovennævnte er en dame, der er vanskelig at
få fat i, men nu har hun ferie, så vi kunne
mødes.
Bentes barndom
Bente flyttede til Grønbjerg den 1. oktober
2017, og da hun kom her, følte hun sig øjeblikkelig hjemme, for på Algade står der en
sten, der fortæller, at her lå købmandsbutikken. Nøjagtig ligesådan er det i hendes hjemby, der hedder Ravnkilde og ligger i Himmerland. Om sin hjemby fortæller Bente, at
den er lidt mindre end Grønbjerg, men den
har som her haft bager, (bageriet og brødvognen er i dag på Hjerl Hede) slagter, købmand,
sparekasse og andre små forretninger. De er
væk i dag. Bentes forældre havde en minkfarm i byen, og der hjalp hun til, da hun var
barn. Hun mener selv, at kærlighed til dyr
stammer derfra, for de havde også sølvræve,
som hun udstillede på dyrskue.
Skolegang
Bente er 44 år, har de første 7 år gået i den
nye skole, som blev bygget i 60-erne i Ravnkilde. Også hendes søskende, som er tre store
søstre og en lillebror gik der. Derefter fortsatte hun i Nørager, hvor hun tog 8. - 9. og 10.
klasse. Så vidste hun ikke, hvad hun skulle,
men hendes forældre sagde, at enten skulle
hun være ung pige i huset eller også skulle
hun gå på handelsskole. Bente valgte handelsskolen, men efter ½ år stoppede hun med
det.

Foto: -mb

hans børn, som nu er voksne, og som tager
venligt imod hende, når hun kommer forbi.
Senere traf Bente så en sjællænder, som hun
blev gift med. Han var brolægger, og hun var
sammen med ham i 12 år. Han var arbejdsløs
om vinteren, og han ville gerne restaurere en
bungalow, som Bentes forældre havde i
Ravnkilde, så han syntes, at de skulle flytte
derop, hvad de gjorde. I 2013 gik de fra hinanden, og efter nogen tid fandt Bente en ny
mand, som hun flyttede til Karup sammen
med. Hun havde fået arbejde, og det lod til at
være den store lykke.
Sidste år i juni flyttede Bente fra ham, og den
1. oktober flyttede hun ind i den lejlighed,
som vi nu sidder i. Den er hun rigtig glad for,
for den passer både i størrelse og beliggenhed i forhold til hendes arbejde.

Ungdom og samliv
Om sin ungdom fortæller Bente, at hun fandt
en kæreste i Himmerland, men han bestemte,
at han ville til Esbjerg-kanten, hvor han havde fået arbejde. I 1994 besluttede hun at tage
med ham derned, og de boede sammen til
2003, hvor han vendte tilbage til Ravnkilde.
Efter nogen tid fandt Bente en ny mand med
tre børn, og ham boede hun sammen med i 5
år. Han var 13 år ældre end hende, og det
kunne hun ikke affinde sig med i længden. Vejen til rengøringsjobbet
Bente holder dog stadig forbindelse med I 1993 kom Bente på nogle rengøringskurser,
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og så har hun faktisk beskæftiget sig med det
siden. Efter disse kurser flyttede hun til
Smørpøt på Esbjergegnen. Bente fik arbejde
på mejeriet Kløvermælk i nogle år, hvorpå
hun skiftede til Vestfrost. Hendes afdeling
blev imidlertid nedlagt, og så var hun ledig.
Da Esbjerg kommune manglede ferieafløsere, søgte hun det job, og det fik hun. Da Bente skulle i gang, havde de alligevel ikke brug
for hende, men de tilbød hende en uddannelse til serviceassistent. Ved at tage denne uddannelse fik hun kendskab til miljørigtige
produkter, gode arbejdsstillinger, indkøbsrelevante ting og gode rengøringshjælpemidler.

