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26. årgang

Så blev der sat gang i Grønbjerg Bypark
Umiddelbart efter efterårsferien gik Ejnar Vendelbo med maskinpark
i gang med anlægsarbejdet til Grønbjerg Bypark.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Algades reetablering
Der arbejdes stadig i Algade med nedlæggelse af rør til kloakvand og overfladevand.
Der er jo gravet to store søer vest for Grønbjerg Bypark, der skal tjene til buffer for al
den overfladevand der kommer fra byen.
Vandet skal ledes til Pøl bæk (som på Google
Map kaldes Tim Å) og videre ud i Stadil
fjord.
Men tilbage til gravearbejdet.
Efter færdiggørelsen af gravearbejdet vil
Ringkøbing Skjern kommunes vejafdeling
inviteret Grønbjerg til et møde hvor problemstillinger i forhold til chikaner og andet med
hensyn til trafikken gennem Grønbjerg skal
drøftes.
Det vil være en god ide, hvis beboerne i Algade vil komme med input til løsninger, der
kan tilfredsstille både Algades beboere,
Grønbjergs beboere, Ringkøbing-Skjerns vejafdeling og det sikkert afsatte beløb til reetablering af Algade.
Det vil sikkert være en god ide hvis Grønbjerg-2000 vil tage initiativ til disse drøftelser - mb 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Glædelig efterår/vinter.
10 år med Bredbånd i Grønbjerg
I skrivende stund har det første frostvejr været på spil i Grønbjerg og med en vind fra
nordøst, er det ikke behageligt at færdes ude
uden en god beklædning.
Dette vejrlig bevirkede indendørsarbejde
med bl.a. at få omrokeret projekterne på
Grønbjerg-2000 hjemmeside.
Jeg bemærkede at der i 2006 blev taget initiativ til at få rullet fibernet ud i Grønbjerg.
Man var i færd med at rulle fibre ud fra Holstebro og sydpå ad hovedvej A16. Kunne en
by på vejen skaffe en vis procentdel af husstandene, der ville have fibernet, blev der
lagt fibernet ud.
Det var Niels Jørgen Sønderby og Tommy
Kjeldgaard, der var primus motorer og ambassadører i den sag, og det lykkedes at skaffe den procentdel, der skulle til, for at vi i
Grønbjerg kunne få det hurtige bredbånd til
TV og computertrafik.
Se, det var i 2006, og alle der ønskede bredbånd blev koblet på i 2008. Altså har vi haft
bredbånd i Grønbjerg i 10 år. Det er fantastisk godt gået, set i lyset af, at man nu her
10 år efter, er ved at lægge bredbånd ind i
Spjald.

Deadline for nr. 156 er
lørdag d. 29. december 2018
Bladet udkommer
onsdag d. 16. januar 2019

RUNESTENEN

Grønbjerg Bypark
Men apropos projekter, så er det sidste nye
projekt benævnt ”Grønbjerg Bypark” sat i
gang med foreløbig 250.000 kr. fra LAG og
EU. Grønbjerg Bypark er beliggende lige
over for Grønbjerg Friskole og vil til daglig
blive benyttet af skolen til udeundervisning
og meget andet.
Grønbjerg-2000 og dermed samtlige foreninger i Grønbjerg og Grønbjerg Friskole (som
også er deltager i Grønbjerg-2000) står bag
projektet. Det er naturligvis skolens og Grønbjerg-2000 håb, at alle og måske også specielt at Grønbjerghjemmet og dets beboere vil
benytte sig af området, der er nærmere beskrevet inde i bladet.

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

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

træder ind i arenaen for grøn omstilling skyldes en erkendelse hos begge af, at handling
er påkrævet:

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

- WestWind24 er tænkt som stedet, hvor racerløbets konkurrenceelement skal pirre publikums interesse og allervigtigst få bilfabrikanternes og ladeoperatørernes innovationsafdelinger helt op på tæerne. Der skal være
prestige i at vinde WestWind24. Og det skal
være her, de nye teknologier inden for batteriudholdenhed og kørselsoptimering bliver
testet og vist frem.

Til Runestenens læsere.
2. behandling af budget
2019-2022
I sidste nummer af Runestenen redegjorde jeg for
budget 2019-2022 og vil
derfor i denne udgave blot
fortælle at Byrådet på dets
møde i september 2. behandlede budgettet
for 2019-2022. Budgettet blev vedtaget, og
alle Byrådets 29 medlemmer står bag det endelige budget.
Hvis man ønsker at vide mere om budgettet
kan det findes på kommunens hjemmeside:
www.rksk.dk

Ide, der stadig kræver udvikling
Kommunen er gået i gang med at lede efter
en stærk profil, der over de næste to år kan
skabe forudsætningerne for at realisere projektet. Et afgørende skridt er, at få store private og offentlige spillere ombord som partnere, sponsorer og deltagere.

Westwind24
I begyndelsen af september løftede komiker
Jan Gintberg og journalist Anders Agger
sammen med Søren Elbæk og jeg sløret for
en ny og meget ambitiøs satsning.

….fortsættes side 6

Sammen vil parterne skabe verdens mest omtalte og innovative event for eldrevne køretøjer. En kombination af et 24-timers race, ekspertkonference og folkefest skal tiltrække de
absolut førende leverandører og bilproducenter inden for grøn transport.

Indholdsfortegnelse
Fra før verden gik af lave ...................... 24
Grøn Energi ........................................... 34
Grønbjerg Bypark .................................... 8
Grønbjerghjemmets venner ................... 42
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Julemarked ............................................ 15
Julens kirketider .................................... 23
Kanalrundfart i Holland......................... 30
Karsten Pedel Pedersen ......................... 36
Menighedsrådets Klumme ..................... 38
Min drengetid ........................................ 44
Rypejagt i Sverige ................................. 10
Stierne og Kiddal ................................... 28
Sundhed ................................................. 22
Syng Dansk ........................................... 40
Tre unge mennesker .............................. 16
Vejviser i Grønbjerg .............................. 35

- Vi er som byråd overbeviste om, at Jan og
Anders har fået en original og vital ide, som
passer perfekt med vores politiske arbejde.
Vi er få år fra at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, og vi er den
kommune, der leverer suverænt mest vindenergi. Derfor er det et naturligt næste skridt,
at vi går ind i at understøtte, at den grønne
strøm for alvor vinder indpas på vejene.
- De fleste forbinder sandsynligvis Jan Gintberg og Anders Agger med deres evne til at
ramme tidsånden og miljøer lige på kornet,
når de i stand up shows og tv-programmer giver danskerne stof til eftertanke. At de nu
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Dagen aftaget med 9t42m

….fortsættelse fra side 3

Folketingets Transportudvalg har nyligt været på besøg og på dagsordenen var den længe ønskede udvidelse af rute 15 fra motorvejsnettet i Herning til Ringkøbing. Et behov,
der som følge af forsat vækst i kommunens
virksomheder og stadig stigning i antallet af
turister, er hastigt voksende.

- Lige nu har vi flere spørgsmål, end vi har
svar. Men ambitionerne er skyhøje. Vi tegner
ruten, mens vi går den. Sådan var det også,
da vi udviklede kommunens Energi2020Strategi - og den har ført til, at vi som område i år 2020 bliver 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Nu går vi i gang,
og så er jeg sikker på, at det fører noget
spændende med sig.

- I vores dialogmøder med områdets virksomheder, hører vi stadigt oftere advarsler
om, at den utilstrækkelige infrastruktur på
især Rute 15 risikerer at virke som en kæp i
hjulet på hele områdets vækst. Det er ærgerligt for os og for virksomhederne, men det er
også ærgerligt for Danmark som sådan, at
væksten i et område, der bidrager pænt over
gennemsnittet til vores samlede BNP, er i fare.

DIs undersøgelse om kommunal Erhvervsservice.

Da jeg tiltrådte ved årsskiftet, var det med en
erklæret intention om at få placeret Ringkøbing-Skjern Kommune i top fem, når det
gælder erhvervsklimaet. Men trods en ihærdig indsats, var det alligevel meget overraskende at konstatere at målsætningen allere- - Det er 6. år i træk, at kommunen rykker
de er nået.
fremad i undersøgelsen, der placerede kommunen på en plads nr. 62 i 2012. Resultatet
I den årlige undersøgelse af kommunernes vækker da også glæde på Rådhuset og i Ererhvervsklima, som Dansk Industri har of- hvervsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune:
fentliggjort, har Ringkøbing-Skjern Kommune taget et kvantespring fra en 23. plads og - Den flotte fremgang hænger sammen med
helt op på 5. pladsen på bare et år.
en målrettet erhvervsindsats i kommunen,
Som en del af undersøgelsen fremhæver DI bl.a. gennem en politisk satsning på væksthvert år også en eller flere udfordringer, der puljemidler øremærket til at styrke erhvervskan arbejdes med, hvis man vil sikre endnu livet.
bedre rammer for områdets virksomheder. I
årets opgørelse slæber kommunen med en - Jeg synes, det er på sin plads, også med roplads som nr. 64 bagefter i forhold til infra- ser til medarbejderne i kommunen for en meget fin og engageret indsats. Et spring fra
struktur og transport.
nummer 23 til nummer 5 på bare ét år kom- Undersøgelsen understøtter dermed et af de mer ikke af sig selv,
væsentligste politiske emner her og nu i
kommunen.

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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Danmarks største arbejdsplads
Trods den fremragende placering i top-fem
hviler kommunen ikke på laurbærrene,
tværtimod fortsætters indsatsen:

- Også dialogen mellem virksomheder og
kommunens politikere og embedsfolk får stor
anerkendelse fra virksomhederne i undersøgelsen, ligesom kommunens jobcentre er landets 7. bedste til - i samarbejde med virksom- Vi arbejder kontinuerligt og meget målret- hederne - at sikre kvalificeret arbejdskraft.
tet på at sikre, at vores virksomheder har de Den tilsvarende placering i 2017 var en 35.
bedst mulige rammer for at skabe vækst. Vi plads.
spænder bredt fra de helt store internationale
virksomheder som Arla og Vestas til iværk- - Dialog og samarbejde er et par af de faktosætteren, der hjælpes i gang med et puf. Jeg rer, der trækker os opad som kommune. Jeg
er glad for at virksomhederne i undersøgel- ser frem til i forsat god dialog og samarbejde
sen anerkender kommunens indsats og vores med virksomhederne, at forsætte succesen i
fælles dialog.
de kommende år.
Næstbedst i sagsbehandling
Runestenens læsere ønskes et godt efterår.
Et af de punkter, hvor Ringkøbing-Skjern
Kommune scorer flot i DI’s undersøgelse, er Hans Østergaard
på den kommunale sagsbehandling, hvor Borgmester
kommunen er landets næstbedste. Ser man
isoleret på sagsbehandlingen af miljøsager
rykker kommunen op på førstepladsen.

