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Galla Aften med Wienermusik og dans
Nr. Omme menighedsråd havde en fredag aften sidst i februar inviteret til
Gallaaften med wienermusik, sang og en svingom
til glade toner fra Wienerkvartetten.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

når der ikke arbejdes på stedet. I weekenderne og om aftenen når gravemateriellet er kørt
til side.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Udfordringer i handelslivet
Det har været en besværlig tid, specielt har det
givet en del udfordringer, når man skal til Annebergvej for at handle i Let-Køb - for at blive i
sproget har det ikke været ”Let at Købe ind”.
Det har sandsynligvis påvirket omsætningen
i forretningen, at man har valgt lettere handelsløsninger.
Købmanden er nu selvstændig, og der er ingen bestyrelse bag, der kan videregive oplysningen om omsætningstal osv. som i Brugsens tid - så vi ved det egentlig ikke.
Herfra skal der ikke lyde en opfordring til at
lægge sin handel i Let-Køb, men skal vi tænke på os selv, og det skal vi vel af og til, kunne det jo godt være, at vi skal finde tilbage til
vore tidligere handelsmønstre, når Algade
projektet er gjort færdig, og de store gravemaskiner fra Stauning er flyttet til andre små
”Kom ud af busken”
Men man kan jo så spørge sig selv om, hvor- byer, hvor der skal ske en kloakseparering 
for vi skal læse det i avisen. Pengene er ifølge pålidelig kilde tikket ind på kontoen hos
Grønbjerg Aktiv i efteråret 2018. Det synes
Deadline for nr. 158 er
jeg godt, man må prale lidt med. Selvom prolørdag d. 27. april 2019
jektet ikke er endelig finansieret, må man da
gerne løfte lidt af sløret. Det giver positiv
Bladet udkommer
omtale og en form for begejstring, der måske
onsdag d. 15. maj 2019
kan smitte af på andre ansøgninger - specielt
hvis man går lokalt med en ansøgning.
”Nu skal I se - der er nogen der tror på proRUNESTENEN
jektet og har givet så og så mange kr. og vi
har også selv en del til finansieringen”.
www.runestenen.dk
Det er da et godt argument. Vi glæder os til
Redaktør:
at høre mere til projektet og hvad det evt. kan
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
medføre.
Tlf: 25 47 05 89
Man skal jo nødig prale!
I lørdagens avis (Dagbladet RingkøbingSkjern - 23. februar) kunne man læse, at
”Grønbjerg Aktiv Forening For Alle” havde
modtaget 125.000 gode danske kroner til
projekt multibane (fodboldbane med bander).
Midler der var søgt om og som DGI og DIFs
foreningspulje havde formidlet videre til bl.a.
ansøgningen fra Grønbjerg.
Et er at Grønbjerg Aktiv har modtaget midlerne, noget andet er, at der må have ligget en
ansøgning til grund for bevillingen, der var
så god at bevillingsudvalget ”faldt” for den.
Det er flot, og det kan glæde en gammel
landsbyforkæmper, at der igen er folk i Grønbjerg, der synes at, der skal ske noget i sognet.

e-mail: runestenen@runestenen.dk

Algadeprojektet
Det nedsatte udvalg til belysning af grønbjergborgernes ønsker om udseende af Algade efter kloakeringen har barslet, og resultatet kan ses andet steds i bladet.
Vi kan nu snart se en ende på opgravningerne
i Algade. I mailudgaven og på facebook er
der meddelelse om, at man nu med forsigtighed kan køre igennem Algade fra A11 - og
også omvendt. Dette kan åbenbart kun ske

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
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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 Nyt fra Byrådet

I 2018 var der mange succeshistorier, og når
jeg tænker tilbage har jeg svært ved at få øje
på de dårlige oplevelser.

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

I forbindelse med konstitueringen udmeldte
vi et mål om at komme op blandt de 5 bedste
kommuner på DIs (Dansk Industri) lister
over de kommuner der gør det bedst på erhvervsområdet, og det var en stor overraskelse da DI offentliggjorde resultatet fra årets
undersøgelse.
Overskriften var: Tillykke,- I er nummer 5.