for at optjene til videre understøttelse. Nogen
af dem vil gerne, men de får også nogen, der
absolut ikke vil. De har undskyldninger om
at være syge, men så forlanges en lægeattest.
Så kan de naturligvis få lov til at gå. Er de
dygtige, kan de senere blive ansat i firmaet,
og det er for nogen en gulerod.
Hvad forlanges af rengøringen i dag?
Bente fortæller at rengøringsarbejde er hårdt,
for man skal være hurtig og effektiv, da man
ikke har ret lang tid til at udføre jobbet.
F.eks. skal 2 personer på en skole udføre rengøringen på 4 1/2 time. Der er dog enkelte,
der bliver lidt længere for at gøre det helt
færdigt, men det beder Bente dem om at lade
være med, for det kan jo gøre, at man næste
gang forlanger det. Samtidig er der stor konkurrence både på kvalitet og pris blandt selskaberne, og hvert selskab har en speciel
kompetence, som man forsøger at slå sig op
på.
Bente er godt tilfreds med sit arbejde, og er
glad for det ansvar hun har. Det giver selvfølgelig visse problemer ind imellem, men hun
synes selv, at hun får løst dem til alles tilfredshed. Bente kommer nu ind på de krav,
der nu stilles til rengøringen, som skal være
miljøgodkendt, og til personalet, som skal
være uddannet. Der må næsten ingen vand
bruges til rengøringen. I stedet skal man anvende nye klude, når de bliver snavsede.
Midlerne, der bruges, skal være svanemærket, og arbejdsstillingerne skal være indøvet.
Bente slutter af med at sige, at hun har levet
af at gøre rent siden 2001.

Ansættelse hos ”Forenede service”
For 1½ år siden blev Bente ansat ved
”Forenede service” i Holstebro, og der består
hendes arbejde i tilrettelæggelse, ansættelse
af medarbejdere, personalepleje og indkøb.
Hendes afdeling tager sig af skolerengøring i
næsten hele Holstebro kommune, og hun har
over 40 ansatte, som hun har ansvaret for, og
som hun skal sørge for gør deres arbejde på
ordentlig vis. Derudover skal Bente finde afløsere, hvis en eller flere ikke kan komme på
arbejde. Hun sidder på kontor med 4 andre,
og foruden hende er der en mere, som tager
sig af skoler og børnehaver. De andre står til
rådighed for private kunder. Bente gør ikke
selv rent, men sørger for, at der er andre kvalificerede folk til det. Det er dog sådan, at
hvis hun ikke kan få en afløser, gør Bente det
selv.
Bente fortæller videre, at der bortset fra 4 -5
danskere, er rigtig mange udlændinge ansat i
firmaet. De kommer fra Polen, Rumænien,
Thailand og andre steder. Det giver ekstra
problemer, fordi meget af kommunikationen
foregår på engelsk, men de skal lære at tale
dansk. De forstår tit meget af, hvad man siger, men de er flove over at svare, fordi de
ikke kan gøre det korrekt. Firmaet tilbyder
sammen med 3F danskkurser, hvortil der er
mødepligt, så på den måde håber man, at de
bliver bedre sprogbrugere. Når kurset kører,
skal de ikke på arbejde.
Desuden har de mange praktikanter, som har
gået hjemme i 20 år. De skal nu ud i arbejde

Grønbjerg
Bente fortæller, at hun er meget glad for at
bo her, for der er plads ril hendes 2 små hunde, der er fred og ro, som hun nyder efter en
dag med mennesker og larm omkring sig, og
så er det et overskueligt miljø. Hun nyder også stedet, for der er næsten ingen trafik, og
hun har en god nabo i Mads.
Efter en lang god snak takker jeg af, men inden jeg går, får jeg lov til at kigge i bogen
om Ravnkilde, som fortæller om Bentes
hjemby. 
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 Tak for fremmødet og gaver ved Friskolejubilæet
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Tusind tak for jeres fremmøde til 10-års jubilæum på Grønbjerg Friskole. Vi håber i alle
havde en god dag og aften.
Det er en stor fornøjelse at arrangere og afholde et arrangement at denne størrelse, når
hjælpsomheden og viljen er så stor.
Der skulle være noget for enhver smag. Sange, lege, kaffebord, taler og en god menu.
Vejret var endnu engang med os, og det så ud
til at alle hyggede sig.
En stor tak skal også lyde for de mange flotte
gaver og tilkendegivelser. Vi vil gøre os
umage for at drive friskolen i den rette ånd.
Den lokale Friskole vil fortsat være en skole
hvor forpligtigende fællesskab, tryghed, tillid
og tolerance skal præge vores hverdag.
Nogen af gaverne, er hjælp til Byparken/
Søgaardgrunden. Det er vores klare hensigt
at anlægge stierne og mountainbikebanen i
efteråret.
Endnu engang tak til støtteforeningen for kagebordet og til Rasmus og Jimmi (kokkene)
for jeres store arbejde med aftenmenuen. 