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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 Grønbjerg Bypark - et projekt på tværs i Grønbjerg
Som det fremgår af overskriften, er Grøn- ført, at arbejdet med byparken er sat i gang.
bjerg Bypark et tværgående projekt i Grøn- I første omgang skal al jord og sand fordeles,
bjerg.
således at der kan opbygges en BMX-cykelbane. Der skal etableres stier, etableres skovInitiativtagerne er Grønbjerg Friskole og rejsning, planering og beplantning.
Grønbjerg – 2000.
Ejnar Vendelbo udfører jordarbejdet, og seNår vi siger Grønbjerg – 2000 siger vi også nere skal der plantes 100 træer pr. skoleklasGrønbjerg Aktiv Forening For Alle (gymna- se, i alt 1000 træer som er sponsoreret af
stik, fodbold, badminton og ungdomsklub), ”Skoven i Skolen”, ”Genplant planeten”.
Grønbjerg Sogneforening, Grønbjerg Friskoles Støtteforening, Grønbjerg Billardklub, Men ellers kan man se arbejdets omfang på
Margrethes Døtre, Grønbjerg Jagtforening, billedet overfor. Billedet er et forslag, der er
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Grønbjerg- udarbejdet af Ide Huse ved bl.a. Ivan og
hjemmets Venner, Nr. Omme Menighedsråd, Henrik Mortensen, men i første omgang følKultur og Samvær og Bestyrelsen for Grøn- ger arbejdet dette forslag.
bjerg Inovækst.
250.000 kr. rækker ikke til hele projektet, så
en fundraisings-gruppe er i færd med at søge
Projektet
midler til de næste trin i projektet, der bl.a.
Det har nok ikke forbigået nogens opmærk- omfatter Bålhytte, Shelters, en Herrelund, en
somhed, at der er kørt læssevis af sand og sandstrand, plads til Langmosestenen, sansejord ud på den grunden over for Grønbjerg have og stier til kørestols- og rollatorbrugere.
Friskole. Jord og sand stammer fra arbejdet Hvem kan/skal benytte området. Nærliggenmed kloakering i Algade, men sandet og jor- de er det, at Grønbjerg Friskole, børnehave
den er ikke i vejen, tvært i mod.
og vuggestue har et sted i nærheden, hvor
børnene kan udfolde sig, og der kan foregå
Hvorfor?
undervisning i det fri. Men der skal også væByparkprojektet har fået 250.000 kr. fra re adgang for hele byens befolkning, og der
LAG- og EU midlerne, (LAG står for Lokale skal med ovennævnte tages hensyn til gangAktions Grupper) og det har naturligvis med- besværede, idet stierne som nævnt ovenfor

Foto -mb
8

14. november 2018

skal være egnede til
kørestolsbrugere og
rollatorbrugere. I den
forbindelse er der
tænkt
meget
på
Grønbjerghjemmets
beboere.
Det er dog et højt ønske fra initiativtagernes side, at hele byens befolkning vil
drage nytte af området - som nu engang
er døbt Grønbjerg
Bypark.

Grønbjerg Friskole

Ét af kriterierne fra
bevillingshavernes
side er, at der skal
gøres noget reklame
for disse.
Det betyder, at der
skal opsættes en reklamesøjle, hvorpå
det skal fremgå, at
der er EU midler og
LAG midler, der er
benyttet til projektet.
De samme oplysninger skal ligeledes
fremgå af de berørte
parters hjemmesider.
(-mb)

Tegning: Ide-Huse
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 At gå på rypejagt med en Breton
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Hvem kender ikke snakken blandt jægere om
den ultimative jagtoplevelse? Mange af mine
jagtkammerater har valfartet til Polen og
Tyskland, på drivjagt og bukkejagt. Enkelte
er kommet hjem fra Alaska med en kæmpe
Moose (En Moose kan blive: Højde over
skulderen 2,3 m, længde op til 3-4 m vægt op
til 1100 kg), Canada med en Sortbjørn eller
fra Afrika med en Kudu. Jeg selv, har haft
stor fornøjelse af, gennem mange år, at komme til Sverige. Sammen med min svoger har
jeg lejet et jagtområde i Småland, både på
bukkejagt og på elgjagt. Det er blevet til en
del bukke og tre elge, men den store elgtyr Wikipedia: Breton er en hunderace, der stammer
fra det centrale Bretagne i Frankrig, hvor den i
stod fortsat højt på ønskelisten.
Så træder jeg, med anskaffelsen af en Breton,
ind i en ny verden med de stående hunde. Jeg
blev meget fascineret, når jeg hørte de, som
kom hjem fra rypejagt i Sverige og Norge
fortælle.
Inspirationen og forberedelserne
I de mindste detaljer kunne de udveksle oplevelser om ”perfekte situationer”, og jeg slubrede det i mig og kunne levende sætte billeder på det, de fortalte. Jeg er selv født i Norrbotten og har været tilbage på ferie en del
gange, så jeg har selv oplevet fjeld og skov i
Nordsverige, men ikke på den måde.
I foråret 2016 luftede jeg tanken om rypejagt
for en kammerat, som straks var med på idé-

mange hundrede år har været en meget populær
jagthund. - red

en og vi besluttede os for at drage af sted i
2017. Hele planlægningen er en lang historie
i sig selv, men holdet blev til fire jægere og
ni hunde.
Som man siger, så er forventningens glæde
en stor del af oplevelsen og det kan jeg bestemt bekræfte. Hele planlægningen, en
gruppe på Facebook, konditionstræning og
samling med ”ekstrem træning” i klitterne
ved Vesterhavet, utallige beskeder på Messenger og ikke mindst nørde i grej og detaljer
omkring rypejagten. Det hele faldt i hak og
med to tætpakkede biler drog vi den 14. september 2017 mod Saxnäs, for at opleve jagten med stående hunde i de svenske fjelde.
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Ryper er en slægt af fugle i familien fasanfugle.
Der findes blot tre arter, der alle lever på den
nordlige halvkugle. Dalrype og fjeldrype findes i
Skandinavien. (Wikipedia)

Efter en lang køretur, kom vi næste morgen
til Vilhelmina, hvor vi fik morgenmad på det
lokale hotel og handlet de sidste købmandsvarer. Kort før vi var fremme, mødtes vi med
en pige, som har en ”grillkoja” ved Trappstegsforsen tæt på Saxnäs. Hun var os en stor
hjælp i vores planlægning, f.eks. med booking af vores indkvartering, et dejligt hus lige
ud til vandet. Hun fulgte os de sidste kilometer, og endelig stod vi der og med udsigt til
fjeldet, kunne vi knap vente til næste morgen.
Den første tur
Efter at have lyttet til de mere erfarne rypejægere, fandt vi ud af, at det kræver indsigt,
hvis jagten skal blive en succes. Vi var alle
novicer på området, så vi blev anbefalet at
hyre en lokal jæger/guide, så det havde vi arrangeret hjemmefra. Vi ønskede at vores første dag skulle være så lærerigt som muligt og
gerne med en del fugle på tasken, så han fik
lov at bestemme, hvilket område vi skulle jage i. Det krævede, at vi skulle flyves ud i
fjeldet.
Tre mand var på vej ud i fjeldet med det lille
fly fra Norrhelikopter. Vi to sidste stod på
den lille P-plads, ved landingspladsen, et lille
græsområde på størrelse med en græsplæne
til et parcelhus. Vi var spændte og ventede på
helikopteren skulle komme tilbage og hente
os. Jeg var så spændt, at jeg havde glemt
hundeliner og min makker, fordi han slet ik-

”Rype på tasken”

ke bryder sig om at slippe sine fødder fra moder jord og slet ikke i et lille ”piskeris” med
kabinestørrelse som en Fiat 500.
Da vi lettede, kunne jeg høre hans åndedræt i
vores head sets. Efter kort tids flyvning, kastede piloten pludselig helikopteren over i en
60 graders krængning og der kom et panisk
sug fra bagsædet. ”Titta!” sagde piloten. En
stor elgtyr lå på en kulla, med sin store skovl
af et gevir og nød solstrålerne fra en klar
himmel. Da vi kom tilbage til vandret, kunne
vi allerede se de andre stå og vinke til os og
kort tid efter satte flyets meder sig på et fladt
klippeområde. Imponerende effektivt var fem
personer, med rygsække og haglgeværer plus
otte hunde fragtet langt ud på fjeldet og vi
kunne starte jagten.
11
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Terrænet er relativ fladt og minder lidt om en
jysk hede. I store pletter er der ”ryperis”, som
guiden kaldte dem. Ret høje vækster, op til
ca. en meter og med små blade i en blå-grøn
nuance. Enkelte birketræer her og der, men
også små lunde af birk, typisk med en lille
lavning i terrænet. Masser af små vandløb og
med en lille foldekop i lommen, var der ikke
mange minutter mellem mulighederne for at
slukke tørsten i det klare vand.
I begyndelsen var der to hunde sluppet ad
gangen, men som tiden gik, uden der var
kontakt med fugle, blev der sluppet flere, for
at søge så bredt som muligt. Guiden gik højt
og bevægede sig ind i et område med en del
birk, og endelig lød der et skud, og det var
skønt at se ham komme ud med den første rype i galgen.
Så begyndte der at ske noget, og der blev set
en del ryper. Guiden kom med gode råd, bl.a.
med at finde ud af i hvilken højde fuglene
ligger, og hvad man skal lægge mærke til for
at finde fugle, f.eks. hvilke buske og at de ofte ligger ved små vandløb. Vi var på forhånd
spændte på, om hundene kunne håndtere ryperne, og det skulle også vise sig at være en
udfordring, men efterhånden lykkedes det for
et par af hundene at nagle ryperne, og til frokost havde to af deltagerne også fået ryper på
tasken.
Guiden var vant til at færdes på fjeldet, og inden vi fik pakket vores nymodens kogegrej
ud af rygsækken og gang i Knorr retterne,
havde han tændt bål, varmet et stykke af den
lokale vildtpølse på en støbejernspande og
fået gang i kogekaffen.
Efter en velfortjent pause til jægere og hunde, kunne guiden udpege stedet, hvor vi skulle samles op nogle timer senere. Eftermiddagen bød på flere gode situationer og et par ryper mere på tasken. Godt møre i benene var
adskillige kilometer tilbagelagt, og en fantastisk jagtdag blev afsluttet og haglbøsserne
knækket, da helikopteren dukkede op over en
fjeldtop.
Det blev både til stand og til stødninger, der
var flokke og der var enkelte fugle, og der
var træffere og forbiere og med fugle i luften
20-25 gange, i et så fantastisk landskab, levede dagen helt op til vores forventninger.

