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Nytårsdukkert i Vanting Sø i Ølstrup
Man behøver ikke at være modtager af ”Grønbjergvikingen” for at være en Grønbjergviking
Vi gentager succesen fra sidste år med en stigning i antallet af Grønbjergvikinger fra 19 til 27 stykker.
Opfordringen om at Grønbjerg på årets sidste dag nappede pokalen med flest fremmødte blev udsendt
dagen inden og det medførte at de 27 bakkede op om udfordringen om at stille med det største hold til
den snart traditionelle nytårsbadning i Ølstrups fem år gamle Vanting Sø.
Med kameraet sat på højeste hastighed blev der klipset medens Grønbjergvikingerne fór ud i det kolde
vand. Efterfølgende var der kransekage og champagne til de modige nytårsbadere.
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krænket eller ekskluderet.
Hvad er det for en tendens?
Nu er der jo ikke, så vidt jeg ved, foretaget
nogen analyse af, hvad og hvor og hvorfor
der er nogen, der føler sig krænket eller ekskluderet i én eller anden sammenhæng.
Man kan jo måske tænke sig, at én og anden
har haft en dårlig dag eller været utilpas af én
eller anden årsag og på den måde have følt,
at man ikke lige netop den dag har ”været inde i varmen”, og derved har følt, at man er
ekskluderet i en sammenhæng. Er man for
nærtagende, eller er der nogen der vil provokere en stemning frem, eller er der nogen, der
har en helt anden dagsorden? Jeg ved det ikke! Det er dog en tendens, der kan vække til
bekymring. Skal man hele tiden tænke på,
hvad man går og siger (det skal man vel altid)? Må vi ikke have lov til at have vores humor, underforståethed, under-eller overdrivelse, sarkasme og ironi, uden at det bliver
taget fortrydeligt op i enhver sammenhæng.
Der bliver sagt: Det der ikke slår dig ihjel,
gør dig stærkere. Sandt eller usandt? 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Godt nytår!
I skrivende stund er dagen allerede tiltaget
med omkring 16 minutter, og vi går - bortset
fra den sidste strækning af Algade - lysere tider i møde. - Jeg observerede lige her til
morgen (mandag i uge 2), at man allerede var
påbegyndt den sidste strækning.
Landspolitisk
Det med de lysere tider skal nok tages bogstaveligt, idet der inden den 17. juni 2019
skal være afholdt folketingsvalg.
Det er der jo nok nogle, der ser frem til med
en vis spænding. Nogen vil, afhængig af udfaldet se lysere på tilværelsen, medens andre
vil se lidt mere mørkt på tilværelsen. Ifølge
et indlæg her i bladet frygter friskolefolket, at
en socialdemokratisk regering vil regulere
den såkaldte koblingsprocent, der kan resultere i, at det bliver dyrere at sende sine børn i
friskole. Andre kan frygte, at den liberale
side tager et skridt længere til højre, og ifølge
sangeren, Michael Falchs, mening, kan det
betyde, at de svagere vil blive dårligere stillet, og det er der naturligvis nogen, der vil se
lidt mørkere på. Og så har vi ikke berørt indvandrerpolitikken eller grænsekontrol.
Men som min mor sagde, for lidt eller for
meget fordærver alt.
Men nok om de landspolitiske linjer.

Deadline for nr. 157 er
lørdag d. 23. februar 2019
Bladet udkommer
onsdag d. 13. marts 2019
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Eks- eller inkludering
De toner, der er oppe i tiden (undskyld den
var ikke tilsigtet - hvis man tænker på ”Den
Danske Sang”), kan jo godt sætte nogle tanker i sving hos en redaktør. Inkludering eller
ekskludering, fornærmer man nogen med det
man skriver, er der nogen, der tager det
skrevne som en fornærmelse eller racistisk på
den ene eller på den anden måde?
Det kan jo til tider være vanskelig at begå
sig, hvis man skal tænke alle scenarier igennem, inden man trykker sig ud.

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” ! - Bladet sendes endvidere til byrådet digitalt

I andre sammenhænge skal der åbenbart ikke
meget til, før der er nogle, der kan føle sig

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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 Nyt fra Byrådet

landets mest erhvervsvenlige kommuner. Jeg
havde dog ikke forestillet mig, at vi allerede i
2018 ville nå en 5. plads på Dansk Industris
liste.
Det er de gode historier fra vores område, vi
skal køre videre på i 2019 og de kommende
år.
Derfor har jeg lyst til at nævne Søndervig Feriepark, der fremover vil generere en million
flere overnatninger i vores kommune. Og jeg
vil nævne den medvind en udvidelse af Rute
15 fik, da der blev afsat penge på Finansloven til at undersøge mulighederne.
2018 blev også året, hvor Arla offentliggjorde planer om investeringer på 1,2 mia. kr. i
kommunen – herunder et innovationscenter
med 90 højtuddannede specialister. Året,
hvor spanske Soltra annoncerede, at de flytter 60 job til folk med nedsat arbejdsfunktionsevne til kommunen – og året, hvor Hvide
Sande Shipyard fik Handicapprisen, netop
fordi hver tiende af deres medarbejderne
kommer fra det rummelige arbejdsmarked.

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

Til Runestenens læsere.
Et nyt år er begyndt.
Jeg håber, at du kom godt
ind i det – og bærer gode
minder fra det forgangne år
med dig videre.
For mig har 2018 været et
travlt år – og uden tvivl et
af de mest lærerige og spændende i mit liv.

Fra borgmesterstolen har jeg oplevet en kommune med et stort potentiale. På Rådhuset og
i administrationen, på skoler og plejehjem,
blandt dagplejemødre og renovationsarbejdere er jeg blevet mødt af dedikerede og dygtige medarbejdere, og en omsorg og respekt
for kommunens forskelligartede opgaver.
På åbne borgmesterkontorer i forsamlingshuse er jeg blevet taget imod af lokale ildsjæle,
der arbejder for at fremhæve lokalsamfunde- De er heldigvis så langt fra de eneste, der tanes kvaliteter. Og på mine mange besøg hos ger deres sociale samfundsansvar alvorligt. I
små og store virksomheder har jeg set, hvor- vores kommune kerer vi os om hinanden.
dan udsyn og handlekraft kendetegner vores
….fortsættes side 6
erhvervsliv med Danmarks mest effektive
medarbejdere.
2018 blev på mange måder et skelsættende Indholdsfortegnelse
år. Det blev året, hvor gratis anonym psykologrådgivning blev et permanent tilbud til un- Algadeprojektet ..................................... 19
ge, hvor vi fik en videregående uddannelse til Bolette og Thor...................................... 25
Skjern og en ny flagdag-tradition på Rådhu- Friskolen Jule-Nytårshilsen ................... 34
Friskolens fællesmøde ........................... 36
set – for nu bare at nævne nogle få af de Friskolens sponsortak ............................ 37
mange overskrifter.
Gb-hjemmets venner ............................. 35
Johannes Kirk 90-år ................................ 8
2018 blev også året, hvor et par af vores unge Kanalrundfart – forts. ............................ 14
håndværkere vandt guld til DM i Skills, hvor Menighedsrådets Klumme ..................... 38
en 6. klasse fra Ringkøbing Skole vandt guld Mindeord ............................................... 42
i Skole-OL, hvor Skjern Håndbold vandt MTB-entusiasterne .................................. 7
guld i Danmarksmesterskabet.
Skoleindskrivning.................................. 39
De mange, der lægger timer og engagement i Sundhed ................................................. 21
frivilligt arbejde - fortjener også guldmedal- Tarifblad - Vandværket ......................... 41
jer.
Vandkvaliteten ...................................... 40
Da jeg satte mig i borgmesterstolen i januar Varmeværket ......................................... 33
2018 var det med en intention om, at Ringkø- Ørnhøjbanen .......................................... 11
bing-Skjern Kommune skulle være blandt
3

16. januar 2019

L Servicemeddelelser 7
Let•
•Køb Annebergvej 5

Zoneterapeut:

Genbrugspladsen:

Læge H. Thomsen

Åben alle dage hele året.
7.30 - 19.30
Weekend åbningstider fra
januar 2019
vil være fra 7.30 - 13 både
lørdag og søndag.

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
Medicinudlevering

Kirkebil:
Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

Vagtlægen i regionen:

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

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

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

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme:

Lægerne i Tim

Tlf.: 97 13 15 00
Al henvendelse ang. måler- Døgnvagt
Tlf.: 30 97 69 70
aflæsning bedes rettet til
Spjald Fjernvarme- og
Vandværk
Tlf.: 97 38 16 85
Hvor der også er døgnvagt
i tilfælde af tekniske problemer

Vandværket:

70 11 31 31

Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 8.00 - 9.00
Ringkøbing Politi
tlf.: 96 14 14 48

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:
Henriette 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:
Mogens Ballegaard

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:
Grønbjerg kraftvarme
Grønbjerg kraftvarme

21723040
40316640
20306710
50808359
61417154
24792055
23265890
24464730
23394313
40316380
61854204
24464730
21431502
40389915
97384177
97384848
97384848
31344498
21681965
23205232
72155060
25470589
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Helle Engestoft
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Dagen tiltaget med 5t 46m

6

Det er et løfte, vi har tænkt os at holde, og
hvor vi allerede er på vej. Vi har indført taletid på byrådsmøderne, åbnet for borgerforslag og flyttet borgmesterkontoret og udvalgene ud i kommunen.
Fremtiden byder på flere store nyheder fra
vores kommune, og vi skal bygge videre på
vores styrker og sikre en stadig større åbenhed. Det er ikke kun en opgave for byrådet
eller kommunens ansatte. Det er noget vi
sammen skal tage ansvar for.