Til Runestenens læsere.
Til Runestenens læsere.
Det første år i denne byrådsperiode er gået, og det
er således godt et år siden
jeg med stor ydmyghed satte mig til rette i Borgmesterstolen på Rådhuset i Ringkøbing.
Jeg vil i den anledning denne gang benytte
spaltepladsen til et tilbageblik på året der er
gået, og afslutningsvis se frem mod 2019.
Tilbageblik 2018.

Rute 15
Der har gennem mange år været arbejdet
ihærdigt på at få rute 15 fra Herning til Ringkøbing udbygget, og det var en stor glæde da
finansministeren meldte ud at der i forbindelse med finansloven for 2019 er afsat midler
2018 har for mig været et helt forrygende og til udarbejdelse af en VVM redegørelse for
spændende år, og det var et stort øjeblik, da strækningen. Jeg er optimistisk, og tror på at
jeg den 2. januar mødte op på Rådhuset på der vil blive afsat midler til strækningen så
arbejdet kan gennemføres ca. 2025.
min første dag som borgmester.
Samarbejdet i Byrådet er forbilledligt, og alle
….fortsættes side 6
trækker på samme hammel og vil det allerbedste for at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune til et endnu bedre sted at leve i, bo i og
Indholdsfortegnelse
drive virksomhed i.
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Det nye Byråd vil åbenhed, dialog og samarbejde, og har brugt en del tid i det forløbne år
til at mødes med borgere, foreninger og virksomheder. Vi lytter inden beslutningerne
træffes.
Selv har jeg valgt at indføre ”mobilt borgmesterkontor” hvor jeg flytter borgmesterkontoret ud til virksomheder og borgere for en dag.
Det har været en rigtig god oplevelse at komme på besøg rundt i kommunen og der møde
borgerne der hvor de er. I løbet af i år og de
kommende år vil jeg forsøge at komme ud i
alle dele af vores store kommune.
Udvalgsmøderne i Erhvervs- og Vækstudvalget holdes på virksomhederne i kommunen,
og det giver udvalget en god fornemmelse
for virksomhedernes oplevelse af at drive
forretning i kommunen.
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L Servicemeddelelser 7
Let•
•Køb Annebergvej 5

Zoneterapeut:

Genbrugspladsen:

Læge H. Thomsen

Åben alle dage hele året.
7.30 - 19.30
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 Qvist
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
22330905
21431502
40389915
97384177
97384848
97384848
31344498
21681965
23205232
72155060
25470589
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Helle Engestoft
Henrik Thomsen
Marianne Telle
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Bodil Toftdahl
Mogens Ballegaard
Grethe Lauridsen
Besøgstjeneste
Carina Svanborg
Jonas Fejsø
Bodil Jensen
Hanne Gamborg
Bolette Leegaard
Per Hessellund Lauritsen
Spjald Fjernvarme
Vildbjerg
Vildbjerg-vagthavende
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22561982
97384373
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25744066
21681965
20878367
25470589
30279610
97173354
30354805
40923542
23264285
21680644
22675475
97384486
97381685
97131500
30976970
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Dagen tiltaget med 9t 21m
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….fortsættelse fra side 3

Destillerier
Apropos Stauning Whisky, ja, så er der de
seneste år opstået en række nye destillerier i
kommunen.
Udover Stauning Whisky drejer det sig bl.a.
om Lowland Snaps – West Coast Gin –
Knaplund destilleri med produktion af gin og
whisky.
Mon vi skal satse på at blive Danmarks Whiskybælte.
Spændende at se hvordan det vil udvikle sig.
Jeg var forleden på besøg i Stauning for at
drøfte udstykning af nye byggegrunde, og
her blev det nævnt, at man måske burde reservere en af grundene til et afvænningscenter. 