Hjemme i hytten, var første prioritet at få
hundene fodret, tændt op i brændeovnen og
få de våde støvler og svedige tøj til tørre. Vi
havde hver vores madaften, så det var nemt.
Selv om vi var godt flade efter de mange kilometer i benene, blev der selvfølgelig hygget med en whisky eller to og et sjovt brætspil.
Dag to
Næste dag blev turens hårdeste etape. Guiden
havde snakket om, at der var et godt fjeld,
men hvor det krævede god kondition, fordi
man skulle gå opad i halvanden time, fra et
parkeringsområde op over trægrænsen. Vi
var to der var klar på den udfordring og
Guiden havde ret – det var en udfordring. Til
gengæld var det også et utroligt flot fjeld, af
en helt anden karakter end det vi så første
dag. Meget afvekslende terræn med mange
små birkelunde, store golde klippeområder,
flade områder med myr og små søer, men også små klatter med de såkaldte ”ryperis”. De
to andre valgte et andet område, som skulle
være nemmere at komme ind og ud i, men
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Torbjörn i ”liggende rypestilling”

det skulle vise sig, ikke helt holde stik. Et
meget stenet område skulle forceres, så det
blev også turens største udfordring for dem.
Der gik lang tid, før vi fik kontakt med de
første fugle. Vi havde lige fundet et sted og
holde pause, midt på dagen, da min Garmin
melder, at en hund havde stand. Hundene var
stadig i søg, men jeg havde lige fået rygsækken af og fået en mundfuld vand og var virkelig ved at trænge til den pause. Den blev
nok trukket lidt for meget, for pludselig hører
vi vingeslag fra flere fugle. Øv – endelig fugle, men så ville de nok også ligge i nærheden,
når vi skulle i gang igen. Pauserne er egentlig
en fantastisk skøn del af oplevelsen. Hundene
får lidt energifoder og pakkes i deres dækkener. Termoflasken findes frem og madpakkens, normalt kedelige klapsammen, er pludselig det bedste måltid man kan ønske sig.
Hundene putter sig ind til én, og der sidder
man ude i den natur, vi elsker at færdes i. Det
er ren lise for sjælen at sidde der og kigge ud

(Fotos udlånt af Torbjörn)

over den smukke natur eller læne sig tilbage,
lukke øjnene og lytte til stilheden, mens man
indsnuser den klare og rene luft.
Dag tre
Den tredje dag skulle blive min lykkedag. Vi
valgte at holde en halv fridag, så hunde og
jægere kunne holde hele turen, så vi var to
der valgte at gå i skoven et par timer, efter
tjur, urfugl og hjerpe. Helt ude i kanten af
skoven, ville jeg ned i kanten af en sø og
tjekke det for fugle. Min makker gik med, og
nu skulle hunden også vise sig at kunne gøre
sig i skoven. Jeg går på en grusvej, hvor der
er en stor skrænt op mod skoven. Jeg hører
vingeslag, da en tjur kok kommer ud over
trætoppene. Efter et par forbiskud på fjeldet,
var jeg måske mere fokuseret. Jeg hører et
skud, lige før jeg mærker rekylen på skulderen og ser kokken pakker sammen og styrter
mod jorden. En ung kok, som er en fantastisk
fugl, men ærgerligt det ikke var en gammel
13
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udfarvet kok. Så skulle den have været ud- En ung fiskeguide jeg snakkede med, gav
stoppet og mit ypperste trofæ hjemme i mig så et tip til en anden rute og det skulle
Grønbjerg.
blive en helt anderledes og ganske fantastisk
oplevelse. Jeg startede ud på skovgrænsen,
Dag fire
hvor der også var lidt myr, dvs. chance for
Dagen stod på ”Pensionist-fjeldet”, hvor man både rype og skovfugl. Derfra langs en bakkunne køre op og jage, straks man stod ud af kekam, stille og roligt opad og efter halvanbilen. Vores guide, kunne vi ringe og spørge den time var jeg oppe på fjeldet og ramte en
til råds, så han havde anbefalet os en rute vi top med en fantastisk udsigt. Jeg når lige at
skulle gå, inden vi startede jagten. Det skulle mærke min GPS vibrere, et tegn på at hunden
vise sig at blive en større udfordring for mig, derude har stand, da jeg ser en urhøne komend jeg havde regnet med. Efter 50 minutter, me ud af en lille bevoksning. I fuld fart og
begynder det at sne og terrænet ændrer sig og rent sideskud var jeg klar over at der skulle
stigningsprocenten blev øget betragteligt. Én trækkes med og at se fuglen klappe sammen i
deltager var gået ”All-in” op til turen og hav- skuddet, var en helt speciel oplevelse. Min
de tabt sig 10 kg. Han stod allerede oppe ved hund havde allerede set, hvor den faldt, og
en stor sten på fjeldskråningen. Selv om jeg efter et kort søg, kom den med den flotte
også følte mig i topform, så ramte jeg nær- fugl, magen til de fugle jeg i min barndom så
mest en mur 50 meter før stenen. I læ bag på Vind Hede, sammen med min far, tilbage i
klippestenen, hjalp en kop varm kaffe og lidt 70’erne.
opmuntring lidt på energien, men i stedet for At gå på fjeldet og jage uden menneskeligt
at gå helt til tops, aftalte vi at jeg blev i denne selskab, men ”kun” med de hunde, man har
højde. Så kunne vi stadig have kontakt og ja- trænet, og som man føler et helt specielt bånd
ge parallelt mod vest. Flere flokke ryper blev til, skulle vise sig at blive en helt utrolig, dejset og endnu en dag med fantastisk natur, lig oplevelse. Omkring middagstid brød somen ingen fugle med hjem i hytten, hvor én len helt frem, da den fik brændt den sidste dis
af deltagerne til gengæld havde en tjurhøne væk og jeg satte mig midt i det åbne landmed hjem fra skoven.
skab, med solens varme i ansigtet. En varm
Hjemme ved brændeovnen i hytten var sta- kop kaffe, tre Bretons, som kravler ind og får
tus, at én hund blev skadet på anden dagen, varme fra mig og hinanden og med en udsigt,
så én mand havde kun en hund at jage med. som jeg kun havde set på billeder fra Alaska
En anden hund havde skåret en pote, så ved- eller Canada, når der var snak om moose og
kommende kørte også på én cylinder. Jeg sortbjørn og store kalibre. Jeg er totalt faldet
havde stadig mine tre hunde. Én skulle stille for jagten med den stående hund, og nu er jeg
en hund på Dansk Breton Klubs vinderklasse, også blevet bidt af jagten med disse hunde på
når vi kom hjem, så han ville spare ham. Han fjeldet.
havde fået seks ryper, i flotte situationer med Skal man tage de kritiske briller på, så var
begge hunde, så han havde fået opfyldt sine det en bet, at de svenske myndigheder i 2017
forventninger og valgte, at han ikke ville jage ændrede reglerne for udenlandske jægere.
den sidste dag.
Værre var det, at halvdelen af de områder der
udstedes jagtkort til var lukkede, fordi samerDag fem
ne var i gang med at samle deres rener og
Jeg måtte købe jagtkort til endnu en dag på drive dem til den årlige slagtning. Med færre
”Pensionistfjeldet”, hvor jeg kunne gå og pladser, var der mere pres på de åbne områkigge ned på Saxnäs, med fuld mobildæk- der. Men uanset, så er jeg klar til en ny tur til
ning, så jeg kunne få fat på hjælp, hvis jeg efteråret.
faldt og brækkede et ben.
(let forkortet af red.) 
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 Måske kommer de igen!
Her har vi rod
Her midt i al flytterodet har jeg fået en aftale
i stand med tre unge mennesker, der står for
at flytte fra byen.
De har boet i Grønbjerg i op til to år, og nu
står turen på uddannelse og oplevelser i udlandet.

Nikolaj Vastrup er 24 år gammel og stammer fra Viborg eller rettelig fem kilometer
nord for Viborg. Nikolaj læser til produktionsingeniør på Aarhus Universitet –
”Afdeling Herning”.
Nikolaj skal i et semester arbejde med et studieprojekt i en virksomhed i Sverige. Derefter er der to eller tre semestre tilbage afhængig af, om man vil afslutte med en bachelor (i gamle dage kaldtes det teknikumingeniør) eller en kandidat, som kaldes civilingeniør.
Nikolaj kom til at kende Simon Sand på efterskolen i Skjern, og det lykkedes Simon efterfølgende at få Nikolaj med til Grønbjerg.
Nikolaj har så kørt frem og tilbage til Herning på studiet der.
Ud over studiet har Nikolaj også været involveret i Grønbjerg ”karleholds” syvmands
fodbold samt deltaget på Grønbjergs Multihold i vintersæsonen. Derudover har han måske naturligvis også været med til sommerfesten og juletræsballet.

De tre unge mennesker har boet på Lille
Holmgård (i dag Spåbækvej 15) sammen
med stedets yngste søn Simon i en periode,
indtil ejerne af stedet, Lisbeth og Alan Larsen, flyttede ”hjem”.
Efter Spåbækvej gik turen til Svinget 2, hvor
de tre drenge har delt tagetagen med terrasse,
tre værelser to stuer og et køkken. Det arrangement har de ikke haft svært med at indordne sig under.

På Svinget neden for trappen stod den ene
unge mand og var ved at fylde en bil med en
trailer efter med flyttegods. Den og en bil
med en hestetrailer fyldte hele gaden, og hele
vejen op til 1. sal stod der flyttekasser og in- Steffen Pedersen er 23 år gammel og har gåventar, der skulle pakkes og bæres ned.
et i skole sammen med Bjørn Lisbygd 23 år
gammel i Vemb Skole.
Præsentation af de unge mennesker
Steffen kommer fra Gørding, medens Bjørn
Der bliver kaldt til samling, og vi kan få kommer fra Bur. De er begge uddannede
plads i stuen i en sofa, der endnu ikke er pak- Landmænd og har arbejdet som ”markket sammen.
mænd” i henholdsvis Opsund og Bjørn på
Det er på tide at få præsenteret de tre unge Viftrupgård i Væggerskilde. Bjørn kom til
mennesker:

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Måske Grønbjerg igen
Samstemmende siger de, at de ikke flytter
fordi de er træt af Grønbjerg. Tværtimod, det
har været utroligt nemt af finde kammerater,
komme i snak og blive engageret i lokalsamfundet.
Det har naturligvis også noget at gøre med, at
de alle tre kendte Simon Sand fra Efterskolen
i Skjern. Det letter jo adgangen til en omgangskreds, og derved udvider kendskabet
sig til egnen og dets befolkning.
Skulle de senere slå sig ned, er Grønbjerg et
godt bud. Der er jo kun en halv times kørsel
til Herning, Holstebro, Ringkøbing og
Skjern. Der er skole og børnehave og indkøbsmulighed. Og så er der en fantastisk natur lige uden for døren, mulighed for at gå på
jagt (er der to af de tre drenge, der siger),
skove og marker og masser af plads. Så der
er ingen der siger at de ikke kommer tilbage
til Grønbjerg. (-mb) 

Grønbjerg før Steffen og Bjørn skaffede så
Steffen arbejdet i Væggerskilde.
De to har fulgtes ad siden skoletiden, og begge er nu optaget af Landboungdoms arbejde
på Lemvigegnen.
Steffen rejser fra Grønbjerg for at prøve lykken i New South Wales i Australien i hvert
fald først og fremmest i en periode frem til
februar 2019. Steffen er knap så interesseret i
fodbold som de to øvrige, men har deltaget
på Grønbjerg Aktivs multihold i den tid han
har boet i Grønbjerg og naturligvis også været med til Sommerfest og de øvrige
”kulturelle” aktiviteter.
Bjørn vil også til Australien i hvert fald i et
halvt år, hvorefter han så tager stilling til det
videre forløb, men når han kommer hjem
igen, vil han videreuddanne sig til Jordbrugsteknolog.
Bjørn har ligesom Nikolaj deltaget i syvmandsfodbold, ligesom han også har gået på
Grønbjerg Aktivs multihold, til sommerfest
og julebal.

Foto -mb

Bjørn Lisbygd, Nikolaj Vastrup og Steffen Pedersen fra venstre mod højre på terrassen oven på den
tidligere brugs i Grønbjerg
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Nytårsfyrværkeri
Skal der være fyrværkeri, så lad der være fyrværkeri
{
{
{

Vi skal skyde det nye år ind
Der er brug for dig/jer til at hjælpe
Det bliver mindst lige så godt som sidste år
Kl. 00.20 går det løs bag gymnastiksalen

{

Du kan støtte med et lille såvel som et stort bidrag

Spar på krudtet og giv i stedet et bidrag på
{
konto nr. 5479 - 20 87 356
{
mobilepay på 29 66 84 28
{
til Karsten pedel (Grønbjerg Friskole)
Ses vi 1. januar 2019 kl. 00.20?
00.20 - tror jeg nok vi gør!
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Juletræsfest 2018
Søndag den 2. december kl. 14.30 - 16.30
Kom uanset alder og deltag i årets juletræsfest

i Gymnastiksalen
Vi mødes ved den gamle smedje kl. 14.30, hvor vi vækker julemanden.
Derefter tænder vi lyset i det store juletræ på Torvet og går ned til juletræsfest i Gymnastiksalen.
Der serveres hjemmelavede vafler ad libitum, gløgg, kaffe, saftevand og en godtepose til børnene.
Entré: 30,- pr. person
Glade julehilsener - Grønbjerg Sogneforening
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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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Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 130,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå
en tur i skoven og samle
mos og kogler samt købe
gran til adventskrans og
juledekorationer
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
Tlf: 40 29 10 73
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 Sundhed

hver sin måde.