….fortsættelse fra side 3

I kommunens vision siger vi, at vi vil være
tæt på uden at trænge os på. Det gælder også
for vestjyder som sådan, fornemmer jeg. Vi
løber ikke hinanden på dørene, men vi er der,
når der er brug for os. Vi råber måske ikke så
højt om det, men vi er verdensmestre i tillid
– intet mindre. Jeg tror, tilliden skyldes den
måde, vi møder hinanden på. Som mennesker – og med ærlighed.
Vi står stærkt rustet som kommune. Også til
den forandring, der går stadig stærkere. De
kommende år vil vi blive mødt med et større
pres på budgetterne og flere borgere med behov for hjælp.
Vi skal nok klare det – især hvis vi sammen
tager ansvar og sammen sikrer en åbenhed,
hvor vi konstruktivt diskuterer de bedste løsninger.
Vi gik som nyt byråd ind i denne valgperiode
med et ønske om at sikre en større åbenhed.

Runestenes læsere ønskes et godt og lykkebringende nytår.
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Tirsdag den 19. marts kl. 19:30
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
Bestyrelsen

Tak og Godt nytår
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 MTB entusiasterne fra Grønbjerg
På vegne af MTB-entusiasterne Niels Jørgen
Sønderby og Leif Vestergaard meddeles hermed:
Har du en MTB, som står og samler støv, eller mangler du bare nogen at kører sammen
med.
Vil du med på MTB tur i Grønbjerg og omegn på søndag den 18. november kl. 10, så
mødes vi i skolegården på Grønbjerg Friskole.
Vi planlægger en tur på ca. 15-20 km i moderat tempo, så alle kan være med og vi
hjemme igen senest kl. 11.30.
Med venlig hilsen
Leif Vestergaard
Niels Jørgen Sønderby

Der var mødt en tre fire stykker op og lidt efter lidt var styrken på otte MBT-entusiaster godt klædt på, på den ikke for varme novemberdag, men man kan vel cykle sig til varmen!
Målet for turen var stierne i RingkøbingSkjern Kommunes plantage ”Snogdal Plantage” lige på den østre side af A11 ved Kiddal
Plantage. Og der får MTB -entusiasterne virkelig ”kam til der´ hår”.
Ved at studere kortet over området lidt nærmere, kan man konstatere, at der er en højdeforskel fra højeste til laveste område i plantagen på ikke mindre end 40 meter.
Det kan godt give sved på panden at tage en
tur et par gange og godt at MTB cyklerne har
mange gear at skifte med.
Så hvis man vil udfordre sig selv på en MTB
cykel - så er området særdeles velegnet.
Også som gå eller løbe område selv om plantagen ikke ligger i Nr. Omme sogn.
Ifølge initiativtagerne fortsætter turene igen i
det nye år hvor andre MTB-entusiaster kan
deltage. (- mb) 

Sådan lød meldingen på Facebook.
Et sådant initiativ kræver dog en vis opmærksomhed og Deres udsendte var også på
pletten for dog at se hvor omfattende tilslutningen var og hvor mange MTB-interesserede der egentlig er i Grønbjerg.
I forbindelse med en snak med initiativtagerne
kom det frem at flere havde henvendt sig, men
dagen var ikke ledig for nogles vedkommende.

Her er de otte entusiaster på vej ad Sønderkjærsvej over Brunsgaard til Kiddal Plantage - over A11 og så til strabadserne i Snogdal plantage.
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 Johannes Kirk - 90 år til februar
Ved: Grete Tange

Johannes Kirk.
Den 27. februar fylder Johannes Kirk
90 år, og i den anledning har vi bedt
ham fortælle om sit liv.
Johannes Kirk kom til verden i Vester Tim den 27. februar 1929.
Barndommen:
”Det første, som jeg husker fra min
barndom, var, at min mor døde, da
jeg var seks år. Jeg kan stadig huske,
at vi så hende i kisten og ved begravelsen kastede jeg en blomst ned på
kisten. Det ændrede hele min opvækst, for mor var der ikke mere, og
så kom der en faster i stedet. Hende
kom jeg ikke til at holde meget af,
for hun var meget skrap.
Hun havde min bedstemor med, (hun
blev nu senere flyttet til en anden faster) så hun havde også meget at se
til, kan jeg godt se nu.
Vi var seks børn, hvor den ældste var
12 år og to var yngre end mig, som
der skulle tages vare på, og vi var vel
heller ikke for gode ved hende, for vi
drillede hende.
Johannes Kirk på sin yndlingsposition i køkkenet med den
Hun var hos os, indtil mine små sø- bærbare foran sig og de mange børne- og oldebørn på tavstre kunne overtage husholdningen. len bag sig.
Mine søstre syntes, at jeg skulle lære
at danse, så det underviste de mig i, og det Skoletiden:
Da jeg gik i skole, var vi otte drenge og infik jeg glæde af senere i livet.
gen piger i klassen. Skolen var en tre-klasset
skole. 1. klasse var 1. + 2. årgang, 2. klasse
var 3. + 4. og 3. klasse var 5. + 6. + 7. årUdlejning 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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gang. I 1. klasse gik vi i skole hver dag hele
året, 2. klasse hver dag om vinteren og to dage om sommeren, og i 3. klasse gik også i
skole hver dag hele vinteren, men kun én dag
om sommeren.
Læreren kunne godt finde på at slå, men jeg
fik aldrig klø, for min far var formand for
skolenævnet.

Jeg havde faktisk troet, at jeg skulle være
tømrer, men det blev landmandsuddannelsen,
som jeg nu gik i gang med.
Forskellige pladser på landet:
Jeg tog derfor plads hos Jens Gade Holm i
No. Det var en rigtig god plads, hvor jeg lærte en masse. Jeg var der et år, og året efter
var jeg hos min farbror. Derpå hjemme i et
år.

Spejder og ingen handel:
Jeg var spejder i Ulfborg, og det fik jeg en
masse ud af. Det vat min fætter, der fik mig
med til det. Der var 10 km dertil, idet vi boede i Vester Tim på en gård. Jeg blev patruljefører, for jeg var med i flere år.
Vi boede nabo til præsten, og jeg havde en
kalv, som fulgte mig overalt, og en dag
spurgte præsten, om han kunne købe den. Det
fik han lov til, og dagen efter gik jeg hen for
at aflevere kalven. Da jeg kom, ville han slet
ikke have den, og det blev jeg meget skuffet
over. Så jeg måtte gå hjem med den igen.

Soldatertiden:
Omkring tyve-enogtyveårsalderen var jeg
soldat i Haderslev i 10 måneder. Jeg fik en
rigtig god tjans som chauffør for kaptajnen.
Årsagen til det var, at jeg havde kørt traktor
hos min farbror, og på grund af det fik jeg
kørekort, som jeg ikke havde i forvejen. Jeg
var også udstationeret til Skrydstrup, hvor
jeg bl.a. kørte varetur for officerskonerne.
Der fik jeg også brug for dansen, for vi gik til
bal, hvor vi kunne sidde med én øl og så få
lov til at danse med pigerne.

Konfirmation og begyndende ungdomstid:
Jeg blev konfirmeret af pastor Christiansen,
der var præst i Tim. Han var meget god til
unge mennesker, og jeg blev faktisk rigtig
gode venner med ham. Som ung gik jeg somme tider i kirke, og det var udelukkende hans
skyld. Efter konfirmationen var jeg hjemme
for at hjælpe til, og som 17-årig kom jeg på
efterskole i Staby. Det blev desværre ikke
den store oplevelse, som jeg havde håbet, for
forstanderen var ved at være for gammel, og
der var to nye lærere, som jeg ikke syntes,
var gode nok.

Højskole:
Efter soldatertiden kom jeg på Ryslinge Højskole, hvor jeg fik en delingsføreruddannelse
i gymnastik og kom på fløjen til opvisningen.
Det var et rigtig givtigt halvt år, hvor jeg fik
venner for livet. Dem har jeg haft vandrebog
sammen med, men desværre er de nu ved at
falde fra. Dem har vi mødtes med én gang
om sommeren hvert andet år gennem alle disse år. Fællesskabet gjorde også, at vi blev
gjort ansvarlige, i stedet for at slippe så let
om ved tingene som muligt. Vi hørte daglige
foredrag, som satte sine spor hos os.

Nyt fra organisten
Nr. Omme Gospelkor starter igen 10/1 2019 kl. 19.30 - ca. 21.20.
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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Nye pladser på landet og landbrugsskole:
Da opholdet var slut, ”kom a igen ud og tjen”
i Hoven. Jeg nød at være kommet hjemmefra,
for det havde været et ønske for mig gennem
flere år. Derefter var jeg fodermester i Ulfborg i et år. Derpå tog jeg på landbrugsskole
i Hammerum sammen med sønnen på gården, hvor jeg tjente. Det var lidt sent, vi tilmeldte os, men vi fik et lærerigt ophold hos
vores præst Bodil Toftdahls svigerfar, som
dengang var lærer på skolen. Det var et godt
ophold, som var meget højskolepræget, og
hvor vi sang meget. Vi lavede planer for,
hvordan man kunne drive en gård, og vi lavede tegninger over, hvordan en gård kunne
indrettes. Foderplaner var også en del af pensummet.

karl hele året og en dreng om sommeren.
Desuden havde vi grise og høns, og høns var
det allerbedste, for deres æg betalte vores
brugsregning.
Nu gik det fremad, og det gjorde, at økonomien var så god, at vi kunne købe en bil. Jeg
har nok også altid være påpasselig med pengene.
Fritid og bosteder:
Jeg har altid været med til gymnastik, og da
jeg blev ældre, ledede jeg et seniorgymnastikhold. Vi har begge med glæde deltaget i
korsangen med Linda Søgaard, Spjald som
leder gennem mange år, og vi har via dette
været på mange ture og fået dejlige oplevelser. På et tidspunkt spillede jeg også trompet.
For nogle år siden inviterede vi hele børneflokken på tur til Afrika, så vi har også der
fået skønne oplevelser. På et tidspunkt tog
Ingrid og jeg rundt på plejehjem, hvor vi underholdt med et ”syng dig glad” program. Vi
har altid taget aktivt del i det, der foregik i
Grønbjerg, og det har vi også haft megen
glæde af, så jeg har aldrig kedet mig – heller
ikke efter at vi forlod gården. Og så har jeg
lært at bruge en computer, som jeg har brugt
til bl.a. slægtsforskning.
I år 2000 overtog vi huset på Bymarken 8, og
samtidig overtog Jens og Tina ejendommen
derhjemme på Holmgårdsvej 2. Nu er vi på
vej til at sælge dette hus også, for vi synes,
det er for besværligt at holde hus og have i
orden.