Foto: mb
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 Stierne omkring Grønbjerg
Sti udvalget (Torbjörn Lund-Nielsen, Connie
Bruun Schmidt, Jonna Thesbjerg og Klaus
Tang) har været ude med riven, mere eller
mindre bogstaveligt talt. Dialogen med Ringkøbing-Skjern kommune har resulterer i, at
stien, den gamle bane, nu er blevet renoveret.
Nord for Grønbjerg, fra Nylandsvej og til
Spåbækvej, er siderne af stien klippet ind,
selv om de nordligste 200 meter af stien er at
finde i Herning Kommune.
Det var entreprenørerne Jakob Kirk Mikkelsen og Lars Mølby Nielsen, der havde maskinerne, der kunne klippe siderne og få fjernet
det klippede buskads.
Stien syd for Nr. Omme Kirke er forsynet
med et nyt lag grus efter at en del grøftearbejde var udført. Den del af arbejdet stod entreprenør Ejnar Vendelbo for.
Stigruppen har nu fået gang i stisystemerne i
Grønbjerg og omegn og i skrivende stund er
der flere stisystemer der er i kikkerten hos
gruppen. Men ”gå ud og gå en tur” som man
synger i ”Mød mig på Cassiopeia” fra 1951
med musik Kai Normann Andersen og tekst
af Børge Müller

Øverst en maskine med kantklipper. Derunder lidt
pr for firmaet og nederst er det ejnar der er i
gang med den gamle bane syd for kirken.
Foto: Ejnar, M&N maskinstation og mb
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Otte nye elever til 0. klasse der sammen med
de øvrige nytilkomne elever fik udleveret en
spritny sangbog der efter skoleleder Niels
Sædvanen tro var der samling omkring flag- Henrik Larsens formaning til de unge om at
stangen den første skoledag. Lidt specielt i år den skal holde mindst ni år.
hvor Grønbjerg Friskole kan fejre sin 10-års
Der blev sunget og talt og forklaret hvordan
fødselsdag.
Efter flaghejsning var der samling i den tidli- resten af dagen skulle forløbe og endelig
gere gymnastiksal hvor alle de nye elever mindede Niels Henrik om at der på fredag
blev præsenteret. Specielt de nye 0. klasse (den 17. august) var der markering af Grønelever blev præsenteret sammen med deres bjerg Friskoles 10-års fødselsdag med kage
sang, leg snak og aftensmad med taler mm.
forældre i det omfang disse var til stede.
og det hele på ”husets regning”.
Der var i år ingen ”førstegangsforældre”.

 Første skoledag 2018

Foto: -mb

Fleste gengangere, men også nogle nye forventningsfulde elever.
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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Status for skoleåret 2018-19 er nu at der i alt
er 162 børn/unge i Grønbjerg Friskole fordelt
på følgende måde:
Skoleelever 0. - 9. kl. 121
Børnehavebørn
28
Vuggestuebørn
13

Efter endt præsentation og orientering var
der den obligatoriske og traditionelle ”Hilsen
på”, hvor lærergruppen stod på trappen fra
gymnastiksalen til skolegården og samtlige
deltagere i seancen defilerede forbi og hilste
på hele personalet. 

Foto: -mb

0. klasse med de forældre der nu kunne være til stede! - og herunder den obligatoriske goddaghilsen.