Erhverv
Arla udmeldte i april måned planer om en udvidelse af produktionsfaciliteterne for 1 mia.
kr. på virksomhedens afdelinger i kommunen. En rigtig glædelig nyhed, og en nyhed vi
ser som et tegn på at Arla har tiltro til fremtiden i området, og påskønner den vækststrategi som kommunen også har, hvor vækst og
bæredygtig udvikling går hånd i hånd.
I august måned annoncerede Arla igen en
stor nyhed, måske årets største, nemlig planer om opførsel af et nyt innovationscenter
ved mejeriet i Nr. Vium. Centret ventes at
komme til at beskæftige knap 100 højtuddannede medarbejdere.

Feriepark
Søndervig feriepark fik efter 12 års arbejde endelig grønt lys, og kan nu komme videre med
projektet som kommer til at indeholde 500
sommerhuse og noget der ligner Nordeuropas
største badeland. Et fantastisk projekt som vil
løfte turismen i området til nye højder.

I kommunen har vi en lang række dygtige og
visionære virksomheder som med udsyn,
handlekraft, innovation og hårdt arbejde skaber rigtigt gode resultater. Jeg vil i det efterfølgende nævne nogle af succeserne:
 Bjarke Hansen, Primo Tours bliver udnævnt som årets ejerleder. Firmaet har
skabt rigtigt flotte resultater og i et meget
konkurrencepræget marked. Godt gået.
 Vestas kom i mål med firmaets største ordreindtag i firmaets historie.
 Troldtekt i Troldhede udvider produktionen
betragteligt.
 Stauning Whisky åbnede nye produktionsfaciliteter. Et helt fantastisk erhvervseventyr.

Rute 15
Udbygningen af rute 15 fra motorvejsnettet i
Herning til Ringkøbing kom på finansloven,
idet der blev afsat midler til udarbejdelse af
VVM redegørelse for strækningen. Afventer
med spænding ventet infrastrukturplan fra
”de blå” på borgen. Håber rute 15 er med på
listen over de infrastrukturelle investeringer
frem mod 2030.

Dette blot helt enkelte eksempler på få blandt Sporten
de mange virksomheder som gør det fanta- 2018 bød på store og flotte resultater, også på
stisk og opnår flotte resultater.

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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det sportslige område. Skjern Håndbold
vandt Danmarksmesterskabet, og det var en
helt fantastisk oplevelse at følge de vildt tætte finalekampe.

Turisme
På turismeområdet har der igen i 2018 været
vækst. Ringkøbing-Skjern Kommune er den
4. største turismedestination i Danmark, og
sammen med Varde kommune som vi har et
WATERZ i Hvide Sande vil jeg også nævne. godt samarbejde med er vi Danmarks største
Det er lykkes der at få etableret en stor destination med i alt op mod 8 mio. overnatvandsportsfestival, der tiltrækker eliten inden tende turister om året.
for surfing.
Fremad mod 2019
Sociøko
Som I nok fornemmer har 2018 været et fanDet lykkes i efteråret at få aftale i hus med tastisk år for Ringkøbing-Skjern Kommune,
den Spanske virksomhed Soltra om at etable- og forventningerne til 2019 er store.
re sig i Kommunen. Soltra arbejder med so- Jeg vil i næste nummer tage et kig fremad i
cial økonomisk virksomhed og er ved at klar- 2019, og berette om de muligheder og udforgøre produktion i Erhvervsparken i Ringkø- dringer jeg ser for det nye år.
bing. Firmaet vil levere underleverandørarbejde til Vestas, og starter op med ansættelse Tak for samarbejdet
af ca. 60 flexjobbere.
Jeg har i løbet af året haft at hav af dialoger
med borgere, foreninger og virksomheder.
Produktiv Kommune
Disse dialoger betyder meget for mig, og jeg
Sidst på året offentliggjorde Danmarks Stati- vil gerne benytte muligheden for at takke for
stik at Ringkøbing-Skjern Kommune er den samarbejdet i året der er gået.
mest produktive kommune i Danmark, og at Jeg håber I er klar til, sammen med Byrådet,
vi har et BNP der ligger 23 % over landsgen- at forsætte det gode arbejde for vores fælles
nemsnittet. Et helt fantastisk flot resultat.
kommune.
Byrådet – kommunens personale – og jer er
”Gang i hjulene”
klar, til også i 2019 at gøre en forskel, og til
Der har generelt i 2018 været rigtigt godt at sikre forsat positiv udvikling.
gang i hjulene. Vi har haft Danmarks laveste
arbejdsløshed, få kontanthjælpsmodtagere og Hans Østergaard
få sygedagpengemodtagere. Ifølge en nyligt Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
gennemført temperaturmåling blandt kom- Telefon: 22 62 15 36
munens virksomheder er der forsat gang i
hjulene og der er grund til forsat optimisme.