Køb af gården:
Næste station på min vej blev som forkarl
hos Enevold Langkjær i et halvt år. Derfra fik
jeg plads hos min bror i Velling, og mens jeg
var der, tog jeg til Grønbjerg og købte Øster
Holmgård. Det var helt tåbeligt, men der var
en ældre dame alene på gården, så hun ville
godt af med den. Jeg overtog gården i 1955,
og den kostede 205.000 kr.. Banken syntes
også om ideen, og jeg blev rigtig godt modtaget af folkene her.
På gården var der en Fordson Major traktor,
og der var 80 tdl. jord.
Ingrid og stiftelse af familie:
Jeg deltog gerne i det, der rørte sig i sognet,
og året efter var jeg formand for gymnastikforeningen. I 1957 fik jeg en husbestyrerinde,
som hed Ingrid, og hende blev jeg så glad
for, at jeg giftede mig med hende. Hverdagen
føltes nem, for nu var der én at dele glæder
og sorger med. Det har jeg aldrig fortrudt.
Når jeg ser tilbage, er det det bedste, der er
sket i mit liv. Naturligvis er vore 7 børn også
til stor glæde, og det så vi så sent som her i
julen, hvor vi alle var samlet - i alt ca. 70, og
hvor de sang af hjertens lyst. Vi havde én

Bestyrelsesposter:
Jeg har haft forskellige bestyrelsesposter,
men her nævner jeg kun et par stykker:
Formand for Grønbjerg Sogneforening, kasserer og senere formand i Lokalhistorisk arkiv, i repræsentantskabet for Ringkøbing
Landbobank, hvor jeg siden kom i bestyrelsen. Det var meget spændende.”
Et indholdsrigt liv i uddrag. 

10

16. januar 2019

 En del af Ørnhøjbanen frem i lyset
Ved: Rita Welander / Grønbjerg Lokalhistorisk Arkiv

På en dejlige vandretur i efteråret 2018 ved
Lodbjerg fyr og Lodbjerg Kirke faldt jeg i
snak med Niels Christian Overgaard, da vi
holdt en lille pause ved kirken. Niels Christian bor i Holstebro. Han spurgte, hvor jeg
kom fra, da han ikke syntes, jeg lød særlig
vestjysk.
Da jeg nævnte Grønbjerg, spurgte han ind til
vores by. Jeg fortalte, jeg bor tæt på den
gamle jernbane og så gik der hul på bylden.

mest tograpporter fra en 30 års periode og et
par sække billetter fra 1954.
Efter nogen sortering blev langt det meste givet til det senere Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum i Struer.
Vi var også et par stykker der kørte ud ad
den for længst nedlagte bane, hvor vi besøgte
flere af de tidligere stationer og lokalarkiver.
Her tilbød vi dem et udvalg af det fundne fra
den gamle bane.
Nu har arkivet i Grønbjerg også fået del i det
Niels Christian er tog-entusiast.
fundne, som jeg håber kan være med til at
Niels Christian har pakket en lille kasse med bevare det lokale minde om Ørnhøjbanen.
gamle tograpporter, billetter, fragtsedler og
andet. Kassen står nu i lokalarkivet, så hvis Venlig hilsen
der findes en tog-entusiast i vores by, så er Niels Christian Overgaard.
man velkommen til at rode lidt rundt i kassen.
Nu har Arkivet så haft mulighed for at rode
På givne datoer kan man se, hvor mange der lidt i de gamle sager/papirer.
stod af og hvor mange, der stod på toget i Der dukker billetter op fra en svunden tid liGrønbjerg. Om der blev fragtet kvæg, grise gesom tidligere nævnt tograpporter og billeteller høns. Hvor kom godset fra og meget an- ter af forskellig karakter.
det.
Flere af billetterne har ikke ”rod” i Grønbjerg
så de bliver givet videre til de arkiver hvor de
Her kommer Niels Christians historie.
hører til.
Som jernbaneinteresseret spidsede jeg ører, Heroverfor er der et udvalg af diverse fundne
når jeg hørte der blev sagt "remisen". Har i effekter.
mange år "dyrket" tog. Både på rejser og i
forening, hvor der blev arbejdet på vedlige- Banen gennem Grønbjerg blev åbnet i 1911
holdelse af togmateriel.
og fungerede i 50 år til 1961 hvor banen blev
Da jeg pga. mejerilukninger kom på et Hol- nedlagt. Banen gik i første omgang fra Ringstebro mejeri, hørte jeg remisen omtalt. Det købing til Ørnhøj og kom derfor til at hedde
viste sig at være den tidligere lokomotiv re- Ørnhøjbanen som var endestationen. I 1925
mise, som nu er lager for smede og elektrike- blev banen forlænget til Holstebro, hvor bare på mejeriet ved den gamle Holstebro Syd negården hed Holstebro Sydbanegård og lå
station.
lidt til venstre for hvor Skjernvejen krydser
Så jeg gik på opdagelse i remisen og opdage- den nuværende jernbane på vej ned til rundde straks, at der stadig var to spor inde i byg- kørslen.
ningen. Oppe på loftet, i skunken, var der en I Dag kan vi fornøje os med at gå både nord
dynge "papirer", som nu lå i en rodet bunke. og syd for Grønbjerg på den gamle bane.
Både mus og mænd havde været her og bl.a.
var der skiftet tag på bygningen. Da jeg gik 
derfra, havde jeg lommen fuld af gamle papbilletter, senere fyldte jeg et par poser. Det
endte så med jeg fik lov at tømme loftet.
Med hjælp fra nogle kammerater, kørte vi
derfra med en fuldt læsset kassevogn. Det var
11
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Billet fra Grønbjerg
til Holstebro sydbanegård.
Billetten er fra den
29. juli 1954, og den
gjaldt som skrevet i
én måned og kostede 4,40 kr..
Billetten er klippet i
begge sider der indikerer at den er benyttet begge veje.
I dag skulle den efter forbrugerindekset koste kap 70 kr..
Billetten er af pap
der er 1 mm tyk

Begge billetter er i naturlig størrelse.
Her til venstre er det en barnebillet der er
benyttet den 5. september, men vi kan ikke se
årstallet ud fra billetten, men det er tilsyneladende et barn der skulle med til Holstebro
DSB station.
Der er her sket en vis rationalisering idet alle stationer og trinbræt er opført. Der skulle
så blot klippes de rigtige steder.
Encyklopædien skriver:
Ørnhøjbanen byggede egen station – Holstebro Sydbanegård – og nøjes med et par overleveringsspor, så der kunne udveksles godsvogne med DSB. Fra Sydbanegården kunne
man gå ad en kort sti med en underføring under statsbanen til Sønderport. Fra maj 1949
blev Ørnhøjbanens tog ført ind til Holstebro
Station.

Billetten her til højre er en billet udstedt i København med destination Grønbjerg fra den 9. august
1954. På det tidspunkt skulle man over Fredericia, Esbjerg og Ringkøbing for at komme til Grønbjerg. Turen kostede 33,- kroner hvilket der i dag
svarer til ca. 520 kr..
Billetten er 11,5 x 8 cm.
12
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Der var styr på hvor de forskellige tog skulle passere hinanden. Og her til venstre skulle tog 3
åbenbart krydse tog 4 i Grønbjerg hvor der også
var vigespor - praktisk nok!

Til venstre et fragtbrev der fortæller at Bent Holmgaard
der boede på Spåbækvej 2 i Grønbjerg (i dag er det Spåbækvej 15) den 19. september 1952 sendte en tromle på
100 kg til (så vidt det kan tolkes og med god vilje læses)
A Flensborg Maskinforretning i Holstebro Syd.

Herover er det et sammenklip af en tograpport der viser
at der er styr på passagererne.
Vi læser skemaet på den måde at der ved afgang fra
Spjald var 10 passagerer efter at der var steget 2 på og
der stod 3 af toget.
I Muldbjerg steg der så 5 af og så var der 5 der kørte videre, hvoraf 1 stod af på trinbrættet i Sønderkjær og 4
fortsatte til Grønbjerg hvor 2 stod af og 2 fortsatte.
Man kan også se at der fra Muldbjerg til Grønbjerg var
ikke mindre end 2 trinbrætter hvor passagererne kunne
stige af og på.
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 På kanalrundfart i Holland - fortsættelse...
På den igen
Det lader åbenbart ikke stå ustraffet hen at
komme med en beretning om en cykeltur
langs de hollandske kanaler.
En del reaktioner på den tur har medvirket
til, at jeg nu vil efterkomme fleres ønsker om
at høre om hele turen.

Fotos: Gravers Kjærgaard,
og Mogens Ballegaard.

Det gør jeg gerne og forklaringen ligger i at
jeg hver dag stod op kl. 6.00, og da der på
mange hoteller ikke er morgenmad før kl.
8.00, er der et par timer, hvor der kan skrives
dagbog.
Hvorfor så stå op kl. 6 når man kunne sove
indtil ved ottetiden. Jo, efter en cykeltur hver
dag i otte dage på omkring 125 km., er man
bare klar til at gå i seng ved ni-halvtitiden om
aftenen. Så burde man jo også have fået sin
skønhedssøvn.
Ideen!
Det hele begyndte for en del år tilbage, hvor
jeg oppe i mit hoved havde tænk på, at det
kunne være morsomt at besøge vores familie
i Holland, og så foretage turen på cykel. Ikke
blot følge den slagne vej derned, men følge Turen: Grønbjerg - Den Haag, Holland
vestkysten så godt som det nu kunne lade sig Afstand: 908 km
gøre, uden at turen blev for lang.
Varighed: 62 timer
Gennemsnitsfart: ca. 15 km/h

Jeg måtte nok have ytret mig derom i som- Max hastighed: 43,5 km/h
meren 2018, for en dag sagde min kone til Stigninger: 2008 m opad og 1978 m nedad.
mig: ”Så se da at komme af sted!” Nå! var
det med den på? Så var det jo bare om at Data er opsamlet af GPSén
handle.