Foto: -mb

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Hvorfor - hvordan - hvornår en Friskole
Ved: Bestyrelsesmedlem emeritus i Grønbjerg Friskole Mogens Ballegaard

Tilblivelsen af Grønbjerg Friskole - en tale
på opfordring fra Grønbjerg Friskole i forbindelse med dennes 10 års markeringen.
Jeg vil nu gå nogle år tilbage i tiden for give
baggrunden for, at vi står her i dag og kan
fejre 10 år med Grønbjerg Friskole.
Vi springer tilbage til juli måned 2004 hvor
vi kan glæde os over at vi nu nærmer os 100
elever i Grønbjerg Skole. I projektet Grønbjerg-2000 (en samlende organisation for
Grønbjerg – for de der lige skal opdateres)
var et af målene fra 1996, at vi skal have 100
børn i vor skole i 2006, for at den skulle være
bæredygtig.
Det var i en tid hvor kommunerne blev slået
sammen med nedlæggelse af Videbæk kommune, som vi hørte til på det tidspunkt. Men
også hvor Videbæk kommune er kommet
med et forslag om at nedlægge samtlige 8
skoledistrikter og følgende oprette 4 nye.
Grønbjerg Skole var tilsyneladende i fare.
I Runestenen skrev jeg på det tidspunkt følgende:
Der er ingen der har lovet, at vi i Grønbjerg
kan vedblive med at have en skole, selvom
der fra politisk hold er blevet talt om, at vi i
Videbæk kommune har otte skoler, og at det
vil vi fortsat have. Det er blot organiseringen,
der skal ændres en smule på. Vi skal lægges
sammen med Spjald Skole, således at vi får
et skoledistrikt. Det ligger der måske nogle

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

Foto: Gravers Kjærgaard

besparelser i! Men som gammel landsbytosse, der har været med til kæmpe mod adskillige skolenedlæggelser rundt om i hele landet, får jeg en sær fornemmelse, når jeg hører
disse toner – vi skal blot have samme ledelse
og én bestyrelse, vi skal blot finde nogle besparelser, vi skal lige ændre lidt på strukturen
og skoledistrikterne. Jeg tror på, at der er
indledt en manøvre der på sigt nedlægger
Grønbjerg Skole. Og vil vi finde os i det?
Nej vi vil ikke! Nu har vi siden 1993 kæmpet
en hård kamp for at få vort lokalsamfund på
fode, og i den forbindelse forsøgt at få flere
børn til vor skole. Og det er lykkedes! Vi begyndte med 71 børn i 1993 i dag (det er
2004) er vi på næsten 100 børn. Det er en
vækst på næsten 40 %. Det er fantastisk. Og
det skal vi ikke lade os slippe af hænde. En
sammenlægning med Spjald Skole vil ikke
være gangbar. Og der er ingen der skal bilde
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leve med den overhængende risiko for, at vor
skole var lukningstruet. Medarbejderne vidste ikke om de var købt eller solgt. Nogle
vælger at blive for at kæmpe til det sidste,
andre vælger at sige, at der er større udfordringer i noget nyt.
Afgørelsen fra kommunen blev bragt i Runestenen hvorefter Finn Krogh Jørgensen kom
med det korte svar, at Grønbjerg Skole stadig
Forslaget om at nedlægge 8 skoledistrikter og var lukningstruet.
oprette 4 nye gav anledning til at det første
frø til Grønbjerg Friskole blev lagt der i sep- Der går et halvt år og vi kommer til juni
2005
tember 2004.
Finn Krogh Jørgensen tog initiativ til at sam- Kommunalreformen satte en prop i Videbæk
le en arbejdsgruppe der skulle se på mulighe- Kommunes videre arbejde. Videbæk Byråd
derne. Gruppen bestod af: Karin Jensen, Jane besluttede at udsætte beslutningerne om
Jensen, Sten Schmidt, Per Lauritsen, under- fremtiden for skolerne i Videbæk Kommune.
tegnede, Jesper Bagge Pedersen og Finn Arbejdsgruppen Grønbjerg Friskole besluttede dog fortsat at bestå og holde øje med udKrogh Jørgensen.
viklingen.
Tankerne om en Friskole i Grønbjerg var
Vi går til oktober 2004
Grønbjerg-2000 indkaldte til et borgermøde gemt, men ikke glemt!
om skolesammenlægningerne.
Et panel bestående af Finn Krogh Jørgensen Vi når hen til januar 2007 hvor kommu(Arbejdsgruppen),
Gravers
Kjærgaard nerne er slået sammen til Ringkøbing(Byrådet) og Alan Larsen og Ole Berthelsen Skjern kommune og et nyt byråd er valgt.
(Grønbjerg Skole) orienterede og svarede på Der skulle med det samme ske noget på skoleområdet.
spørgsmål.
I den fremmødte forsamling var der stemning Da udmeldingen om nedlæggelse af et antal
for at se på en Friskole, hvis der skete forrin- skoler (deriblandt Grønbjerg) i den nye
Kommune blev kundgjort, trådte arbejdsgelser på folkeskolen.
gruppen sammen igen og afholdt et orienterende møde den 20. februar 2007.
Vi når til november 2004
Vi venter på at byrådet træffer en afgørelse Til mødet havde vi inviteret et par kompetenom, hvordan skolestrukturen skal se ud i re- te gæster til at fortælle om hvad en friskole er
sten af Videbæk Kommunes levetid. Men for en størrelse. Cecil Christensen fra Dansk
uanset hvad resultatet blev af byrådets be- Friskoleforening informerede om de krav og
handling af sagen, måtte vi i et lille samfund regler, der skal tages hensyn til, når man vil
mig ind, at man vil til at flytte børn fra Spjald
til Grønbjerg for at udfylde klasserne. Vi kan
lige så godt se det i øjnene. Det var Grønbjerg Skole som kommunal skole, en æra i
Grønbjergs historie er slut. Velkommen til
Nr. Omme Friskole. (Det var så min holdning og det navn jeg kom på, på det tidspunkt)