Ved: Læge Henrik Thomsen

Kræftceller ligner de rigtige celler ret meget,
men der er en lille forskel, som i forvejen
udnyttes i behandlingen. Ved at pille ved
bremsen har de haft held til at få cellerne fra
immunforsvaret til at kaste sig over kræftceller uden at angribe de normale celler.
Hvis man bruger de to bremser sammen, får
man en god virkning.

Bremsen.
Nogle af cellerne i immunforsvaret har et
slags bremsesystem, der er nødvendigt for, at
de ikke skal angribe kroppens egne celler.
Medens de andre celler i immunsystemet
laver nogle stoffer, der angriber bakterier og
virus, kan disse optage dem i sig og ødelæg- De hjælper ikke på alle kræftformer, og de er
ge dem.
ikke fri for bivirkninger, men der bliver forsket over hele verden i at forbedre behandlinEn forsker fra USA og en fra Japan har nu gen. 
fundet ud af at pille lidt ved den bremse på

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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Julens Gudstjenester i Nr. Omme Kirke
Tirsdag d. 18. december kl. 10.30

Grønbjerghjemmet - Julegudstjeneste i Nørre Omme kirke

Grønbjerg Friskole / NaturMusen
Onsdag d. 19. december

kl. 9.15 for de mindste

kl. 10.15 for børnehaven
Torsdag d. 20. december
kl. 8.30 for alle klasser i Friskolen

Søndag d. 23. december
Ingen Gudstjeneste

Mandag d. 24. december - Juleaften
Gudstjeneste kl. 10 og kl. 14.45

Tirsdag d. 25. december - Juledag
Ingen Gudstjeneste

Onsdag d. 26. december - 2. Juledag
Ingen Gudstjeneste

Søndag d. 30. december
Ingen Gudstjeneste

Tirsdag den 1. januar 2019
Nytårsgåtur og gudstjeneste
Det nye år begynder traditionen tro med en frisk gåtur nytårsdag fra kirken kl.
14.00. Vi er tilbage ved kirken kl. 15, hvor der serveres varm suppe og en lille
hyggelig gudstjeneste!

Nyt fra organisten
Nr. Omme Gospelkor starter igen 10/1 2019 kl. 19.30 - ca. 21.20.
Inden da øver vi traditionelle danske julesange til vores julekoncert den
13. december.
Nye medlemmer er altid velkomne. Og vi øver frem til og deltager i påskedagens gudstjeneste både i Ørnhøj kirke og Nr. Omme Kirke 21/4 2019.
De små synger i konfirmandstuen
Følgende onsdage i 2019: Den 6/3, 3/4 og 1/5 fra 9.30-10.15.
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 Fra hjemstavnsaften i 1993
Lokalhistorisk arkiv i Grønbjerg arrangerede
en aften hvor nogle af byens beboere fortalte
om deres barndom.
Af Grethe Halkjær ( f 1910).

kirken ren og som kirkesanger og så fik han 150
kr. for at ringe solen op og ned i de 14 år, men så
fik han også lønforhøjelse, 91 øre pr. måned.
Ellers var det jo landbruget de skulle leve af,
der var 6 tdr. land skolelod, som det kaldes
dengang.
Den første trækkraft de havde dengang, var en
hest og en stud, men de gik nu udmærket i
"spand" sammen.
Noget af det første jeg kan huske, det var da
min bedstemor døde, de boede nemlig ved os.
Jeg husker, at karlen bar en dør ind i den pæne
stue, og lidt efter kom han med en stor knippe
rughalm.
Dagen efter tog far mig ved hånden, jeg skulle
op og se bedstemor, og hun lå jo altså på langhalm. Det var det, vi kaldte at ligge på langhalm dengang. Hun kom ikke i kiste, inden
den dag hun skulle begraves, og det var en
egetræskiste. Da min far eller mor, blev begravet, var man også gravet ned til kisten med
min bedstemor, og der var den fuldt bevaret.
En anden episode som står så tydelig for mig.

Far (Lærer Anders Chr. Vestergaard – red)
kom til Gl. Grønbjerg skole som lærer i 1895.
I 1897 skulle der bygges en ny skole, den anden var nok blevet for lille, og far fik lov til at
lave tegningerne.
Da han afleverede tegningerne til sognerådet,
udbrød de "Det er jo en glashus". De havde
nok ikke set så mange vinduer i et hus før i
Grønbjerg. Så vidt jeg ved, fik de lov til at blive der alle sammen. Det er så den skole der
ligger her oppe vesten for, og der blev jeg født
en pinsedag i 1910.
I perioden 1895 - 1909 var årslønnen for min
far 800 kr. plus ca. 200 kr. i "højtidsoffer" (det
var jul og påske og pinse og til bryllupper, der
blev der jo offeret i kirken).
Men i hele perioden fra 1895 til 1909 fik han
kun 450 kr. for at føre kirkeprotokollen, gøre

Efterår/vinterkalender Menighedsrådet
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. 30. november, kl. 14.

Sang og Fortælling handler om efterår og løvfald både i naturen og i livets kalender. Vi mødes i præstegårdens stuer til hjemmebag.

Ni læsninger på dansk - Torsdag d. 13. december kl. 19.30 i Nr. Omme
kirke
Traditionen med julesalmer og tekster om julen fra Bibelen stammer fra England.
I år synger vi på dansk og lytter til forskellige små stykker fra Bibelen, som tilsammen forbereder os på julens komme. Koret synger for på de bedste danske julesalmer.

Galla-aften i Grønbjerg

Fredag d. 22. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg
Wienerkvartetten, som var på besøg i sommers i præstegårdshaven, kommer igen
til Grønbjerg, denne gang med et program, der kan danses til!
Så der bliver polka og wienervals og tango, både at lytte til og tage sig en svingom til.
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Det var den 2. august 1914, og vi gik ude i haven, og der kunne vi se, at sognefogeden,
Laust Østergaard, kom gående nede på vejen,
og han kommer op til vi andre. Jeg var godt
klar over, kunne jeg se på far, at der var noget
alvorligt, og det var jo fordi, at han skulle hjælpe ham med at komme ud til dem, der skulle
indkaldes til sikringsstyrkerne.
De skulle møde i Ringkjøbing dagen efter, og
der måtte far gå den tunge gang ned til vor gode
naboer Mette og Henrik Jensen, og det var lige
før høst, og de ventede deres første barn. Det
var en tung gang, og han var ked af at gå derned, men jeg tror at naboerne hjalp godt i perioden derefter så de kom nogenlunde over det.
Far var den første der havde en cykel her i
Grønbjerg, han havde en "væltepeter", og jeg
har ladet mig fortælle, at når han kom forbi en
hus, og der var nogle børn uden for, så råbte de:
"Nu skal i stræve jer å kom ud å se, no kommer æ dejn".
Det var jo en sensation dengang. Siden løb vi
til vinduerne i skolen, når der kom en bil eller
kom en flyvemaskine, eller en Zeppeliner.
I dag render vi hvis vi hører et hestekøretøj.

havde noget imod, for jeg tror nok, det var
skønnest, når han ikke var der.
Klokken fire fik vi chokolade og boller og lagkage og småkager, og så kom vi ind i tredje
klasses skolestue, og der var juletræet så tændt.
Vi dansede om juletræet og sang alle de kendte
julesalmer. Far læste en munter historie, og
han læste en alvorlig historie, og så fik alle et
kræmmerhus med pebernødder, bolsjer og en
lille smule konfekt og figner, kan jeg huske der
var i dem. Og så gik de jo hjem.
Men så kom de unge og alle naboerne. De unge var i skolestuen, og naboerne var inde i stuen. Til at begynde med sang vi, men hvis der
var én, der havde en harmonika, var det lidt
skønnere, for så blev det ikke til ene sanglege,
så blev det til lidt dans efter hånden.
Men vi havde det skønt, og klokken elleve, så
kom far gerne og sluttede, og vi sang en aftensang.
Så gik de fleste, men der var nogle naboer, piger og karle, de blev, og de havde noget gammelt tøj med. Pigerne skurede så gulvet, og
karlene bar vand til og fra. Mor hun havde varmet vand i gruekedlen, og det vil jeg godt sige,
det var ikke det mest sjove, for det skete af og
Anden juledag var der juletræ for skolebørne- til, at vi piger fik en slat vand i hovedet.
ne. De skulle komme klokken to, men klokken
et var de fleste kommet. Klokken to kom far
ind med violinen, og så marcherede vi rundt i
skolestuen og sang af fuld hals, den tapre landsoldat. Det var jo der i efterkrigstiden (1. verdenskrig), så det var jo nok derfor, at den var
så populær. Og så begyndte sanglegene, det
var "Tyv ja, Tyv ja, skal du være", "Munken
går i enge", "Ritch Ratch" og al det der og
"Syv raske piger i en ring". Og far han forsvandt lidt efter lidt, og det tror jeg ikke, at vi

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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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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Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:


Lægge kontanter i medfølgende kuvert og aflevere
den i Runestenens postkasse i LET•KØB



Overføre et beløb på 7650 - 26 86 793 via netbank



Benytte MobilePay:

25 47 05 89

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme.
På de fleste beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!