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Planlægning - planlægning
Der skulle en del planlægning til og ikke
mindst, der skulle også indkøbes en cykel,
hvorpå man kunne have noget bagage, og så
skulle den være stabil og have så mange
gear, at det ikke blev for træls, hvis man
skulle forcere nogle bakker eller der var for
strid modvind. Det viste sig at bakkerne kun
var udfordrende i Danmark og Tyskland.
Holland er de fleste steder så flad som en
pandekage, hvor vinden så til gengæld kunne
være stridbar.

Planlægger man en rute hjemmefra kalder
GPS’en det for en ”rute”. Den anden metode
er at taste adressen direkte ind i GPS’en ligesom man gør på en GPS i en bil. De to resultater er ikke altid overensstemmende. Det viste sig flere gange under turen.

Og så skulle der køres en del kilometer i benene inden den store tur hvor der skulle køres min. 100 km om dagen i otte dage i træk.
Jeg havde ikke prøvet at køre 100 km flere
dage i træk, men 40 km hver dag i en periode
og en tur frem og tilbage til Skanderborg (en
tur på 100 km hver vej blev det til). Ture
rundt om Grønbjerg og tur til Ringkøbing og
retur i alt ca. 2000 km. blev tilbagelagt inden
starttidspunktet lørdag den 22. september.

Lørdag den 22. september 2018
Dag 1 Dagens Rute: Grønbjerg - Gredstedbro
Mål: Gredstedbro Hotel
Afstand: 105 km
Varighed: 7 timer
Den 22. september blev bestemt ud fra de Gennemsnitsfart: ca. 15 km/h
daglige gøremål og bl.a. Runestenens dead- Max hastighed: 39 km/h
line og udgivelse og naturligvis også ud fra Stigninger: 458 m op 529 ned
om familien i Holland var hjemme og havde
Det var naturligvis med bange anelser jeg
en smule tid til mig.
Turen blev planlagt med afstande på ca. 100 gav mig afsted med stormen Knud som modspiller - og dog - enkelte steder som medspilkm pr. dag.
ler, men mest det første.
Der blev bestilt hotel eller B&B (bed and
Min GPS kan som nævnt både arbejde med
breakfast) ophold til hele turen.
Foruden de mange cykelture skulle jeg også ruter og indstilles på en adresse. Min erfaring
fra turen til Skanderborg og hjem igen viste
lige lære at bruge den indkøbte GPS.
Det viste sig, at man kunne planlægge ruter mig, at hvis man satte GPS’en til at finde
hjemmefra på computeren og lægge dem adressen, så gjorde den det med prioritering
af veje med mindst mulig færdsel og en fanover på GPS’en. Det var lidt smart.
At jeg så senere på turen havde lyst til af fra- tastisk evne til at finde små stier og vejforløb
vige ruten var noget andet, men GPS’en bag om folks haver, og stier som kun de lofandt dog i de fleste tilfælde en vej til målet. kale burde kende. Med det in mente satte jeg
Jeg havde dog også købt danske og tyske cy- GPS’en til at søge på Søndergade 2 i Gredkelkort, så jeg i nødstilfælde kunne orientere stedbro. Det betød så, at jeg satte min indarmig. De var til stor hjælp, når jeg skejede ud bejdede rute til side og erstattede den med
ovennævnte adresse. Det betød igen, at den
i forhold til de planlagte ruter.
nu fandt en vej uden om A11, som jeg havde
frygtet, at jeg skulle køre langs til Skjern.
Fantastisk dejligt, ad små veje over Væggerskilde til Herborg og Rækker Mølle, og så en15
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Jeg kom ikke længere end til Væggerskilde hvor
en opstilling af græskar skulle foreviges.

delig kun fire km ad A11, hvor bilerne kom
susende og nogle træls tæt på og også med
den risiko, at vestenvinden skubbede mig lidt Bagerst kedlen med dampmaskinen der forsyner
hele mejeriet med roterende energi via forlagsaksud på kørebanen.
len under loftet.

Skjern Å blev forceret via dens dertil indrettede broer, og med den fine cykelsti der er
mellem de to byer Skjern og Tarm.
I Tarm drejes til venstre for at tage de mindre, men dog befærdede veje til Ølgod. Her
gør jeg så en afstikker, vel vidende at GPS’en nok skulle finde den korteste vej til Gredstedbro.

andelsmejeri i Hjedding – oprettet i 1882.
Her var der fine faciliteter, og jeg fik mig en
frokostbid i deres overdækkede pavillon med
bordearrangement, hvor der også var plancher der fortalte om de folk der stod bag oprettelsen af mejeriet.
Mejeriet var indrettet som et museum, der
styres fra Varde Museum.
Hjedding - Hodde og Gredstedbro
På anvisningen i vinduet stod at man kunne
Jeg havde et ønske om at se Danmarks første ringe til Varde museum og få koden til låsen
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i døren. Museet er ubemandet, og der blev
naturligvis opfordret til, at man skulle passe
på de udstillede genstande. Jeg ringede - fik
koden og så mig lidt rundt i det lille mejeri
hvor de gamle mejerimaskiner stod og med
en forlagsaksel i loftet, der trak alle maskinerne i lokalet.
Jeg blev i den lille overdækkede pavillon indtil
en lille byge var trukket over. Da det blæste gevaldigt fra vest, kom og gik de korte byger ret
hurtigt.
På min videre færd måtte jeg enkelte steder søge læ bag en husmur eller en lade.
Min jakke slog ikke rigtig til i det skiftende
vejr, så jeg måtte ty til min regnjakke der både er mere tæt og varmere.

me forbi.
Herefter var der næsten cykelsti ”Cykleway”
som GPSén kalder det, til Gredstedbro.
Hotellet er en ældre bygning og det bærer
indretningen også præg af. Jeg gik ind i krostuen, hvor en lille pige sørgede for de få
mennesker, der hang ud der, fik deres læskedrikke.
Jeg sagde, at jeg havde booket et værelse, og
hun sagde så, at jeg hed Mogens. Et tegn på
at der ikke var halvtreds personer, der overnattede på hotellet.

Videre på min vej, der gik over Hodde, besøgte jeg et museum der var indrettet i en
gammel skole og viste de oprindelige skoleborde, spanskrør, skrivetavler og hvad der nu
hører sig til. Proceduren med at ringe til Varde museum gentog sig, og koden til døren viste sig at være den samme som i Hjedding,
#4202 og så kunne man låse sig ind og naturligvis lukke og låse efter sig igen.

Jeg blev udæsket et tidspunkt, hvor jeg ville
have morgenmad. Jeg sagde, at det jo var
søndag næste dag, så kl. otte var nok passende. Det var lige som om, hun åndede lettet
op. Hun skulle da ikke så tidlig op så.
Jeg fik forevist mit lille enkeltværelse på første sal, og det var lille. En seng og en vaskekumme, et TV og to håndklæder - og så en
lille ramme på bordet der på tre sprog forkyndte at håndklæder på gulvet byttes og der
var gratis wifi med denne kode, og at man
kunne spise aftensmad til klokken tyve hvor
køkkenet lukkede.

Turen gik nu videre ad små veje til Gredstedbro. Jeg kom dog forbi Hodde Kro – kongelig privilegeret kro fra 1783. Hodde ligger i
nærheden af Tistrup hvis nogen skulle kom-

Jeg havde parkeret min cykel udenfor og låst
den fast til rækværket rundt om deres udendørs terrasse. På vejen op til værelset spurgte
jeg, om der var et lidt mere diskret sted, jeg

Kultur og Samvær - efterår 2018 - vinter 2019
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 kl. 19.30
hvis ikke andet er anført
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Gredstedbro Hotel

kunne anbringe min cykel, for jeg ville jo nødig af med den.
”Ja, du kan køre rundt om bygningen og stille den under udhænget. Ja, I har jo nogle ret
dyre cykler”, var svaret fra pigen.

denne aften bestod af hakkebøf med kartofler
og bearnaisesovs. På den anden side ad gangen var der en ”pænere” restaurant. Der måtte jeg hellere sætte mig, svarede hun.
Jeg fik menukortet, der var hurtig at gennemskue og overse. Jeg bestilte et par fiskeretter
Jeg fik nøglen til værelset og gik derefter ned og fik lidt hvidvin dertil af husets den bedste,
for at flytte cyklen og låse den til en træstol- der for mig virkede lidt tynd.
pe, der understøttede det overdækkede udhæng. Jeg afmonterede cykeltaskerne og tog Det blev ikke til ret meget skriveri. Et par
det hele med op på værelset, hvor jeg efter et sms’er til de nærmeste og et telefonopkald til
velfortjent varmt bad fik skiftet til mit hjemmet på Sønderkjærsvej og så turne ind,
”indendørs-tøj”.
vel vidende, at jeg vågnede ved fem-tiden og
Toilet og bad var på den modsatte side af kunne skrive et stykke inden klokken otte,
gangen, men da hotellet ikke var overbooket, hvor den bebudede morgenmad kunne indtahavde jeg nok det hele for mig selv.
ges.
Så var det væsketid. Jeg bekom en kold øl af Naturligvis blev vejrkortet studeret, og det
de store. Man smider jo rask væk en liter væ- skulle blive tørvejr og knap så blæsende,
ske på en tur på et hundrede kilometer.
men ved et kig ud ad vinduet her ved syvtiden, kunne det dog konstateres, at det regneDet stred mod kl. 18.30, og jeg måtte jo hel- de, og det var trods alt i overensstemmelse
lere efterkomme den lille bemærkning på det med DMI, som også mente, at det ville blive
lille billede på bordet om, at restauranten tørvejr ved ni-tiden. Jeg troede på DMI - den
lukkede kl. 20.
norske YR havde også rimeligt vejr over
Gredstedbro ved otte-ni-tiden.
Jeg spurgte pigen om, hvor hun ville have
mig til at spise – der var jo både krostuen, Så skal der pakkes og gøres klar til morgenhvor der tilsyneladende sad nogle stamgæ- maden. (-mb) 
ster, der fik dagens middag til 69 kr., der
18
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 Forslag til Algades føring efter kloakeringen
Ved: Nedsat gruppe via Grønbjerg-2000