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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starte en friskole, mens Ejvind Haubjerg fra
Velling Friskole levende fortalte om sine
mange år på diverse friskoler, og hvilke krav
der stilles til den pædagogiske form i en friskole.
På mødet var der en undersøgelse, der gik på,
om man ønskede en Friskole, såfremt man
nedlagde Grønbjerg Skole. Der var ingen der
sagde nej, men der var nogle tvivlere som
gav udtryk for, at man gerne ville vide lidt
mere om holdningen og ideerne bag en Friskole.
Af de fremmødte uden børn til en friskole efter 2008 svarede 86%, at de mener at Grønbjerg skal satse på en friskole, samt at de gerne hjælper, enten med frivilligt arbejde eller
med medlemskab af en støtteforening.
Baggrunden for holdningsspørgsmålet –
Grundtvig-Kold
Ser vi på den generelle mentalitet i Grønbjerg, kan vi vel med god samvittighed sammenligne den med holdningerne og mentaliteten i Hover-Thorsted, Højmark, Velling og
flere andre sogne. En mentalitet der har dyb
rod i den Grundviske oplysningstankegang.
Vi kan både synge fra højskolesangbogen og
vi kan også gå med til en god fest. En god og
sund vestjysk holdning, der sikkert vil smitte
af i den tankegang, når holdninger og visioner skal skrives for en kommende Friskole.
Det var vigtig at Friskolen byggede på en
holdning, idet det havde vist sig, at hvis man
blot erstattede en folkeskole med en friskole,
går der ikke mange år, før man bliver uenige
om den linje skolen skal køres efter.