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
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 Tiden før Arla og Thise
Lidt baggrundsinfo:
I Grønbjerg fik vi et andelsmejeri i 1899. Det
gik ikke helt gnidningsfrit, for der var forskellige interesser - specielt med hensyn til
afstanden til mejeriet fra de forskellige mælkeleverandører, som jo var landmændene
med en besætning med køer.
Så var der opgaven med at finde vand. Vand
er en vigtig bestanddel, når der skal drives
mejeri. Der opstod problemer, men endelig
fandt en brøndborer vand - endda rigelig med
vand, og det har vi så haft siden i Grønbjerg endda godt vand. Alt dette kan der læses om
i Anders Chr. Vestergaards erindringer i Runestenen nr. 104 side 15 ff.

En mælkekusks beretning
Vi skal tilbage til 1964, hvor der blev kørt
mælk til Grønbjerg mejeri fra leverandørerne
i Grønbjerg.
I 1964 var der otte mælketure i Grønbjerg og
omegn. Altså landmænd der havde budt ind
på at køre turene, hvor de hentede mælken
fra køerne hos en række andre leverandører
og kørte den til mejeriet, hvor den blev afleveret. Nogle af mælkespandene blev fyldt
med ”surmælk”, der skulle med retur til leverandørerne som foder til de øvrige dyr.
En mælkekusk har sidste mælketur
I 1964 var der som nævnt otte mælketure i
Grønbjerg og nærmeste omegn. De landmænd, der kørte mælketurene dengang, er
svære at opdrive, men i Lokalhistorisk Arkiv
er der et billede af en ung 15-årig Jørgen Kristensen, der kørte sin sidste tur, inden han
skulle på efterskole i 1964. Selvfølgelig skal
vi høre om hvordan det foregik i 1964.

Mejeriet lå på Svinget 5, der hvor der i dag er
parkeringsplads. Mejeriet blev nedlagt i
1970, hvor Videbæk kommune købte bygningerne rev dem ned og anlagde parkeringspladsen.

Jørgen Kristensen på vej hjem fra mejeriet med mælkejunger af lidt forskellig størrelse og form.
Fotografen var mejeribestyrerens søn.
8
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Jørgen og Dora Kristensen bor i dag på Rundingen.
Jørgen Kristensen kørte i en periode mælketurene for sin far, der foruden landbruget på
Sønderkjærsvej 12 (Tine og Torbjörn LundNielsen) også havde et job som reservepost.

ten. Så vidste de forskellige landmænd, hvornår de skulle have sat de fyldte mælkejunger
frem. Det var naturligvis af hensyn til logistikken på mejeriet. Der var jo ingen grund
til, at der holdt otte hestevogne i kø ved mejeriet og ventede. Det ville jo også lægge et
unødigt pres på mejeribestyreren, og de folk
Den dengang 15-årige Jørgen havde fået han havde til at hjælpe sig der.
tjansen med at køre faderens mælketur.
På ejendommen var der foruden en mindre Mælkejungerne
kobesætning også et par nordbakker, der blev Hjemme fra var de 40 kg tunge mælkejunger
benyttet, når der skulle køres mælketur. De kommet op på vognen. (Arbejdstilsynet var
blev spændt for en gummivogn uden høje si- ikke opfundet i 1964).
der (gummivogn er en vogn med gummi Der skal lige oplyses at der fandtes 60 - 80 og 100 punds mælkejunger (et pund er 0,5
hjul).
Vognen var væsentlig nemmere at køre med kg). Heldigvis var jungerne af aluminium,
på de grus- eller markveje, der blev kørt på, men alligevel.
på det tidspunkt i forhold til en ”stiv vogn”, Der skulle et bestemt ”taw” til at svinge de
tunge mælkejunger op på vognen, men det
der havde træhjul med en jernring om.
Jørgen skulle af sted på sin tur kl. 7, efter at lærer man hurtigt, idet det nærmest er umuder var blevet morgenmalket på gården der- ligt at løfte dem derop.
hjemme.
Ruten var nøje fastlagt med tid for, hvornår Mælketuren
han skulle være de forskellige steder på ru- Så gik det af sted til den næste destination på