Hvordan skal Algade se ud efter kloakpro- nes vejafdeling. Gruppen mødes først i det
jektet?
nye år, så vi har fået godt begyndt på projekt
Algade.
Grønbjerg-2000 havde på sit sidste møde Fra mødet den 4. december kom der følgende
punktet Algade på dagsordenen.
forslag og ideer. Og vel at mærke kun forDer blev valgt en ansvarlig for projektet med slag og ideer.
det formål at indkalde til et idemøde hvor De forskellige input blev struktureret i tre kaforslag og ideer om Algades udseende efter tegorier:
kloakeringen skulle se ud.
Forskønnelse, Hastighedsdæmpning og AnAnnoncen fra Grønbjerg-2000 lød:
det
Det inviteres du til at komme med dit bud på: Forskønnelse:
Tirsdag den 4. december kl. 19.30 i Konfir-  Chikaner, med beplantning, forskudt for
hinanden, så man må holde tilbage fra hinmandstuen
anden
I et samarbejde mellem RKSKs vejafdeling
og Grønbjergs befolkning skal der udfærdi-  Parkeringsbåse, så bilerne ikke holder på
fortovet
ges en plan over Algades udseende, hvor der
tages hensyn til beboere, cyklister, børn, tra-  Byport – evt. med lysskilt
 Gadelys
fik, hastighed udseende og meget mere.
Der skal nedsættes et udvalg der skal i dialog  Beplantning/små træer, der også kan indgå
i julepyntning.
med vejafdelingen.
Alle med interesse i Algades udseende kan
møde op til denne aften med forslag, ønsker Hastighedsdæmpning:
 Hastighedsdæmpning ved begge byskilte
mm.
(indgang til byen øst og vest) samt hastighedsdæmpning ved skolen og udvalgte
Med venlig hilsen
steder i resten af Algade.
Grønbjerg-2000 - (Grønbjerg-2000 er forum
 Cykelsti på den ene side og Fortov på den
for samtlige foreninger i Grønbjerg)
anden side af Algade
Der var ca. 20 interesserede med til mødet,  Indsnævring ved indgang til byen øst og
vest.
hvor der kom mange forskellige forslag. Det
drejede sig især om fartdæmpning, da vi op-  Fartdæmpende lysregulering ved skolen
samt syd for Ørnhøjvej
lever, at trafikanter har svært ved at holde
farten nede. Mange kører rigtig stærkt ind i  Lys indtil byskilt (vest + øst)
byen og ud af byen. Desværre gør den lange  Fortov (cykelsti) ned til krydset (øst)
lige gade, at beboerne midt på gaden også  Kombineret cykel og fortov i et
oplever at biler og lastbiler kommer med god  Chikaner kombineret med P-båse, så bilerne ikke holder på fortovet.
fart på, for nu at sige det på godt jysk. Der
blev også ønsket mere gadelys i den østlige  Nedsætning af hastigheden ved begge byskilte – f.eks. ved byport
ende, da gadelygterne her forsvandt, da vi fik
 Bus-Chikaner
led-lys.
Disse forslag skal et udvalg på 5 personer ta-  40 km hastighed i hele byen
ge sig af og få formuleret Grønbjergs ønsker  Bump på begge sider i af skolen.
i et møde med Ringkøbing-Skjern Kommu-
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foto -mb

Resten af ”holdet” sidder til venstre for fotografen

Andet:

 Små

træer ned gennem Algade – kunne evt.
pyntes til jul med lys/julepyntning
 Fortov fra Algade 2 til byskiltet
 Regler for parkering i Algade – parkerings Byport i begge ender af Algade (med helle
båse evt.
i midten)
 Ingen parkering på fortovet
 Gadelys helt til byskilt (Øst)
 Lysskilt
 P-båse – forskudt for hinanden med kiler/  Forstærke Sønderkjærsvej og Sandbækvej
kummer med grønt
og lede tung trafik den vej. 
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

GMO.
Gen Modificerede Organismer er organismer, der har fået ændret de arvelige egenskaber ved genmanipulation.
Der er mange, der er imod, at man på den
måde griber ind i naturens orden, for man
kan ændre arveegenskaberne i både planter,
dyr og mennesker.
Men muligheden er der, så den vil også blive
brugt. F. eks. har nogle miljøingeniører i
USA fremstillet et enzym og tilført det til en
potteplantes arvemasse, så den kan rense
luften i stuen.
Man kan også gøre planter mere modstandsdygtige mod sygdomme og ændre dyrs egenskaber.
Men hvad med mennesker?
Kan man selv bestemme, om barnet skal være en dreng eller pige? Sorthåret eller rødhåret? Hvad med intelligens og psyke?
Hvem bestemmer og styrer? 

Børn og voksne i næsten alle aldre var mødt op for at vække den sovende julemand - og han sov virkelig godt med højlydt snorken bag værkstedets døre i Algade 33 - hvorefter der var juletræstænding og
dans om juletræ i friskolens gymnastiksal. Et arrangement der var sat i scene af Sogneforeningen.
21
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Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
Fællesspisning fredag den 1. februar kl. 18.00
i Grønbjerg Forsamlingshus
Menu: Flæskesteg med tilbehør + det ”traditionsrige” dessertbord med kaffe/the
Pris for voksne 75 kr., børn under 13 år - 40 kr., og børn under 3 år gratis.
Der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til fornuftige priser
Medbring selv service og bestik.
Tilmelding i Let-Køb senest mandag den 28. januar eller
på SMS/mail til 2049 8931/elsekpedersen@hotmail.com
Vi glæder os til at se jer!
Kultur og Samvær, Margrethes Døtre, Menighedsrådet og Madstedet

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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Angående julemarked i Grønbjerg 2018...
...vil vi i Margrethes Døtre gerne takke Let Køb for de fine præmier og
takke de fremmødte.
Jeppe Schmidt og Mathias Valsted Pedersen blev de heldige vindere af
gættekonkurrencen om antal nødder i glas.
Nogle vil måske gerne vide at antal nødder var 251.
Vi håber på endnu bedre fremmøde næste år, da formålet i høj grad er at
skabe en hyggelig dag for byens borgere.
Med venlig hilsen
Margrethes Døtre / Marianne Nielsen

Julemarked i forsamlingshuset - arrangeret af Margrethes Døtre - og der er enkelte der har bestilt stadeplads til næste år.

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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Samtale med Bolette og Thor
Ved: Grete Tange

For ca. ½ år siden købte ovennævnte familie
Algade 30, hvor de gik i gang med dagplejevirksomhed. Allerede dengang fortalte vi om
institutionen, men nu beretter vi om de mennesker, der står bag.
Bolette fortæller:
Jeg hedder Bolette Pedersen, jeg er 36 år, og
jeg er mor til 4 børn – nemlig Sille på 13 år,
Noah og Bastian på 10 år og Sofie på 7. De
går alle 4 i Grønbjerg Friskole, og det er de
meget glade ved. De nyder den fællesskabs-

ånd, der er, hvor de store tager sig af de små,
og hvor man hjælper hinanden, ligesom vi
som forældre sætter pris på, at de lærer både
socialt og skolemæssigt. De er også glade for
at lege med dagplejebørnene, og det nyder de
små, som er 4 dagplejebørn, der er under 1½
år.
Jeg er opvokset i Sønderjylland – nærmere
betegnet Rødding, hvor jeg gik i friskole. Da
jeg gik i 8. klasse, flyttede min familie til
Falster, hvorfor jeg tog 8. og 9. klasse. Der-

Bagerst Fra venstre er det Bolette, Sille og Thor. Forrest fra venstre Noah, Sofie og Bastian
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efter tog jeg den fri ungdomsuddannelse
(FUU), som fandtes dengang. Det var en individuelt sammensat uddannelse af 2 eller 3
års varighed. Den bestod af mindst 3 forskellige dele f.eks. højskole, enkeltfag og udlandsophold.
Den begyndte jeg på, på Falster og sluttede i
København. Jeg var da blevet 19 år. Jeg havde faktisk troet, at jeg skulle bruge min FUU
til at dyrke musik, og jeg spillede også en tid
i bands, men indså, at det ikke kunne blive en
levevej for mig.

Derefter flyttede vi sammen tilbage til Sønderjylland, hvor Thors far havde en gård, Der
boede vi i et hus i nærheden af Gram. Det var
ganske dejligt at komme tilbage, for jeg havde veninder, som jo stadig boede der. Efter et
par år flyttede vi til Falster, hvor mine ungdomsvenner var. Der boede vi i 3 år, hvorefter vi vendte tilbage til området her.
Jeg syntes nemlig, at menneskene her var
rare og hyggelige. Da vi var i gang med flytningen, kom vi på besøg på Grønbjerg Friskole, og da vi så den, var vi enige om, at det
var her vore børn skulle gå. I begyndelsen
boede vi til leje i nærheden af Videbæk, og
jeg arbejdede i vuggestuen på Friskolen, men
det var jo lidt langt at køre med dem, derfor
besluttede vi, da huset her blev ledigt, at det
ville vi købe og oprette dagplejen heri.