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

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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 Stisystemer omkring Grønbjerg - Kiddal Plantage
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Færdslen i Kiddal Plantage
I forbindelse med at vi har arbejdet med stier
og gå-ruter i og omkring Grønbjerg, har flere
givet udtryk for, at de er noget usikre omkring færdsel i Kiddal. Især er der tvivl om,
hvordan man forholder sig, når der er jægere
i skoven. Det være sig de fællesjagter hvor
der er mange jægere og i maj til juli, hvor
bukkejagten ligger.
Som medlem af jagtselskabet i Kiddal og også i det udvalg der kigger på stier og gå-ruter,
vil jeg her kort forklare hvordan reglerne er
og hvordan man skal forholde sig.
Mht. almindelig færdsel i skovene, så skelner
man, om det er en statsskov eller en privat
skov. Der er ét sæt regler for hver type skov.
Kiddal er en aktieplantage, dvs. den betragtes
som en privat skov. Regler for færdsel i statsskove, kan man finde på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Vi har jo Hoverdal ret
tæt på - det er en statsskov.
De private skove
Når det gælder private skove, så er grundreglen, at publikum har ret til at færdes til fods
og på cykel ad stier og veje fra kl. 6 morgen
til solnedgang. Ved stier forstås permanente,
menneskeskabte færdselslinjer og omfatter
således ikke hugstspor, vildtveksler og lignende.
Hvis publikum selv etablerer trampestier på
ejendommen, har skovejeren ret til ved skilt-

ning eller fysisk afspærring at lukke af for
disse.
Cykling er kun tilladt på stier, som er egnede
hertil for almindelige cykler - ikke mountainbikes.
’Fladefærdsel’, det vil sige færdsel inde i bevoksningerne eller på u-dyrkede, åbne arealer
i skovene, er ikke tilladt.
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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Ridning er faktisk ikke tilladt i en privat
skov, men man har i bestyrelsen valgt, at sige
det er tilladt, så længe man blot rider gennem
skoven på de store grus/gennemgående veje.
Hunde skal altid føres i snor. Desværre har vi
flere gange oplevet, at nogle slipper deres
hund(e) og lader dem løbe frit omkring, også
inde mellem træerne. Det er en stor belastning for vildtet, hvis der hele tiden er uro og
de måske bliver jaget med, og så søger de
længere og længere væk fra uroen og måske
helt ud af Kiddal. Holder man sig på stier og
veje, så lærer f.eks. rådyr og krondyr hvor
der er fred og opholder sig i behørig afstand
derfra.

hvad man skyder til og altid har styr på, hvad
der er i baggrunden, det man kalder kuglefang. Med hagl skyder man også til fuglevildt
og her skyder man kun, hvis man har fuglen
oppe, så man skyder 45 grader opad. Så er
haglene der falder ned ikke farlige.
Det betyder jo, at der ikke bør være risiko for
at blive ramt af en kugle eller hagl, men, vi
ved også, at den farlige situation kan opstå,
hvis der pludselig er en person et sted, hvor
man ikke forventer, der er nogen, og vedkommende måske går i mørkt tøj der falder i
med træerne.
Enkeltmandsjagt
I perioden fra den 16. maj til den 15. juli, må
der jages råbukke. Her foregår jagten som
enkelt mands jagter, hvor man enten går stille
rundt og ”pürcher”, som det kaldes, eller man
sidder ”på anstand”, typisk i et af de tårne der
er opstillet i skoven. Vi opstiller skilte, der
gør opmærksom på, at der kan være jægere i
skoven og i hvilke tidsrum.

Jagterne og skiltningen
Når dette læses, har vi haft de første fællesjagter (drivjagter) i Kiddal, men datoerne vil
være at finde i Runestenen. De ligger i oktober, november og december. Så kan der være
en jagt i løbet af januar.
Der er opsat skilte ved indfaldsvejene til Kiddal, som beskriver reglerne for adgang i skoKontakt
ven.
Har du evt. spørgsmål om jagten i Kiddal, så
I en privat skov kan man ved skiltning forby- er du velkommen til at kontakte undertegnede færdsel på dage, hvor der holdes selskabs- de: 22 16 41 02….
jagt. Vi har valgt at sætte skilte op med tek- ….eller en fra jagtforeningens bestyrelse.
www.groenbjerg.dk/foreningsliv/groenbjergsten
”I dag er der jagt i skoven. Vis hensyn under jagtforening/
færdsel og ophold….. det gør vi.”
Aktieplantagen, som også omfatter Nørhede
Gør opmærksom på din færdsel
og Klink Plantager har i øvrigt en meget inJagten står på få dage om året i nogle timer, formativ hjemmeside, som du kan kigge ind
så det bedste man kan gøre er at gå en anden på - http://www.kiddal-klink-norhede.dk/ 
vej og holde sig ude af skoven.
Vil man alligevel gennem skoven, så er det
vigtigt man tager kontakt til jægerne og gør
opmærksom på sin tilstedeværelse. Så kan
man få adviseret alle jægere, at der kommer
en skovgæst.

GRØNBJERG
AUTO

Selve jagten
Når vi driver jagten på disse større jagter, så
står der jægere på linje med en skovkant og
de har 100% styr på, hvor de har hinanden, så
de frit kan afgive skud til det vildt der bliver
drevet frem, af de hunde og hundeførere der
går inde i skoven.
En vigtig regel er, at man altid har styr på

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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 På kanalrundfart i Holland
Lidt om Hollands geografi
Store dele af Holland ligger under havets
overflade. Ifølge Den Store Danske mere end
25%.
Holland gennemløbes også af tre store floder
IJssel, Rhinen og Maas. Floderne forsynes
også med vand fra de lavtliggende områder,
der er gennemsyret af kanaler af større og
mindre karakter.
Alle disse systemer betyder, at en stor del af
Hollands infrastruktur kan udgøres af flodog kanaltrafik.
Det betyder samtidig med, at når der bor 15
mio. mennesker i et land der er lidt mindre
end Danmark, (Holland 41.500 km2, Danmark 43.000 km2), skal der også være en god
infrastruktur i form af veje og broer, der skal
føres over og ved siden af de mange kanaler
og floder.

hollandske floder og kanaler. Måske er overskriften lidt misvisende, idet man sikkert forbinder en kanalrundfart med en sejltur på kanaler.
For at man kan cykle langs de hollandske kanaler, kræver det naturligvis en cykel. Jeg
cyklede på min egen cykel. Nej, jeg læssede
den ikke ind bag i bilen. Jeg tog cyklen anbragte noget bagage på bagagebæreren, og så
cyklede jeg til Holland.
For at gøre det lidt sjovere fulgte jeg vestkysten på en lang del af strækningen til Holland
og igennem Holland.
Turens forløb
Vi springer hurtig forbi Højer og det fremskudte dige ved Tønder. Over grænsen der
herude mod vest ikke er bevogtet – jeg overvejer at sende en skrivelse til Dansk Folkeparti. Kommer over Kielerkanalen og Elben
med færge nordvest for Hamborg og cykler
mere vest end sydpå. Kommer over Weser
også med færge, syd for Bremerhaven. Cykler ind til Groningen og kører ned over den
30 km lange dæmning der bl.a. holder Nordsøen fra at oversvømme Holland. Det var en
fornøjelse. 30 km ligeud. I medvind og solskin og op til 44 km/h på cykel. Det er værd
at prøve.
Mit mål er Haag, som ligger ude ved vestky-

Hollænderne cykler meget
For at hollænderne kan komme ud i naturen,
er der anlagt stier langs med kanalerne, hvilket gør, at stierne ikke varierer meget i højden, og dermed er det behageligt lige-udcykling.
Der er også cykelstier langs motorveje og almindelige veje, og cykelstierne er gode og
uden bump.
Se, det har jeg prøvet. Altså at cykle langs de

30 km ligeudkørsel i medvind. Over diget til højre ligger Nordsøen og de Vestfrisiske øer. Til venstre er
det den inddæmmede sø Ijsselmeer i gamle dage kaldet Zuidersøen.
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sten, og jeg kan dermed komme vest om Amsterdam. Byer er frygtelige at køre igennem
på cykel. Derefter med færge over Nordsøkanalen og videre sydpå.

siasterne. Der var iført det helt rigtige tøj og
havde de lette cykler med tynde dæk og uden
skærme for at nedsætte vægten på cyklen så
meget som muligt.
Så var der dem der kom i flok ligesom i Danmark. På cykelstierne var de af pladshensyn
til modkørende nødt til at køre én og én. Der
var unge, der var midaldrende, og så var der
gamle tudser, ligesom mig, i deres fine og
rigtige cykeldress. Man kunne næsten komme til at føle sig udenfor i sine korte bukser
med knæstrømper og store støvler samt min
sorte uldtrøje, der nu var synlig, efter at temperaturen var steget så meget, at vind/
regnjakken var pakket ned i én af cykeltaskerne.
Så var der par, der var ude for at få sig en
lørdagscykeltur på ganske almindelige cykler. Jeg havde en fornemmelse af, at hele den
hollandske befolkning var på cykelstierne.
Det gik op for mig, at det kun var en del af
dem, for resten sad i deres biler og kørte
mange steder i stangtrafik. De der ikke cyklede eller kørte i bil, sejlede i deres både på
kanalerne, sad og fiskede langs bredden af
kanalerne eller hyggede sig i det gode vejr på
deres terrasser.

Det hollandske cykelfolk
Det er blevet lørdag og den sidste tur, inden
jeg ankommer til Haag.
Turen gik nu igen sydpå. Solen var fremme,
og der var nærmest ingen vind, så den modvind der kunne opstå, var min hastighed,
mod vindstille, hvilket på store dele af turen
var 20 – 25 km/h, men det havde naturligvis
været bedre med 25 km/h medvind, men sådan kan man jo ikke forvente det, blot være
glad for, at der ikke er megen modvind, og at
det så er tørvejr.
Turen gik langs Hollands mange kanaler.
Der gik ikke mange km, før jeg mærkede at
jeg nærmede mig ind- og udflyvningen fra
Schiphol Lufthavn ved Amsterdam. Den ene
flyver efter den anden kom ind over. På et
tidspunkt er man så tæt på, at man kan se
hvilket luftfartsselskab flyverne tilhørte.
Der gik så heller ikke ret lang tid fra start, til
jeg mødte det morgenfriske hollandske cykelfolk. Der var alverdens forskellige. Entu-

Mange af de gamle hollandske vindmøller, der blev benyttet til at pumpe vand og afvande de mange
lavtliggende områder med, er nu ombygget til private boliger med.
Bemærk også den relativt stejle bro over kanalen.
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Cykelstierne der er smalle, men gode, forløber i rigtig mange tilfælde langs kanalerne. Bemærk også
niveauforskellen på kanalen og den lavereliggende afvandingsgrøft.
(Alle fotos -mb)

Sådan gik turen mod Haag kilometer efter kilometer. Nogle steder skulle man over en lille bro, når der kom en sidekanal. Og de små
broer var ikke til at spøge med. Ret korte,
men med en betragtelig højde (både med
mast og sejl skulle jo kunne komme under).
Det betød, at man på forhånd skulle ned i det
laveste gear på den store klinge. Det lærte jeg
i hvert fald, da de første par broer var passeret.
I dette virvar af små stier havde jeg nok at se
til med hensyn til at finde vej. Det var meget
sjældent, at der var mere end én til halvanden

kilometer respit, inden der var en ny retning,
og mange gange var det meget kortere afstande. Tiden til at nyde naturen og livet
langs kanalerne var til tider sparsom.
Jeg er kommet hjem igen i god behold og ikke bange for at gøre turen om eller måske et
andet sted.
Turen rundede de knap 1000 km, og tog otte
dage. Vejret var alt muligt lige fra modvind
og regn til fantastisk medvind og høj sol og
næsten alt muligt derimellem. Prøv det – det
er også en god slankekur samtidig med.
Turen gennemført 22. – 29. september 2018.
(- mb) 
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Juleballet 2018
Volf Duo kommer og spiller op til dans kl. 21. så kom og vær med

Gå ikke glip af årets fest !!!
Torsdag den 27. december 2018 kl. 18.30

Traditionen tro er der pyntet op med til jul i Forsamlingshuset, men hvis
rammerne sprænges, er alternativet Multisalen :-)
v
v
v
v
v

Tilmelding og betaling kan foregå i Let Køb eller på Mobil Pay 93 89 22 80
Bordbestilling kan ske til Heidi Mouridsen på tlf. 61 85 42 04.
Entré-pris 125 kr. pr. person, og sidste tilmelding er søndag d. 23. december 2018
Medbring din egen julemad…..
…..eller bestil evt. smørrebrød hos Madstedet på tlf. 24 79 20 55. Som leveres.