Stiftende generalforsamling
Altså mente vi, at der var massiv opbakning
til en friskole i Grønbjerg. Arbejdsgruppen
fortsætter arbejdet hen mod klargøring til en
stiftende generalforsamling, såfremt Grønbjerg mister sin skole i 2008, men Arbejdsgruppen troede efterhånden på, at man lukkede skolen og gik derfor i gang med at planlægge den stiftende generalforsamling.
Der skulle bl.a. skaffes 30.000 kr. som depositum til undervisningsministeriet, laves vedtægter osv. osv. Så vi havde nok at rive i.
Torsdag den 19. april 2007 - var dagen, hvor
det skulle vise sig, om der skulle oprettes en
Friskole i Grønbjerg. Der var mødt ca. 110
op til den stiftende generalforsamling - både
forældre og ikke forældre til børn i den undervisningspligtige alder.
Finn Krogh Jørgensen bød velkommen og
der blev i en god friskoleånd sunget en af
Grundtvigs sange.
Skolebestyrelsen som var inviteret, gav udtryk for, at man ikke troede på Grønbjerg
Skole efter diverse udmeldinger. Man ville
gøre arbejdet i Skolebestyrelsen færdig og
slutte 100 % op bag en Friskole.
Ejvind Haubjerg fra Velling Friskole kom
med et oplæg om Grundtvig og Kold og deres fri-skoletanker. Én af Ejvind Haubjergs
pointer var, at havde man valgt en Grundtvig
-Koldsk friskole til, har man dermed valgt
andre holdninger fra. Efterfølgende fremlagde friskolegruppen deres oplæg, holdning og
visioner for en friskole i Grønbjerg. Der blev
lagt op til at friskolen skulle hvile på en
Grundvig-Koldsk holdning og skolesyn.
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Endvidere blev der udtrykt at:
 Grønbjerg Friskole skal være Sognets
Skole, SFO og Børnehave.
 En enhed, der skal give børnene sammenhæng i hverdagen.
 Friskolen og Multisalen er sognets, og det
skal være sognets naturlige samlingssted.
 Sognet skal engageres i Friskolen via:
Forældre- og skolekreds, Støtteforening
og brug af skolen og dets bygninger og
faciliteter.
 Friskolen vil samarbejde med interesserede foreninger i sognet
 Den skal bygge på selvværd og selvtillid,
 Loyalitet, respekt og tryghed,
 Nysgerrighed og Engagement.
 Hver enkel elev skal føres så langt frem i
hvert enkelt fag, som evner og interesser
rækker.
 Alle fag og færdigheder skal vægtes lige
højt.

SFO og børnehave, godkendelse af bygninger,
evt.
nødvendige
ombygninger/
reparationer, undervisningsmidler, værdigrundlag og meget mere.
Foruden ovennævnte opgaver havde vi en
vigtig opgave med at finde en leder til Friskolen. Kommunen havde valgt at kalde
overgangen fra kommuneskole til Friskole
for virksomhedsoverdragelse hvilket betød,
at vi skulle overtage de lærere, der ikke ønskede at finde nyt arbejde. Den konstituerede
leder bl.a. havde fået nyt job.
Det var en periode hvor bestyrelsen var samlet i hver uge.

Vi fik sendt en annonce ud. Der kom en del
ansøgere, og vi fik også en ansøgning, der
var lige på nippet til at komme for sent, men
vi lod nåde gå for ret og indkaldte vedkommende til en samtale.
Da Peter Lindegaard efter samtalen var gået
blev det nævnt – hent ham tilbage – ham ansætter vi. Vi valgte dog at følge proceduren
Efter den indledning gik man over til den og Peter Lindegaard blev herefter ansat som
Stiftende Generalforsamling. Vedtægterne den første leder af Grønbjerg Friskole.
blev vedtaget ved håndsoprækning og ud fra
den positive tilkendegivelse, så dirigenten ik- Der blev taget afsked med Grønbjerg Skole,
ke nogen grund til at spørge, om der var no- SFO og børnepasning, idet man nedlagde en
gen der stemte imod endsige, undlod at stem- tidskapsel, der blev begravet på grunden ved
me.
siden af parkeringspladsen – Videbæks tidliDen første bestyrelse
Der blev foreslået omkring 30 personer til
bestyrelsen der hver fik lov til at udtale sig.
Herefter blev følgende valgt: Jesper Bagge,
undertegnede, Ole Berthelsen, Dorthe Hansen, Jane Jensen, Finn Krogh Jørgensen og
Per Hessellund Lauritsen.

gere borgmester og borgmester i Ringkøbing
Skjern kommune Torben Nørregaard, kom
og holdt en afslutningstale over Kommuneskolen i Grønbjerg.