Jeg gik derfor i gang med at arbejde med
børn i en vuggestue, og senere var jeg i en
børnehave og en SFO. Jeg fandt dog ud af, at
det var de små børn, som jeg holdt mest af at
arbejde med. Mit omsorgsgen er ret stort, og
jeg forundres stadig over den udvikling disse
små børn gennemløber i de første 3-4 år. Også deres forundring over ting, som de ople- Nu har vi boet her i nogen tid, og vi er så
glade for, at vi besluttede os for det, for vi
ver, er jeg benovet over.
tror, at vi vil kunne slå rod her. Det har jeg
Da jeg var 22 år flyttede jeg tilbage til Fal- ønsket længe, men har ikke rigtig haft modet
ster og siden til Jylland nærmere bestemt til det. Vi synes, der er et godt sammenhold,
Spjald, hvor mine forældre boede. Det gør og vi er blevet taget vældig godt imod. Vi føler også, at her kommer man hinanden ved,
min mor faktisk stadigvæk.
og det sætter vi stor pris på. Vi føler, at man
For 10 år siden lærte jeg Thor at kende, for gør en ekstra indsats, når der kommer nye
vore fædre var gode venner, og det resultere- folk, for at de skal føle sig hjemme. Det er en
de i, at vi fandt sammen. Dengang havde jeg dejlig by, og vi er glade for at være her, og
lige født tvillingerne, som han ikke er far til; her bliver vi. Sidste år blev jeg døbt sammen
heller ikke Sille er hans barn, men han har li- med Sille, som nu går til konfirmationsforbege siden været en fantastisk far for både dem redelse, fordi jeg følte, at alt her ville jeg væog Sofie, som kom til siden. Deres biologiske re en del af.
far ønsker ikke at have kontakt til dem, så det
Jeg deltager gerne i de kreative aftener, og
er skønt, at Thor har villet dem.
jeg er meget glad for at sy, så måske kunne
Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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jeg lede et hold, der kunne tænke sig at sy tøj Det resulterede i, at kommunen for to år siden mente, at jeg havde bedst af at finde mitil sig selv og til børn.
ne egne veje. Dem har jeg fundet her sammen med Bolette, hvor vi i det daglige hjælThor tager nu over og fortæller:
Jeg er født i Tønder og har gået i skole i per hinanden med at tage vare på børnene.
Bække tæt ved Vejen. Jeg er 35 år. Efter 7. Det nyder jeg meget, og jeg går jo også og
klasse gik jeg ud af skolen, for jeg havde ik- reparerer ting, der trænger til det. Jeg kunne
ke gode oplevelser der. Efter det gik jeg i dog godt tænke mig at hjælpe nogen med degang med at arbejde, og jeg har arbejdet ind- res haver eller andre ting, som vokser dem
til for 3 år siden, hvor jeg fik det første knæk. over hovedet. Jeg kan jo nu selv bestemme,
Jeg har været fisker, slagter, mureroppasser, hvor meget, jeg kan klare. Det er Bolette, der
har bukserne på, så hun sætter mig i gang.
tømrer og taglægger.
I 1999 gik jeg med en motorsav i to år og Dagplejebørnene sætter også pris på, at der er
ryddede op efter stormen. Jeg får nu førtids- både en mand og en dame i det daglige.
pension, fordi jeg havde vanskeligt ved at til- Jeg er også meget glad for at være så tæt på
passe mig en almindelig arbejdsdag med pau- vore egne børn. De deltager i gymnastik, og
ser. Når jeg var i gang, kunne jeg bedst lidt at Sille er hjælpetræner, så de er aktive.
knokle derudad, så mine kolleger brød sig ik- Med disse ord takker jeg for deres venlige
ke om mig. Jeg har en snert af autisme, så jeg modtagelse og ønsker godt nytår til dem og
havde heller ikke nemt ved at omgås dem. læserne. 
Sociale fællesskaber har jeg det lidt svært
med.
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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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Kære Sponsorer
Vi sender hermed en hilsen om et godt og lykkebringende nytår.
Vi vil gerne sige tak for den store støtte til vores tombola ved julearrangementet.
Vi havde en fantastisk hyggelig dag – og de mange sponsorgaver
gjorde, at vi havde en flot tombola, der gav et pænt overskud. Disse penge kom beboerne til gode i form af en lille personlig julegave
Med venlig hilsen og tak fra Grønbjerghjemmets venner.

Grønbjerghjemmets Venner holder generalforsamling
onsdag d. 30. januar kl. 14.00
i kælderen på Grønbjerghjemmet.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Her i januar - februar kommer vi rundt i området, hvor vi håber
mange vil støtte os, ved at betale kontingent (det er der mange
der har gjort), men i må gerne betale på mobile pay 76190 eller
konto 7670 - 4464256.
Venlig hilsen Grønbjerghjemmets Venners Bestyrelse.

GRØNBJERG
AUTO

Grønbjerg Inovækst ApS
Afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 16. april 2019 kl. 19.30

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

Nærmere med hensyn til dagsorden
og sted offentliggøres senere.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Fodbold i Grønbjerg forår 2019
Der vil igen i 2019 være gang i fodbolden i Grønbjerg
vi har i foråret tænkt os at tilbyde følgende hold:
Sandkassehold fra 2 til 5år
U6 fra 5 til 7 år
U9 fra 7 til 10 år
Senior 7mands på 11 mandsmål fra 16 til 50 år
Vi tænker vi starter op i uge 13 lige efter Gymnastikopvisningen
Mere info kommer i næste Runestenen
Hvis der er spørgsmål ring endelig til claus bak på 23394313
Med venlig hilsen Grønbjerg Aktiv - Fodbold

Sådan ser vores træningsbane ikke altid ud – så kom bare frisk!

Billedet er fra en mudderbold turnering i Klinkby hvor Grønbjerg fik en andenplads ud af 22 hold

Vinterkalender Menighedsrådet
Fredag d. 1. februar i præsteboligen kl. 14
Sang og Fortælling

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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Gymnastikopvisning 2019
Kom til
Gymnastikopvisning i Grønbjerg!

Fredag d. 22. marts 2019...
...slår vi dørene op til en forrygende gymnastikopvisning i Multisalen på Grønbjerg Friskole.
Der er fælles indmarch kl. 18.30
efter opvisningen er der kaffe- og kagebord til alle
Entré:
Voksne 50,Børn
20,(Gymnaster gratis)
Vel mødt!!
Ligeledes er der badmintonturnering dagen efter opvisningen
tilmelding på opslagstavle ved Multisalen

Hans Østergaard
Spjald
pol.borghoe@rksk.dk - tlf.:22 62 15 36
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FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG 2019
Søndag d. 3. marts kl. 14.30 i Multisalen
hvor der vil være mulighed for
at slå katten af tønden
og nyde kaffen!
Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er
25 kr. pr. person.
For denne pris får man en fastelavnsbolle,
slik til tøndeslagerne, kaffe, te og saftevand.
Kom og vær med til festen og kom gerne udklædt.

Der er præmier til Konger, Dronninger og Bedst udklædte.
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening
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Varmt eller Koldt vand i
Grønbjerg
Med jævne mellemrum dukker der meddelelser op på Facebook om, at
der visse steder i Grønbjerg ikke er varmt vand!
De huse, der har fjernvarme, bliver forsynet med varme og dermed
varmt vand fra Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk.
I én af juledagene blev det meste af Grønbjerg ramt af strømsvigt.
Dette strømsvigt gik også ud over Kraft-Varmeværket i Ørnhøj med
det til følge, at nogle relæer blev ramt og ikke fungerede. En sådan
fejl kan bevirke at Grønbjerg og Ørnhøj ikke bliver forsynet med tilstrækkeligt varmt vand.
Det samme var galt engang i sommeren 2018.
I disse tilfælde hjælper det ikke at skrive noget som helst på Facebook - Fjernvarmeværket der teknisk set bliver styret af Vildbjerg
Tekniske Værker (VTV) er ikke på Facebook.

Ring i stedet til vagthavende på telefon
Eller på Værket i Vildbjerg i kontortiden på telefon

30 97 69 70
97 13 15 00

De forbrugere der måtte have problemer med varmt vand bedes kontakte VTV først i det nye år på tlf: 97 13 15 00
Der er endvidere mulighed for at tilmelde sig sms-ordning fra værket på:
http://www.vtv-vildbjerg.dk/forbrugerservice/sms-service.
Ligesom værkets frem og tilbageløbstemperaturer kan læses her:
http://www.dme.as/sro?format=raw&id=32
Eller gå ind på : http://www.vtv-vildbjerg.dk/ ”Varme” - ”Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk” - ”varmeværkets produktion”
Med venlig hilsen Ørnhøj–Grønbjerg Kraftvarmeværk.
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I Jule / Nytårshilsen fra Friskolebestyrelsen
Ved: Felix Frydendal

Kort julehilsen fra bestyrelsen
Det lakker mod enden, sagde den gamle kone,
da hun hældte fernissen ned ad ryggen.
Kalenderåret 2018 lakker også mod enden og
skolen holder juleafslutning torsdag den 20.
december kl 17.00 hvor forældre og søskende
er meget velkommende til at deltage.
Vi i bestyrelsen vil gerne takke for året der er
gået, og ser frem til at tage fat på det

kommende år. Endnu en gang vil vi gerne
takke alle de fremmødte til juleklippedag, for
en hyggelig dag med et hav af flotte
kreationer.
Den 22. januar kl. 17.00 er sidste frist for
indskrivning, husk at få jeres børn skrevet op,
så de er klar til at starte i 0. klasse efter
sommerferien.

Hermed udgivelsestidspunkter og deadlines for Runestenen i 2019.
Udgivelsestidspunkterne i 2019 bliver som følger:
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.

156.
157.
158.
159.
160.
161.