v I år vil der være pizza til natmad 
Glade julehilsener Sogneforeningen
Følg os på Facebook:
Julebal Grønbjerg 2018
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 Flere i Grønbjerg benytter grøn energi
Har du hørt ordet varmepumpe eller måske
jordvarme?
Det bliver mere og mere populært. Systemerne hænger næsten alle vegne på husene i
sommerhusområderne, og mange får en
jordslange gravet ned i haven.
Men hvordan virker det egentlig? Det virker
egentlig fantastisk godt. I gamle dage (det er
30 år siden) kunne man få tre gange mere ud
af anlæggene, end man puttede ind i dem. I
dag er anlæggene blevet så effektive, at de
giver fem gange så meget igen, i forhold til
det man sender ind i dem. Altså bruger du 1
kW i strøm ind i anlægget får du 5 kW varme
ud igen. Det er da meget godt!
Det er jo væsentlig bedre end en varmeblæser, som mange har i hjemmet.
Nå men til det helt jordnære:
Hvis du tager et køleskab, smider døren væk
og sætter køleskabet ud i haven og tænder for
den, begynder den at køle luften ned, og der
er nok luft at tage af, (hvis luften skal skiftes
hurtigere kan man sætte en lille ventilator ind

i køleskabet) men hvor bliver varmen af?
Hvis du nogensinde har set et køleskab bagpå, vil du vide, at der sidder en hel masse ribber (som faktisk skal gøres rent en gang i
mellem for at den virker perfekt). Disse ribber bliver varme. Det er der varmen forsvinder hen. Men det er jo ikke morsomt bare at
køle luft ned og så smide den om bag på køleskabet igen. Nej, du får fat i en kølemontør,
der kan tage ribberne af, forlænge rørene og
sætte disse ribber ind i stuen. Nu begynder
det at ligne noget. Varmen i luften udenfor
bliver kølet ned og varmen sendes ind i stuen. Smart ikke?
Nu slår et køleskab jo nok ikke til, til at varme et helt hus op og give varmt vand til at gå
i bad i. Det er jo heller ikke alle der synes om
at have tyve køleskabe stående udenfor i en
række.
Se, det er der virksomheder, der har dyrket i
årevis og fundet ud af at dimensionere anlæg,
der kan klare kravene.
Anlæggene er blevet store køleanlæg og køle-

Foto -mb

Uffe Kjærgaard (tv) og HC. Birkebæk i samtale med en kyndig fra virksomheden Vølund, hvor
Abildaasmedene har erhvervet varmepumpeanlæggene. De tre står ved den enhed der skal stå udenfor
og bag Uffe står enheden der skal placeres indenfor.
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skabet er blevet en smart enhed der står udenfor et passende sted. Inden for sættes et skab
op, thja, udvendig ligner det bare et stort fryseskab eller et højskab om man vil, men inden i sidder hele det system, der skal lave den
nedkølede luft om til varmt brugsvand og
vand, der skal sendes ud i radiatorerne.
Anlæggene er så effektive at de kan lave helt
ned til -25 grader kold luft om til 63 grader
varmt vand, der så kan benyttes til bl.a. at gå
i bad i.
Jamen den enhed der skal stå udenfor larmer? Alt er jo relativt, men enhederne er efterhånden gjort så lydsvage og effektive, at
de nærmest ikke siger noget. Endelig kan de
også placeres et diskret sted hvor de syns og
lydmæssigt ikke ”er i vejen”.

Endelig kan man få en styreenhed ind på sin
telefon, hvorfra hele anlægget kan styres, og
man kan holde øje med varmen i huset. Hvis
man så også putter et solcelleanlæg på husets
tag, så er det virkeligt grønt. Nu er de økonomiske betragtninger ikke taget med. Det er
naturligvis noget der også skal overvejes,
men tanken om at være miljøvenlig, kan måske virke tillokkende.
Hvem laver så sådan noget. Ja, vi har jo to
Grønbjergdrenge, der har startet egen virksomhed i Abildå, og i VVS-afdelingen har
man solgt otte enheder, der er solgt i omegnen og bl.a. her i Grønbjerg. 

Vejviseren 2019…
Vær sikker på at andre i byen kan få fat i dig!!
Send dine ændringer til
runestenen@runestenen.dk
eller med SMS til: 25 47 05 89

Du må også gerne ”prikke” til din nabo.
Husk vi tager også børnene alvorligt, så de kommer i med navn
og adresse samt fødselsår.
Det er ikke for din skyld, men mest for at alle andre kan finde
dig og dit telefonnummer, e-mailadresse og se hvem dine børn
skal gå i klasse/lege med.
Vejviseren bliver kun omdelt i Grønbjerg by og på land.
Vejviseren udkommer sammen med Runestenen til januar.

PS: Lokal Viden som blev sendt ud forleden fra Videbæk Bogtrykkeri er
mangelfuld - der mangler en del navne og telefonnumre på personer her
fra Grønbjerg
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 Karsten (Pedel) Pedersen
Ved: Grete Tange

Samtale med Karsten Pedel.
Nogen kan nok undre sig over navnet på
ovennævnte person, men han er mest kendt
under dette i Grønbjerg.
Den 1. juli 2018 flyttede en familie ind i det
nybyggede hus på Frydendalsvej nr. 5. Denne familie består af Karsten og Dorthe og
hendes 3 børn. Dorthe er for år tilbage portrætteret i Runestenen, så derfor koncentrerer
vi os denne gang om Karsten.
Barndom
Karsten fortæller:
”Jeg er født den 10. november 1981 på Varde
Sygehus. Jeg kommer fra Kvong - en landsby
nord for Varde. Mine forældre havde en gård
der, og der er jeg vokset op sammen med mine fire søskende. Jeg gik 7 år i skole i Kvong
- en lille landsbyskole, som senere blev til en
friskole. Den er nu nedlagt. Mine forældre
købte gården i 1976, og min far har arbejdet
der siden - i dag dog ikke som ejer, for han
har solgt den. Mine forældre købte i sin tid
en mindre ejendom, som de nu bebor, mens
han er med i bedriften på hans tidligere gården, der nu har 250 køer. Min mor er postbud
nu, men hun var hjemme, mens vi var børn.
Skolegang og ungdomsuddannelse
Efter endt skolegang i Kvong kom jeg til Nr.
Nebel skole i 8. 9. og 10. klasse Der kørte
bus fra Ølgod til Nr. Nebel, og den kunne jeg
komme med, når jeg cyklede to km. Det lå i
kortene, at jeg skulle være landmand, for jeg
have gennem hele min opvækst hjulpet til
med alt på gården, derfor startede jeg på Borris Landbrugsskole efter 10. klasse, hvor jeg
tog modul 1a., som varede to måneder. Jeg
var derpå i praktik i Idum og Ølgod, og det
var gode arbejdspladser, hvor der var store
kobedrifter, men hvor jeg også hjalp i marken.
I 2003 fulgte et 5 måneders kursus på Grindsted Landbrugsskole, hvor jeg tog den uddannelse, der hed ”Faglært landmand”. I
2006 tog jeg ”Det grønne bevis” på Agrosko-

Foto: -mb

len i Hammerum - den var en sammenslutning af Borris, Hammerum og Kongensgård
landbrugsskoler - dermed var jeg uddannet
driftsleder.
Ændrede planer
Nu var planen faktisk, at jeg skulle være
sammen med min far om gården derhjemme,
og vi havde lavet udvidelsesplaner og planer
for hele samarbejdet.
Dengang havde jeg imidlertid fået en kæreste
og et barn, og vi syntes ikke, vi kunne få familielivet til at fungere sammen med landbruget, så det blev ikke til noget. I stedet
havde jeg en kammerat, som kom fra Ringkøbing, og han ville gerne være med til et sådant samarbejde, så han kom, og senere har
han overtaget gården.
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Spjald
I 2007 flyttede jeg og min lille familie til
Spjald. Der var ikke rigtig noget landbrugsarbejde, så jeg begyndte som murerarbejdsmand. En kammerat i Hover henvendte sig
senere og spurgte, om jeg ikke ville være fodermester for ham. Det tiltalte mig, så jeg
vendte tilbage til landbruget.
Nu var vi kommet frem til 2008, hvor vi havde det store finanskrise, og derfor havde han
ikke længere råd til at have mig. Jeg kom så
tilbage som murerarbejdsmand, men firmaet
krakkede, og så stod jeg der uden a-kasse
(det har aldrig tiltalt mig) og indtægt.

skaffes, fordi det var giftigt. Til sidst fik
Henrik Mortensen os overtalt til at bygge nyt.
Og det har vi ikke fortrudt. Det tog godt nok
noget tid, men vi har også selv lavet en del af
arbejdet, og vi har fået et dejligt hus med
plads til en stor familie.”

Den øvrige familie
Nu fortæller Karsten lidt om sin familie. Han
har en storebror i Varde, en storebror i Tarm,
lillesøster i Vorgod-Barde og en lillesøster i
Holstebro. Det er en tæt familie, idet de alle
samles en weekend i maj til familieweekend
og anden weekend i december til julefrokost.
De er så på skift værter, og som Karsten siAnsættelse i Grønbjerg
ger, så kan alle 25 nu være samlet i det nye
Jeg fik så i 2009 tilbud om at komme her til hus på Frydendalsvej.
Grønbjerg som pædagogmedhjælper på prøve i børnehaven. Det tog jeg gerne imod, og Hvorfor blev det, som det blev?
det var jeg rigtig glad for. Den 1. december Når Karsten nu ser tilbage på den udvikling,
fik jeg min ansættelseskontrakt, så nu havde som han har været igennem, kan han godt
jeg et fast job. Lige efter nytår kom Peter undre sig, for langt hen ad vejen troede han,
Lindegaard, som var leder dengang, og tilbød at han skulle være landmand, så skulle han
mig en stilling som kombineret pedel og ikke det alligevel, så blev han murerarbejdschauffør for bussen fra 2010. Jeg skulle dog mand, men så lod det sig ikke gøre. Derpå
først tage buskørekort, og det tog jeg så om kom tilbuddet om pædagogmedhjælper, og
aftenen igennem 7 uger. Siden har jeg haft indtil videre er det sluttet med pedel/chauffør
disse to jobs her på Grønbjerg Friskole, og job. Karsten er meget glad for det, og han
sætter stor pris på kolleger, som han er samdet er jeg meget glad for.
men med hver dag.
Børn
Med disse ord slutter vores snak, og jeg takI mellemtiden havde jeg fået tre børn. To ker Karsten mange gange, fordi han ville delmed én pige og én med en anden, og det gik agtiggøre os i sit hidtil levede liv. 
ikke helt, som vi havde beregnet, så vi flyttede fra hinanden, og jeg fandt Dorthe, som
boede på Algade.
Nu bor pigen med de to børn i Skovlund, og
den anden pige i Vorgod. Det kan godt være
Zoneterapi • Healing • Laser
lidt besværligt at få kalenderne til at passe
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier
sammen, men i det store hele har jeg et godt
samarbejde med dem.
Det nye hus
Dorthe og jeg besluttede efter lange overvejelser, at vi ville bygge et hus sammen. Derfor købte vi Frydendalsvej 5, som vi i første
omgang tænkte, at vi skulle renovere. Det viste sig, at det ikke var så enkelt, som vi troede, for meget af byggematerialet skulle bort-

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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 Menighedsrådets klumme
Ved: Bodil Toftdahl og Gravers Kjærgaard