Kære Grønbjerg Friskole!
Nu er du blevet 10 år, du er knap nok blevet
teenager, men alligevel er du på vej ud i livet. Her kan og vil du møde nye og mange
På den stiftende generalforsamling den 19. udfordringer, men glem nu ikke hvor du kom
april 2007, så Grønbjerg Friskole dagens lys. fra, hvad du er rundet af, glem ikke din rødder og husk nu, som man siger her på stedet,
Et års arbejde
du er velkommen til enhver tid, og vi vil nyVi havde så godt et år til at etablere Friskolen de at få besøg af dig og give os tid til at tale
med start den 12. august 2008.
med dig.
Der forestod nu følgende opgaver der skulle
Tillykke med de 10 år 
tages stilling til:
Budgetter, finansiering, skolepenge, køb af
bygninger, inventar, undervisningsmidler,
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me en tur på besøg hos, når Bodil en gang
imellem tog ham med sig hjem et par dage,
hvis lejlighed gaves.
Æret være Villy Pedersens minde!

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Villy Pedersen er stille sovet ind på Grønbjerghjemmet, 78 år gammel.
Villy blev født den 4. maj 1940 på en landejendom i Munklinde mellem Ikast og Karup. Her voksede han op og fik sin barndoms
- og ungdomstid hos forældrene. Derefter var
han en del år i et bofællesskab og kom senere på Bakkely i Videbæk hvor han boede et
par år, indtil han blev fast beboer på Grønbjerghjemmet. Her var han lykkeligt hjemme
i de sidste 22 år af sit liv og afgik ved døden
sammesteds den 8. juli 2018.
Villy Pedersen blev onsdag den 11. juli bisat
fra Nørre Omme Kirke og hans urne senere
nedsat på Ilskov Kirkegård, hvor hans familie har sit gravsted.
Villy havde sine meninger og vidste godt,
hvad han ville. Efter at have nydt sin eftermiddagskaffe fortrak han i reglen til hjemmets havestue, og med et varmt tæppe om
benene sad han så og lyttede til radioen. Og
med sine små kommandoer var her rart at
hygge sig og dvæle en stund.
Blandt hjemmets ansatte havde han nok sine
favoritter, som han skønnede meget på. Det
kunne være Betty i køkkenet, hvor han
"vågede" over madlavningen, og som han
drak morgenkaffe med og smagte middagsmaden til med. Rigtig glad var Villy også for
Preben (forhenværende pedel) som tog sig
meget af ham, eller Ulla, som han altid glædede sig til at komme på arbejde hos. Nørkleriet her satte han nemlig stor pris på, det
gjorde han derimod ikke til Banko, her deltog han konsekvent aldrig!
Villy elskede at komme med de frivillige i
sommerhus og protesterede højlydt, når det
var tid at vende hjem igen.
Ligeledes var han også glad for bondegårdsferierne, som man førhen var på med hjemmet.
Villy havde også altid styr på, hvem af de ansatte der havde henholdsvis dag- og nattevagterne. Rart at vide, hvem man kunne risikere at træffe til hver en tid!
Villy Pedersen efterlader sig sin søster Bodil
og hendes mand, hvem han elskede at kom-