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

29.
23.
27.
29.
24.
26.

december 2018
februar 2019
april 2019
juni 2019
august 2019
oktober 2019

udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse

16.
13.
15.
17.
11.
14.

januar
marts
maj
juli
september
november

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Med forbehold for trykkeriets ferie el.lign.
Med venlig hilsen
RUNESTENEN v/Mogens Ballegaard

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 31. januar 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

Adr.: Svinget 2B, Grønbjerg
Formand:
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 1. august
Fredag d. 5. oktober
Så var vi klar igen efter sommerferien til stor Var der ældre festival i ROFI centeret i
glæde for alle. Vi afholdt bankospil.
Ringkøbing. De beboer der havde lyst, deltog sammen med personale og fem frivillige.
Onsdag d. 8. august
Der blev sunget med på Kim Larsens sange,
Erna Mikkelsen havde inviteret os til at kom- der var tombola, som blev besøgt flittigt. Det
me på besøg, så kunne vi se, hvordan børne- var nogle trætte beboere, der vendte hjem.
ne hyggede sig, Erna havde sørget for at der Alle syntes de havde haft en god dag.
var kage og kaffe, og saftevand til børnene.
Alle hyggede sig.
Torsdag d. 11. oktober
De frivillige havde inviteret til løvfaldsfest
Torsdag d. 30. august
fra kl. 17- 20. Der var 70 tilmeldte (familieTog beboerne, personale og de frivillige til frivillige og personale).
Haunstrup Dyrepark, der blev kigget på dy- Der blev serveret en lækker tre retters menu,
rene, vi så at søløverne blev fodret. Vi sad som Betty (”køkkenchef”) havde stået for
ude i det gode vejr og spiste vores medbragte med hjælp fra de frivillige.
madpakker.
Bodil (præst) spillede til det omdelte sangDer var nogle af beboerne der skulle prøve hæfte, alt i alt en vellykket aften. 
nogen af de ting der var på legepladsen til
stor fornøjelse for dem. Dagen sluttede med
ØRNHØJ FODKLINIK
at vi fik is. Det var en fantastisk dag.
v/Daiva Mikkelsen
Onsdag d. 19. september
Grethe Lauridsen havde inviteret os ned til Åbnings tider efter aftale eller
sig. Det regnede lidt da vi gik derned, men Mandag - Tirsdag 10 - 14
16 - 19
det stoppede hurtigt igen, så vi kunne sidde Onsdag
ude i haven. Grethe havde sørget for kaffe og
TEL. 22 46 84 68
rundstykker. Dejlig formiddag som gik alt
Hovedgaden 58 - Indgang ved P Plads
for hurtigt for nogen.
OGSÅ UDEBEHANDLINGER

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

 Fællesmøde med Friskoleånd
Ved: Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole/Per Thomsen

De politiske vinde
Tiden flyver og efteråret afløses snart af vinter og dejlig julestemning.
Apropos dejlig stemning var vi i bestyrelsen
sammen med ledelse og medarbejdere, både
fra skoledel og NaturMusen, til fællesmøde
afholdt i ’Kuben’, Herborg. Her var seks Friskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune gået
sammen om en aften hvor Friskoleånden,
værdier og vore grundlovsbestaltede rettigheder til frit at vælge under hvilke forhold vores børn modtager undervisning, var i højsædet.
Friskoleforeningens formand Peter Bendix
havde taget turen fra Fyn og stod som energisk og inspirerende oplægsholder.
Arrangementet er opstået på baggrund af et
ønske om et fælles opråb mod de politiske
vinde, der her i begyndelsen af valgkampen
præger debatten - omkring Mette Frederiksen
gentagne udmeldinger om Socialdemokratiets syn på de frie skolers muligheder for at
drive skole og de økonomiske tiltag hun vil
stå i spidsen for, såfremt hun efter det snarlige valg får regeringsmagten.
Her er der ikke kun tale om vores rettigheder
til at drive skole, men også hvilke økonomiske midler vi vil blive tildelt i forhold til prisen for at drive folkeskole – den såkaldte
koblingsprocent. Denne har Mette Frederiksen varslet nedsat med store økonomiske
konsekvenser for de frie skoler.

Venteliste
At Grønbjerg Friskole & NaturMusen er et
tilvalg for mange forældre har gjort, at vi er
blevet nødsaget til at oprette venteliste i NaturMusen. Dette tiltag er i erkendelse af, at vi
er udfordret på plads i vores hus og at ledelsen derfor har stor fokus på trivsel blandt både børn og medarbejdere, samtidigt med at få
vores værdier implementeret og synliggjort i
dagligdagen.
Vi håber naturligvis at ventelisten vil blive
brugt i mindst muligt omfang, så flest mulige
kan blive en del af vores hus.
Foredragsaften
Tak til alle jer der deltog til foredragsaften
med Dan Damgaard Rasmussen og for de
mange positive tilbagemeldinger. En del har
tilkendegivet at tidspunktet lige op til ferien
kan være en udfordring. Derfor vil vi i 2019
flytte arrangementet til torsdag i uge 43 i stedet – så sæt allerede kryds nu.
Arbejdsaften
Slutteligt en stor tak til jer der deltog på Arbejdsaften den 25. oktober – Fedt at der bakkes op, når man er forhindret til Arbejdslørdagen. Tiltaget med ekstra dato vil blive gentaget
til den kommende forårs Arbejdslørdag. 

Flagallé

Vi håber at I alle, uanset politisk overbevisning, vil støtte om omkring den frie skole –
en skole for alle hvis forældre har truffet et
aktivt valg om deres børns skoledag!
Vi vil naturligvis holde jer løbende orienteret
om kommende tiltag, og håber at vi sammen
kan flytte fokus fra begrænsninger i vores
rettigheder og økonomiske restriktionen til at
tale Skole, indlæringsmiljøer og trivsel for
vores børn uanset skoleform.

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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 Fra Grønbjerg Friskole til sponsorer og frivillige
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Kære frivillig – kære sponsor
Vi nærmer os afslutningen på året 2018.
Grønbjerg Friskole og NaturMusen vil takke
alle jer frivillige og sponsorer for den stærke
og uvurderlige hjælp. Jeres opbakning til alle
vores børn og ansatte, giver os mulighed for
nogle dejlige rammer at være i.
Alle der har med Grønbjerg Friskole at gøre,
er en betydelig del af den gode historiefortælling om vores hus. I er alle med til at få
vores dagligdag til at fungere.
Mange besøgende, samarbejdspartnere og
nye familier, oplever vores friskole og NaturMusen, som et indbydende og imødekommende sted med en særlig atmosfære. Det
værner vi om.
10-års jubilæet i august måned blev en dejlig
eftermiddag og aften med leg og fællesspisning. Vi kunne fejre 10 år med Friskole i
Grønbjerg. En Friskole der hviler på en stor
opbakning i byen og et stort engagement
blandt forældrene. Vi har skabt en skole der
bygger på forpligtigende fællesskab, god
trivsel, fortælling, natur, musik og idræt. Det
er der heldigvis mange der efterspørger. Vi
har en meget fin søgning til Friskole og NaturMusen

rum samt 2 sheltere ved ”stranden”. Projektet
er stadig åbent for ideer og forslag. Skulle I
ligge inde med tanker og ideer, er I meget
velkommen til at kontakte kontoret.
Tak for hjælpen, opbakningen, gaverne og
meget mere, til: IT, til at køre bussen, hente
mad i Spjald, økonomisk hjælp til vores fine
legeplads, fundraising og meget mere. Vi
værdsætter denne store hjælp. 

Byparken
Grønbjerg Bypark er i 2018 blevet en realitet. En park for byens borgere, et undervisningssted, en skov til NaturMusen og mulighed for overnatning i sheltere. Entreprenørarbejdet er næsten afsluttet og til foråret skal
parken tilplantes. Via fondsmidler er dette
blevet muligt. I januar søger vi igen midler,
så vi kan få bygget et bålhus/undervisnings-
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 Salmetræf i Ribe Domkirke
Ved: Menighedsrådet

475 glade børn og en hel del voksne fyldte
Ribe domkirke med sang en ganske
almindelig onsdag i november. Det var Ribe
stifts skole-kirke samarbejde, som indbød til
salmesang i domkirken, som kulminationen
på et undervisningsforløb i efteråret om
bibelhistorier og salmer. Der var deltagere fra
en række skoler rundt omkring i Ribe stift.
RAMS er menighedsrådenes skoletjeneste,
som tilbyder gratis materialer for alle skoler i
de sogne i stiftet, som vælger at abonnere på
det. Nørre Omme sogn er medlem og derfor
har Grønbjerg Friskole glæde af materialerne
på flere klassetrin.
Salmesangen i domkirken var godt forberedt
af klasserne og lærerne hjemmefra. Børnene
fra Grønbjerg havde også været på øvetur til
Nørre Omme kirke ugen før, så alle kunne
synge med.

Ind imellem salmerne var der teater, som
illustrerede hvad salmerne handler om, og det
gjorde det også til en sammenhængende
oplevelse for børnene. Temaet var hav og
skibe, både det farlige hav og det smukke
hav, og de små optrin illustrerede også,
hvordan kirken selv er en slags skib eller en
ark, som sejler os sikkert hen over livets
vilde hav.
Efter salmesangen i domkirken var årets
minikonfirmander i 3. klasse på besøg i
Museet Ribes Vikinger og fik en spændende
rundvisning og fortælling om skiftet fra
asatro til kristendom, som ses i gravskikke
og meget andet i Ribes udgravninger og
historie. Imens var de øvrige klasser fra
Friskolen på byvandring i Ribe og fik fortalt
om bygninger og udsmykning i den gamle
Ribe by.
Det var en rigtig dejlig dag. 
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Skoleindskrivning
Grønbjerg friskole 2019/2020
Tirsdag d. 22. januar kl. 17.00-18.00
Tirsdag d. 22 januar 2019 kl. 17.00, afholder Grønbjerg Friskole informationsaften for alle, der har interesse i at høre nærmere om muligheden for, at indskrive sit barn på friskolen. Mødet varer 1. time.
Til stede vil være børnehaveklasseleder Birgit Højris og skoleleder Niels-Henrik
Larsen.
Vi vil komme ind på:
Grønbjerg friskole, værdier, undervisningsmiljø, faglighed.
Vi vil også informere om det rent praktiske som:
Skole klar, forældresamarbejde, forældre opgaver, økonomi.
I Ringkøbing-Skjern Kommune bruger man digital skoleindskrivning, hvilket betyder, at alle forældre skal indskrive deres barn via skoleindskrivning RKSK,
med deres NemID, Dette skal ske i perioden fra 21. januar til 4. februar 2019.
Dette gælder også elever, der ønskes indskrevet i Friskolen. Under gennemførelse af indskrivningsproceduren bliver man spurgt om sit barns skolevalg, og
her er der mulighed for at vælge Grønbjerg Friskole. Vi vil på dagen være behjælpelig med indskrivningen. (husk Nem-ID)
Herefter vil distriktsskolen få en besked om, at eleven ikke skal gå hos dem,
men på Grønbjerg Friskole
Elever bosiddende uden for Ringkøbing Skjern Kommune bedes rette henvendelse til skolen, hvorefter vi vil være behjælpelige med indskrivningen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til skolens kontor på tlf.: 97 38 41 77 – 41 41 86 25

Med venlig hilsen Grønbjerg friskole
Skoleleder Niels-Henrik Larsen

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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 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2018
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Højvang Laboratorier A/S - Holstebro har
købt laboratoriet, der tager vandprøver for
os, af Force Technology. De samme mennesker, men med nyt firmanavn. De har så
igen i år udtaget prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker er forpligtigede til
at offentliggøre resultatet af prøverne.
Oversigten over vandkvaliteten kan også
findes på Grønbjergs hjemmeside.
(www.groenbjerg.dk)

vet er <1, så betyder det, at måleudstyret ikke kunne måle noget som helst.
Hvorfor skriver de så ikke bare 0? Det gør
de ikke, fordi de kun ved, hvad deres måleudstyr fortæller dem, og udstyret siger mindre end 1. Der er med andre ord ingen fare
på færde.
Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. 