Siden sidst:
Musik til hjertet
Sangen fyldte hele rummet, da der var koncert i Nørre Omme kirke en søndag aften i
september. Barbara Tholozan lod sin smukke
stemme fortolke en perlerække af franske
sange, flot akkompagneret af Domenico Manelli på harmonika. Det var en aften med de
store følelser, udtrykt i sange, som de fleste i
publikum kunne nikke genkendende til. Et
dramatisk farvel til en usædvanlig sommer;
stor kunst i vores gamle, smukke kirke.
Høstgudstjeneste
Traditionen tro er høstgudstjenesten en søndag i september, hvor vi tilstræber at gå under åben himmel, hvilket vejrguderne ikke
altid tillader. I år rykkede vi til Abildaa
Brunkulsleje, hvor der en åben, men overdækket forsamlingssted. Det viste sig at være
en god ide, hvor ca.140 mødte op. FDF fra

Ørnhøj, samt børne- og voksenkor deltog. Efter gudstjenesten blev der serveret varm suppe og afholdt auktion over høstens frugter.
Overskuddet fra auktionen på 4.600 kr. donerer vi, i lighed med tidligere år til PULS, som
er et privat hjælpeprojekt i Afrika.
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Børnehaven på besøg
Glade børn myldrede rundt en almindelig
tirsdag formiddag i kirken. Hvis nogen i
Grønbjerg lagde mærke til en noget usædvanlig klokkeføring fra det gamle kirketårn,
så var det et barn eller to, som holdt godt fast
i rebet og fulgte med op og ned! Der var dukke- og bamsedåb i en miniudgave af en døbefont, og der var fortællinger og store barneøjne på kirkens rum og lyset i glasmosaikkerne. 
Foto.: Kresten Vestergaard og Gravers Kjærgaard

Ved høstgudstjenesten var
der fyldt op i
Brunkullejrens pavillon
og der blev
bragt ”høstoffer” og serveret suppe.
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 Syng Dansk aften i Nr. Omme Kirke
Syng Dansk aften i Nr. Omme kirke er en del dag, og er den største danske musik-event,
af Syng Dansk dagen, som markeres over he- som med flest arrangementer på én dag når
le landet i radio, TV og live mange steder.
ud til flest forskellige mennesker og steder
over hele Danmark og Sydslesvig.
I 2018 var det torsdag den 1. november, og Spil Dansk Dagen er for alle aldre og alle
der var sammensat et program ud fra en ræk- genrer, og der er medvirken af både professike sange, som ”Danmarks Fællessang” har onelle og amatører. Spil Dansk Dagen er ogforeslået, og som følger nedenstående kriteri- så et musikalsk møde på tværs af aldre, gener.
rer, sprog og i et møde mellem det folkelige
og det elitære.
Syng Dansk dagen er også et led i Spil Dansk Der kan synges på alverdens sprog, blot muugen, som faldt i uge 44 oktober-november i sikken er skabt og produceret af danske muår. I den uge har der været dansk musik og sikere, komponister og sangskrivere.”
sang i en række arrangementer over hele landet, i TV og Radio og naturligvis også på I Nr. Omme kirke var der medvirken af Lejskoler og andre institutioner, ligesom der har lighedskoret fra Ørnhøj kirke, koret SKRÅL
været et arrangement der bød på Walk and fra Ørnhøj kirke og Nr. Omme kirkekor.
Song, hvor man vandrer og stopper op og Derudover var der guitarister, harmonikaer,
synger.
cello og trækbasun foruden solister og naturligvis pianister.
Wikipedia skriver om ”Syng Dansk Dagen”:
”Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige fest-

Foto: Morten Husted

Lejlighedskoret fra Ørnhøj kirke, koret SKRÅL fra Ørnhøj kirke og Nr. Omme kirkekor øver sangene
ved generalprøven ugen inden den store Syng Dansk Aften løb af stablen. Musikerne der sidder bagved
korene kan af gode grunde ikke ses.
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Foto: Morten Husted

Koret får sig et hvil på bænkerækkerne, medens solisten Andreas Staunstrup optrådte. Han akkompagneres af guitarist Martin Breinholt der sidder til højre, medens Jan Nielsen sidder og Peder Fonager
står og lytter bagved. Bodil Toftdahl sidder i hjørnet og venter på, at hun skal divertere trækbasunen
eller celloen.

Som ovenfor nævnt har ”Danmarks Fællessang” sammensat et program, hvor man kan
pille ud og lægge til. Kriteriet er dog som
ovenfor anført under Wikipedia.

I Grønbjerg og Ørnhøj skiftes man til at holde Syng Dansk aftenen, således at det hvert
andet år er i Nr. Omme kirke og hvert andet
år i Ørnhøj kirke.

I 2016 var der udvalgt 16 sange og i 2017, 17
sange og i år, 2018, er der så 18 sange, som
der kan plukkes af og tilføjes til.
Det har organist og korleder Helle Majlund
gjort, og hele efteråret har korene øvet de
sange, der er blevet udvalgt. Og det må siges,
at ”Danmarks Fællessang” ikke ligger på den
traditionelle Højskolesangbogs side, idet sange af Shu-bi-du-a er med i repertoiret, ligesom John Mogensen og Gasolin er med. Derudover kunne der høres musik af Mads Langer, Sigurd Barrett, Sebastian, Michael Falch
og Hella Joff og Martin Brygmann. Endvidere var der en gammel folkemelodi og en enkelt sang fra Højskolesangbogen.

Vidste du for øvrigt at medvirken i korsang
nedsætter blodtrykket og har mange andre
positive indvirkninger på ens helbred. (-mb)
PS: Her på falderebet kan det oplyses at Nr.
Omme kirke var fyldt til bristepunktet. Sangere og andre optrædende var klemt sammen
i koret for at gøre plads til alle de fremmødte, der fik sang optræden og kaffe med småkager undervejs. Menighedsrådet har en
snild ide med at sætte en pose med krus og
småkager samt en kande kaffe under hver
bænkerække til uddeling på rækken, så publikum ikke skal stå i kø for at få en småkage og
en kop kaffe. 
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 1. august
det stoppede hurtigt igen, så vi kunne sidde
Så var vi klar igen efter sommerferien til stor ude i haven. Grethe havde sørget for kaffe og
glæde for alle. Vi afholdt bankospil.
rundstykker. Dejlig formiddag som gik alt
for hurtigt for nogen.
Onsdag d. 8. august
Erna Mikkelsen havde inviteret os til at kom- Fredag d. 5. oktober
me på besøg, så kunne vi se, hvordan børne- Var der ældre festival i ROFI centeret i
ne hyggede sig, Erna havde sørget for at der Ringkøbing. De beboer der havde lyst, delvar kage og kaffe, og saftevand til børnene. tog sammen med personale og fem frivillige.
Alle hyggede sig.
Der blev sunget med på Kim Larsens sange,
der var tombola, som blev besøgt flittigt. Det
Torsdag d. 30. august
var nogle trætte beboere, der vendte hjem.
Tog beboerne, personale og de frivillige til Alle syntes de havde haft en god dag.
Haunstrup Dyrepark, der blev kigget på dyrene, vi så at søløverne blev fodret. Vi sad Torsdag d. 11. oktober
ude i det gode vejr og spiste vores medbragte De frivillige havde inviteret til løvfaldsfest
madpakker.
fra kl. 17- 20. Der var 70 tilmeldte (familieDer var nogle af beboerne der skulle prøve frivillige og personale).
nogen af de ting der var på legepladsen til Der blev serveret en lækker tre retters menu,
stor fornøjelse for dem. Dagen sluttede med som Betty (”køkkenchef”) havde stået for
at vi fik is. Det var en fantastisk dag.
med hjælp fra de frivillige.
Bodil (præst) spillede til det omdelte sangOnsdag d. 19. september
hæfte, alt i alt en vellykket aften. 
Grethe Lauridsen havde inviteret os ned til
sig. Det regnede lidt da vi gik derned, men

Adr.:
Formand:

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

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

Tlf:

værksted
privat

Mere end 25 års erfaring
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

Kultur og Samvær - efterår 2018 - vinter 2019
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.
Tirsdag den 22. januar
v/ Kjeltringe Truppen.
De vil fortælle om vores forfædre på de jyske heder, beretninger om deres liv og levned,
og lidt sang og musik. Arrangementet er i samarbejde med menighedsrådet.
Tirsdag den 26. februar:
v/ Ebbe Larsen Møltrup.
Ebbe Larsen er forstander på Møltrup Optagelseshjem, emnet bliver omkring Møltrup, der sker jo til
stadighed noget nyt.
Tirsdag den 12. marts.
v/ Hans Jørgen Mikkelsen Grønbjerg.
Emnet: Fra plovfuren til den lukkede.
Det koster 50 kr. for kaffe. Arrangement finder sted i Konfirmandstuen på Frydendalsvej hvis ikke
andet er anført
PS. Der er fællesspisning fredag den 1. februar 2019 i forsamlingshuset
mere om det i Runestenens januar nummer.

MENS VI VENTER
MED GRØNBJERG AKTIV
d. 24. december kl. 10.00 - 12.00
I multi- og gymnastiksalen vil der være mulighed for at lege, springe, spille
forskellige spil og få sved på panden. Der vil være aktiviteter målrettet til
både børn og voksne.
Kom og vær med til et par hyggelige timer, en god start på juledagene for
børn, voksne, bedsteforældre, fætre/kusiner og Moster Ruth fra Køge.
Husk godt humør, nissehue og 20 kr. som betaling for denne formiddag.
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 Drengetid i 1925 og ung mand i 1933
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv og Johannes Lundsgaard

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har ikke
været bombarderet af henvendelser i 2018,
men der har været rigtig mange forespørgsler
og besøgende, der har interesseret sig for forskellige slægter i Grønbjerg.
Det har bl.a. drejet sig om slægten fra Kjærgaard (Algade 75). Gravers Villadsen og
dennes hustru, Erikke Sophie Jacobsdatter,
havde på tvangsauktion erhvervet sig den
585 tdr. land store ejendom i 1827.
Parret fik seks børn og én af børnene Villads
Graversen Kjærgaard og dennes hustru Karen Kjærgaard fik ti børn.
Den børnerigdom viser at slægten kan forgrene sig meget langt ud. Det har også vist sig,
idet flere fra slægten har henvendt sig til Lokalhistorisk arkiv, uden at de havde vidst, at
andre grene af familien også havde henvendt
sig.
Musiker Niels Mortensen
Derudover har der været en vis interesse fra
Spillemandsmuseet i Rebild for Musiker
Mortensen, der blev født på Holstebrovej 14 i
1875. Niels Mortensen og dennes familie boede i Algade 23, indtil den blev nedrevet omkring 1983 til fordel for en kontorbygning til
bageriet som dengang var i færd med at udvikle sig til rugbrødsfremstilling.
En barndomsberetning fra 30-erne
Ud over disse to slægter har der været en
henvendelse i forbindelse med den tidligere
ejer af Sønderkjærsvej 18 (i dag Niels og
Helle Jacobsen) Johannes Lundsgaard (1915
– 2013) som havde overtaget gården efter sine svigerforældre i 1946.
Johannes Lundsgaards barnebarn har videregivet følgende beretning som Johannes
Lundsgaard har nedskrevet omkring 1997.