Ruth Pedersen, Grønnegade 10C, Grønbjerg, døde den 12. juli 2018, 69 år gammel
og blev bisat fra Herning Kirkegårds Kapel.
Bisættelsen fandt sted i stilhed.
Ruth blev født den 22. juni 1951 i Bording
sogn.
Ruth Pedersen fik for cirka 20 år siden konstateret leukæmi, som hun i de påfølgende
mange år har levet tålmodigt med.
De sidste mange år har Ruth boet alene i en
lejlighed i Grønnegade og har altid mødt
grønbjergfolk med smil og venlighed. Hun
blev fundet død i lejligheden af et familiemedlem hvor hun var sovet stille ind!
Ruth var gift og fraskilt to gange.
Første gang gift med Mogens Birkmose, med
hvem hun fik to børn, Tom og Annette.
Anden gang blev hun gift med Frode Pedersen. I dette ægteskab blev Per født, og det
blev ham, der måtte opleve at finde sin afdøde mor i lejligheden på Grønnegade.
I begge ægteskaber har Ruth en overgang
haft bopæl på Bymarken. Dog har Ruth de
sidste mange år boet på Grønnegade.
Æret være Ruth Pedersens minde!
Inger Marie Ebbesen, Ørnhøjvej 7, (p.t. opholdende sig Spjald Plejehjem) døde den 19.
juli 2018, og blev bisat fra Nørre Omme Kirke.
Inger Marie blev født 11. november 1919 i
en større søskendeflok på Holmgaard Mark
(Algade 70) i Grønbjerg som datter af husmand Kristen Martinus Kristensen og hustru
Ane Marie Kjærgaard.
I maj måned 1950 giftede hun sig med husmand og maskinstationsejer Arnold Ebbesen
i Sønderkjær, Grønbjerg. Kirkebogen fortæller, at han var født i Skjern. Arnold Ebbesen
og hans bror, Evald, mindes af mange som
meget aktive maskinstationsejere.
Inger Marie havde ingen stor omgangskreds i
Grønbjerg i de senere år, måske efter eget
ønske?
En niece fortæller dog til hendes eftermæle at
gjorde nogen noget for hende, satte hun stor
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pris på dette. Så kunne man vente at blive
budt på en bedre frokost måske.
Niecerne fortæller også, at de hver sommer
glædede sig til at komme på ferie hos Ebbesen-parret!
I den tid hun overkom arbejdet, gik hun meget op i sin have på Ørnhøjvej. Dette kunne
det selvfølgelig knibe med at klare, når man
var blevet langt op i halvfemserne.
Inger Marie mistede sin mand den 7. april
1988, som jo var før den tid, der var noget
der kaldtes Runestenen, så ham er der måske
ikke så mange, der kender så meget til. Men
vi kan fortælle i dag om ham, at hans store
interesse var arkæologi, og at han sammen
med en anden lokal arkæologiinteresseret,
planteskoleejer Jørgen Engestoft, foretog en
del udgravninger her på egnen.
Deres fælles interesse kom professor Becker
i København for øre og førte til et fælles projekt med professoren: De storstilede udgravninger, der er foretaget her i vort sogn.

Hun blev gift i en sen alder med en ingeniør
Madelung, der kom fra Bornholm.
Maren Sinkjær fødte som 40-årig en datter,
Malene, som forældrene desværre havde den
store sorg at miste som 14-15-årig i en trafikulykke. Kort tid efter døde også Marens
mand af kræft.
Både far og datter er blevet bisat fra Ringsted
Kirke.
Maren Sinkjær solgte huset på Sjælland og
købte et rækkehus i Rindum ved Ringkøbing,
hvor hun nu boede nogle år.
For to år siden søgte hun ind på Centerparken i Videbæk, hvor hun fik en lejlighed og
blev meget glad for at bo, og hvor hun sov
stille ind forleden.
Maren har haft det ønske, at måtte blive bisat
fra sin barndoms kirke, og ønsket gik også ud
på, at hendes urne må blive nedsat i Ringsted, hvor også hendes mand og datter fandt
deres sidste hvilested.
Æret være Maren Sinkjær Madelungs minde!

Ægteparret Ebbesen fik ikke selv nogen Bekræftelse af oplysningerne fra 150 og
152
børn.
Endnu en oplysning fra familien Nielsen på
Æret være Inger Marie Ebbesens minde!
Algade 79, Grønbjerg angående en beklagelig navneforkludring i Runestenens nr. 150
og 152:
Maren Sinkjær Madelung
Vi tager følgende med omkring Maren Sink- Det skulle nu være sikkert og vist, at det var
jær under mindeord. Maren Sinkjær er født seksårige Polly, der i sin tid mistede livet i en
og opvokset i Grønbjerg på Kodalsvej 4, og trafikulykke på Torstedvejen. 
hun har ønsket at blive bisat fra Nørre Omme
kirke, og blev det fredag den 24. august. Nekrologen er skrevet i fællesskab med Birgit
og Holger Sinkjær på Ommegårdvej i Grønbjerg. Holger- og Kaj Sinkjær er brødre til
Maren i den store søskendeflok.

Flagallé

Maren Sinkjær Madelung født d. 21. september 1930 i Søndergaard, Sinkjær i Grønbjerg død 20. august 2018, 88 år gammel. Bisat fra Nørre Omme kirke den 24. august
2018.
Maren ”i Søndergaard” blev født som ældste
datter i en søskendeflok på 14 børn.
Hun uddannede sig til børnehavelærerinde på
Seminariet i Aarhus og arbejdede som sådan
i mange år i København.

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