Først dog lidt læsevejledning:
Når laboratoriet skriver <1 og kvalitetskraDer er i 2018 udtaget følgende prøver:
Ordinære

Opfølgning

Andet

4
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
3

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat

3,5
8,3
<0,4

3,5
8,3
<0,4

3,5
8,6
<0,4

Jern

0,05

0,05

0,05

mg/l

< 0,2

F+V

Mangan

<0,002

<0,002

<0,002

mg/l

< 0,02

F+V

Nikkel
Fluorid

<0,05
<0,03

<0,05
<0,03

<0,05
<0,03

µg/l
mg/l

< 20
< 1,5

F+L
V

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet
Driftskontrol
Analyseresultater 2018
Parameter

Enhed

Kvalitetskrav

Sted

7 - 8,5
< 50

V
F
V

o

dH

mg/l

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

F+V

Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

<1
1
<1

<1
<1
<1

<1
1
<1

antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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< = mindre end
> = større end

Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2019
Priser (inkl. moms):
Fast afgift .......................................................................... 800,00
Kubikmeterpris (0-5.000 m3) ...................................................4,00
Kubikmeterpris (5.000 - m3) ...................................................2,50
Statsafgift pr. m3 ....................................................................7,96

kr.
kr.
kr.
kr.

Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone .............................................. 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ............................................... 43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandafledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandafledningsafgift opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september.
Betaling skal ske den 15. i samme måned som opkrævningen fremsendes.
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ........................ 125,00 kr.
Lukkegebyr: ....................................................................... 375,00 kr.
Oplukkegebyr: .................................................................... 468,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning: ................................... 81,50 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted):
Efter regning
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det foregående år.
Måleaflæsning:
Hvert år i december bliver målerne fjernaflæst, aflæsningerne anvendes til udfærdigelse af årsopgørelse og videresendes til Ringkøbing-Skjern Forsyning for
afregning af spildevand.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning.
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
Alle priser er inkl. moms
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sitivt og glad menneske og altid stor omsorg
for Anni.
Da Anni måtte flytte til beskyttet bolig i
Spjald for et par måneder siden, gik der ikke
mange dage, før Hans Jørgen måtte på hospitalet og derfra videre til aflastning på Spjald
plejehjem.
Hans Jørgen ville gerne være blevet i sit hus
på Tjørnevej, men det var helbredet altså ikke til. Men så sent som forrige fredag havde
han en opblomstring og kunne fortælle løs
om sit liv, og han og svigersønnen, Peter,
havde en rigtig fin dag. Der var gensidig respekt og Peter har været rigtig god til at
snakke med ham og tage sig af ham i de seneste år, hvor Hans Jørgen ikke havde det let.
Hans liv har budt på både glæder og udfordringer, han havde undertiden svært ved at
holde modet oppe. Men han døde stille og
fredfyldt forleden på Spjald Plejehjem, med
Anni ved sin side, og hun holdt hans hånd, da
han sov ind den 28. oktober 2018.

 Mindeord
Ved: Bodil Toftdahl og Rita Welander

Hans Jørgen Madsen, Tjørnevej 2, Grønbjerg blev født i Esbjerg den 17. juli 1949,
han var ældst og havde en lillesøster. Moderen og de to børn flyttede til Tim, hvor hun
havde en købmandsbutik, og børnene gik i
Tim skole.
I sin ungdom kom Hans Jørgen i lære som
maskinarbejder på Tim Maskinfabrik. Da
han var udlært, tog han ud at sejle som maskinist, i 10 år. Det bragte ham rundt i hele
verden, og måske var det derfor, han senere i
livet ikke var så vild med at komme ud at rejse. Men han kunne fortælle mange historier
om det han oplevede i de år.
Efter 10 år gik Hans Jørgen i land og kom på
værftet i Ringkøbing som maskinsmed, og
der var han i 16 år. Så lukkede værftet, og
Hans Jørgen kom til H plus H Fiboment,
hvor han var i 10 år, indtil de lukkede.
De sidste to år af sit arbejdsliv var han på Fibo Intercom, og derefter gik han på efterløn
som 62-årig.
Det var han ikke glad for. Han havde sin
identitet og mening i hverdagen ved at gå på
arbejde. Hans Jørgen trivedes bedst i sine
smækbukser, og når han havde fri, så var han
i skoven, hvor han fældede og ordnede træer
og brænde.
Der er også gået mange gode ferier og fridage med at være i sommerhuset i Sundsøre.
Anni og Hans Jørgen mødte hinanden i 1991,
såmænd i Breum, ved Sundsøre, hvor de begge var til bal. Med Anni fulgte børn, svigerbørn og børnebørn som Hans Jørgen helhjertet tog til sig. Anni flyttede ind på Tjørnevej
2, og de blev gift i 1996.
Hans Jørgen var et arbejdsmenneske. Han
satte en ære i sit arbejde, og havde sin glæde
i arbejdet. Han var ikke én, der sad stille, ikke før han mistede sit arbejde, for da gik han
i stå.
Fysisk blev han svagere og han havde ikke
kræfterne til at omlægge tilværelsen, og det
gjorde hans sidste år tunge og hverdagene
svære at fylde med noget meningsfuldt. Hans
Jørgen var stilfærdig af sind. Af natur et po-

Mogens Kjær, Teglværksvej 5, Grønbjerg.
Mogens var i skoven for at hente lidt til julepynt, da han pludselig sank sammen, og der
var ikke noget at gøre. Det var den 26. november 2018
Mogens var født i “æ Fjall” mellem Abildå
og Grønbjerg den 28. februar 1935.
Han var den tredje yngste af 10 søskende, og
han voksede op med landbrug. Mogens kom
i lære som smed i Ådum, og da han var udlært, kom han ind til marinen og var som marinesoldat udsendt til Grønland for at være
maskinist. Det gav ham mange oplevelser,
som han har fortalt om, han krydsede polarcirklen i 1957, og han holdt sig ikke tilbage i
det muntre soldaterliv. Men han havde også
mange indtryk med hjem af den uforstyrrede
kultur, han mødte i de isolerede bygder i
Grønland. Han fandt ud af, at det ikke var
landbrug han skulle beskæftige sig med.
Mogens fik arbejde som smed i Gjerrild på
Djursland, og der var han et par år, indtil han
vendte tilbage til egnen her og købte en Nimbus motorcykel, som han drev forretning ud
fra.
Da han installerede et varmeanlæg hos Ingas
forældre, så de hinanden første gang, men
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der gik nu nogle år inden det blev til mere.
Omkring 1960 byggede Mogens´ forældre
huset på Teglværksvej, og dér indrettede
Mogens sig et værksted. Men der gik ikke
lang tid, før han tog fat med at opbygge sin
virksomhed, MK Stålindustri, på Rundingen.
Det var også dér, familien etablerede sig. Inga og Mogens blev gift i 1966, og Heidi kom
til i 1967 og René i 1971.
Inga og Mogens blev skilt et par år efter. Inga flyttede til Ikast, og Kirsten flyttede ind
med Lotte, og så kom Max til. Tilsammen en
stor og broget familie, som ofte mødes på
kryds og tværs og formår at finde ud af det,
ikke mindst på grund af Mogens og den rummelighed, der var kendetegnende for ham.
Mogens havde en vid horisont; han havde viden om mange forskellige ting, og han var
god at spørge til råds. Mogens levede tingene
ud og var en farverig personlighed. Han havde forståelse for mangfoldighederne i livet.
Han var bevidst både om det, man kan styre
og det, man ikke kan styre - måske især det
sidste. Og det gjorde ham til én, man turde
betro sig til. Han kunne godt finde ud af at
lade tingene gå deres gang.

Mogens kunne fikse alt, og han var respekteret for sin faglige dygtighed og opfindsomhed. Han var en rigtig opfinder; hvis der var
brug for en ting, der kunne gøre arbejdet lettere - eller sjovere - så kunne han opfinde lige den dingenot, der skulle til.
Mogens gik meget på jagt i sine velmagtsdage, og flugtskydning blev han ved med lige
til det sidste. Han var også i haven og havde
den flotteste køkkenhave. Roser brød han sig
ikke om, men solsikker, der kunne gøre gavn
for fuglene om vinteren, dem kunne han lide.
Han kunne lide, at dyr og planter var til nytte, så meget landmand var der alligevel i
ham.
Inga og Mogens fandt sammen igen efter
mange år hver for sig, i 1999, og siden har de
boet på Teglværksvej 5 og haft haven og omgivelserne som fælles projekt. Så sent som
sidste sommer gravede Mogens mudder op
fra søen ved hjemmet og kørte det væk, så
han havde stadig lidt kræfter i behold. Men
de seneste måneder har det alligevel godt
kunnet mærkes, at kræfterne blev mindre.

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-vinen
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Post Nord pakker
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Tilmelding til arrangementer mm.
Håndkøbsudsalg og medicinudlevering
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