Fra min drengetid som 10-12- årig
af Johannes Lundsgaard
År 1925
En af de helt store
og spændende oplevelser jeg kan huske
fra min drengetid i
Staby sogn var, når
vi skulle ud på ”æ
Maaj” og bjerge hø.
”Æ Maaj” var en lille ø, som lå ca. en
kilometer ude i søen,
Foto: -ukendt
og vi måtte så køre
eller sejle derover,
som regel kørte vi (i Johannes Lundsgaard
ca. 25 år gammel
Husby Sø er der i dag
en lille ø, der hedder
”Svinmade” – red.).
Når hestene først havde været ovre på øen en
gang en varm sommerdag, var de helt vilde
med at komme af sted igen. I skarpt trav gik
det ned til søen, ud i vandet og ganske lidt
ude standsede de op, prustede og sparkede i
vandet med forbenene så de blev dyngvåde,
og vi, der sad på vognene, blev også oversprøjtet. Når så denne forestilling var forbi,
kunne vi fortsætte ud mod øen ad en anlagt
vej. Hvordan de har lavet en sådan vej, ved
jeg ikke meget om. Vejen gik mellem to diger. Digerne var ganske enkelt gravet op af
søbunden, så der uden for digerne fremkom
en dyb grøft, og vejen mellem de to diger var
ganske smal, hestene og den stive kassevogn
kunne lige køre der, og vandet gik altid et
godt stykke op i vognen, så vi måtte sætte
benene op på ”Skravet”, hvis vi ikke ville
være våde om fødderne. Vandet kunne godt
stå en god meter over vejen og digerne, så turen over til øen var altid spændende.
Ordet ”æ Skrav” skal jeg lige forklare lidt
nærmere: Skravet var en ramme af fjæl,
(træliste) som blev lagt oven på kassevognen,
så den blev både længere og bredere og derfor kunne tage meget mere hø og korn.
44

14. november 2018

Spisepauserne blev nydt i det fri
Den smalle vej over til øen kunne godt blive
meget hullet og ujævn, men så måtte vi have
noget sand med i nogle poser til de værste
huller, der var jo mange der skulle køre på
søvejene. Det var kommunen der ejede øen,
og de lejede den så ud til egnens landmænd,
så en god sommerdag kunne der godt være
en 10-15 mennesker over på øen, og vi gik så
ofte sammen i spisepauserne. Spisepauserne
var noget helt for sig. Aldrig har maden for
os drenge vel nogensinde smagt så godt, som
når den skulle nydes ude i det fri, og det tror
jeg gælder for alle børn til alle tider, og hvad
var der så i madkurven for 60 år siden.
Ja, der var mellemmadder med fårepølse eller
skinke, andre var med sylte eller leverpostej,
kogte æg og sigtebrød med ost eller marmelade, saftevand og hjemmebrygget øl, var der
naturligvis også.
Siddende med ryggen ind mod en høstak var
det allertidens måltid.

der gyngede og vuggede fra side til side, og
med en vis sød rædsel for, om vi nu kom
over uden at vælte med det vuggende læs.
Meget langsomt gik det gennem vandet.
Hestene havde slet ikke travlt med at komme
over, de nød virkelig turen gennem vandet,
og ville gerne standse op for at pjaske med
forbenene, så det sprøjtede op over deres varme og svedige kroppe.
Det kunne også ske, at vandstanden i søen
var så høj, at vi ikke kunne køre derover med
hestevogne, og så måtte vi sejle høet over i
små både, og det var ret besværligt, for der
skulle sejles mange gange, inden vi havde et
læs.
En båd for en Femmer
Der lå en del både i nærheden af vandvejene,
som blev brugt til lidt fiskeri fra de gårde, der
lå i nærheden af søen, og jeg havde længe
haft et stærkt ønske om at eje en sådan båd,
men den kostede også mange penge. Jeg havde allerede udset mig en, som jeg gerne ville
købe, som ikke så alt for dyr ud, og som jeg
vidste var til salg. Det lykkedes da også efter
megen snak og prutten at få håndslag på båden til en svimlende sum af 5 kr., men det
var mange penge, når de skulle spares sammen af 2, 5 og 10 ører. Det var dengang en
pakke cigaretter kostede 10 øre.
Manden, der ejede båden, holdt og ventede
på, at vi kunne komme over til land, da han
skulle over til øen, og det var umuligt at
komme forbi hinanden, da der kun var et spor
mellem de to diger.
Manden var en lille kraftig person med et
stort sort skæg, og så havde han et træben.
To små islænderheste for en stiv kassevogn,
og var der højvande i søen, måtte hestene

Høet slås og bjerges
Når græsset skulle slås, var det naturligvis
med le, da vi jo ikke kunne køre gennem søen med en slåmaskine. ”Leen” blev altid
kaldt for en ”Hjølle”, et ord, der vel er udledt
af hø og le.
Vi drenge skulle nu, efter som græsset blev
slået, rive det i strenge, så sol og vind kunne
tørre det, og når det var vendt et par gange,
kunne vi efter et par dages forløb køre det
hjem som hø.
Vi kunne ikke køre med ret meget af gangen,
da vandvejen ofte var hullet og ujævn, og vi
derfor kunne risikere at vælte.
For os drenge var turen gennem vandet altid
meget spændende. Liggende oven på læsset,
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mere svømme end gå, så små var de.
Vi kom nu i snak med manden, og fik da også den gamle båd købt for de 5 kr. Det var jo
nok ikke ret meget for en båd alligevel, men
der var da også visse mangler ved den.
Gammel var den og utæt også, men jeg mente nok at en fjæl hist og en klud pist nok kunne gøre båden sejlklar. Den var naturligvis
heller ikke livsfarlig, for så havde jeg ikke fået lov til at købe den.
Båden havde vi megen fornøjelse af. Når det
var godt vejr, lå vi og plaskede rundt ude på
søen, og vi havde mange herlige timer med at
sejle, fiske og bade.

keligt engang, at en elev måtte til læge for at
få den ordentlig på plads igen.

Skolegangen og den stygge lærer
Om sommeren gik vi kun i skole en gang om
ugen, når vi var rykket op i 5 klasse, og var
det godt vejr, fik hele klassen fri en time til at
bade nede i søen. Pigerne til den ene side og
drengene til den anden. Pigerne havde så lærerinden med eller lærerens kone. Det var
vældig sjovt med badningen i søen, men det
var bestemt ikke alle, der var glade for den
dukkert. Der var nogle drenge fra de små klasser, som ikke var meget for at få hovedet under vandet, men så tog læreren dem hårdt og
brutalt i nakken og trykkede deres hoveder under vandet, så de var ved at kvæles derved.
Nu da vi er ved læreren, må jeg hellere give
ham al den ros han kan tilkomme. Han var på
mange områder en mærkelig mand. Han spillede på violin, men violinbuerne kunne han
aldrig holde i orden, dem knækkede han på
vores syndige hoveder. Det kneb også med at
holde ørerne ordentligt ind til hovedet, dem
havde han en hel uhæmmet lyst til at rykke
og vride i, og han gjorde da også så eftertryk-
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Dengang der var sne om vinteren
Vinteren var også en god tid, med al dens
frost, is og sne. Det var i gode gamle dage, da
der virkelig var forskel på årstiderne. Sneen
skulle ryddes med håndkraft, det var dengang
den eneste mulighed for at få mælkekuskene
frem til mejeriet. Der kunne være så megen
sne, at den måtte bænkes op, og det foregik
på den måde, at den første mand kastede den
op i en til to meters højde, og anden mand
kastede den endnu længere op. Og så var der
isen, og så fik vi skøjterne frem. De sure og
regnfulde vinterdage, som vi har flest af nu
om dage, synes jeg slet ikke, vi havde, da jeg
var dreng, men det beror vel nok delvis en erindringsforskydning. Som 10-12-årig husker
man nok mest det sjove og spændende.
Vi kunne stå inde i den varme kostald og tage skøjterne på, og så løbe i en grøft ned på
engene og ned på søen, og så havde vi flere
hundrede tønder land at boltre os på. Om efteråret var alle engene sat under vand, det var
før vandstandene kunne reguleres med sluserne i Hvide Sande, det skete først i 1933,
og siden den tid var det så slut med de oversvømmede enge.
Erindring om en forårsdag 1933.
Nedskrevet 1997
En dag først i april måned. Det er på en gård
i Tim, og vi skal have det sidste ko- og svinegødning kørt ud til roerne. Gården jeg arbejder på, er solgt til en ung mand, som er blevet færdig med landbrugsuddannelsen, og jeg
har så lovet at blive hos ham til november,
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men dog på den betingelse, at jeg skulle have
hjælp, når der skulle køres gødning ud på
marken. Jeg var 18 år dengang. Det blev så
ordnet sådan, at mandens bror skulle hjælpe
med at fylde gødningen på vognene.

lige kunne strække musklerne en halv time.
På’en igen til kl. 16, hvor der var kaffe med
brød, kage og andet godt. Hvad mad angår,
blev man forkælet en sådan dag, hvor man
arbejdede hårdt, og hårdt var det. Der blev
strøet rigeligt under kreaturerne med noget
langt rughalm, og det skulle så rykkes fra
hinanden igen, når vi skulle have det læsset
på vognene, og kneb det så med armkræfterne, måtte vi have hjælp af et knæ ind under
skaftet på møggreben, men passe på skaftet
der godt kunne knække på den måde. Efter
kaffen og den lille hvil begyndte vi nu på sidste afdeling. Vi tog godt fat igen, og efterhånden som vi nærmede os fyraftenstid ved
syv-tiden, var det også rart at kunne se en ende på dagen. Trætheden og ømheden i arme
og ben begyndte at gøre sig gældende, men
da havde vi også stået i møddingen fra syv
morgen til syv aften.

Dagens gang
På gården kom vi op kl. fem om morgenen,
som jo var ganske almindeligt på den tid, det
var i 1933. Hestene skulle nu fodres, og der
skulle muges ud ved dem, og de skulle strigles og børstes. Det var naturligvis mit arbejde, da jeg var enekarl. Når jeg var færdig i
hestestalden - vi havde fire arbejdsheste og to
plage - skulle jeg over i kostalden og muge
ved køerne, ungkreaturerne, kalvene og grisene. Manden, husholdersken, pigen og hjorddrengen skulle ordne malkningen og derefter
fodre dyrene. Alt dette tog et par timer, og så
var klokken efterhånden blevet syv, og det var
blevet davretid. Mandens bror var nu kommet,
og vi skulle nu til at køre møg.
Opgørelsen
Vi holdt nøje regnskab med, hvor mange læs
Møgets gang
vi kørte, det blev 70 læs den dag. 35 læs til
Vi gik nu i gang med dagens ugentlige arbej- hver, og vejer hvert læs et ton, er det 35 ton
de. To spand heste, to vogne og tre mænd. til hver mand. Vi var jo nok lidt træt efter en
Mandens bror og mig læssede vognene, og sådan dag; men udkørt var vi ikke. En god
manden læssede selv af i marken.
nats søvn, og vi var i orden igen, og vi fik det
Mandens bror var en rask og flot ung mand meste af gødningen kørt ud.
på 22 år. Jeg var 18 år og heller ingen svækling den gang, så arbejdet gik rask fra hån- Møgrekord
den. Det var jo om at gøre at få så meget møg Jeg skynder mig at sige, at jeg havde det godt
kørt ud som muligt, nu vi havde en mand til på den gård; men når det drejer sig om at køhjælp. Vi arbejdede nu et par timer til kl. ni re møg, tror jeg nok, vi satte rekord den dag.
og kunne også godt trænge til et stykke mad Jeg var 18 år dengang. Nu til dags er en 18og få sveden tørret af panden. Efter ca. 20 årig stadig skoleelev. Blot et realistisk og naminutter gik det løs igen indtil kl. 12, hvor vi turligt billede fra tiden omkring 1930, og på
holdt middagspause til klokken halv to, så vi mange måder en god tid. 

- Salg og Service
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