Frydendal

Ommelund
Sønderkjærsvej 2

Her lå Mejeriet
Sønderkjærsvej 3

Sønderkjærsvej 12

Kortet er korrigeret efter 1970 hvor mejeriet er fjernet, og dermed
også efter banens nedlæggelse der skete i 1961.
9
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Mejeriet som det så ud i 1953 set fra sydvest. Overfor mejeriet ligger mejeribestyrerboligen. Til højre
for mejeriet ligger Andelsfrysehuset og vandværket. Bemærk stivvognen lidt til venstre for mejeriskorstenen. Beholderen oven over og til højre for vognen er kartoffelkogeren. Her kunne landmændene få
kogt deres kartofler, der så kunne benyttes til foder for svinene. Til venstre i billedet ligger Algade 16.
Bygningen vinkelret på er Brugsens lagerbygning. Lige over lagerbygningen kan man lige se købmandsbutikkens dør og store vindue. Her havde Hans Jørgen og Annette Petersen også købmandsbutik.
Bemærk endvidere elmasterne og telefonmasterne. (Foto: Odense Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek)

ruten. Ud på Sønderkjærsvej og op ad Sandbækvej. Begge veje var grusveje, og Jørgen
har den opfattelse, at Sandbækvej på det tidspunkt blev kaldt for Nr. Omme Kirkevej.
Op til vejen der førte ned til Sandbækvej 15,
hvor gården hed Klidsbjerg og folkene der
blev kaldt Klidsbjerg. Her boede Poul
”Klidsbjerg” Nielsen (i dag Jørgen Bank med
frue). Videre om til Linde Mouridsen der boede i Kiddal (i dag Gravers og Hanne Kjærgaard).
Det var vigtig for mælkekusken, at der var
mulighed for at køre rundt med hestevognen,
der havde en noget større venderadius end en
almindelig bil har i dag.
Videre gik det så tilbage til Sandbækvej og
ned til Sønderkjærsvej, hvor der skulle hentes mælk ved Præstegården der ligge klods
op ad Nr. Omme kirke (I dag ejet af Klaus
Tang, men ubeboet).
Derpå gik turen videre til Sønderkjærsvej 3
og 2. I nr. 3 boede familien Mechlenborg (i

dag Olav og Linda Therkildsen). Så et lille
stykke videre til nr. 2 hvor Thor Illum med
frue boede (i dag Hans Uhd med familie).
Dengang var der her, ligesom i dag også en
”rundkørsel” inden man kom til gårdspladsen.
Videre af sted op på Sønderkjærsvej.
Inden man når hen til skolen (Henning og
Karen Margrethe Møller), for enden af haven, gik der i 1964 en vej ned til Ommelund
hvor Thelle Thuesen boede (i dag Ole Bendtsen), rundt om gården hvorfra man kunne køre op på Algade.
På Algade skulle der drejes til venstre mod
Tim, for at komme op ad Ommegårdvej til
Ommegård, hvor Niels Peder Svendsen havde sit landbrug (i dag Simon og Simone).
Efter denne pålæsning kunne Jørgen køre
hen ad den markvej, der går bag om haverne
på Ommegårdvej og dreje til venstre ned ad
en anden markvej, der gik ned til den tidligere genbrugsplads. Herfra kunne han køre op
10
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til gården Sig, hvor Ejner Møller boede og
hvor Gravers og Grethe Sønderby bor i dag.
Herfra tilbage til markvejen der lå parallel
med Nylandsvej. Hen over banen, der i 1964
var nedlagt, og ind til gården Frydendal
(Frydendalsvej 23) hvor Laurids Feldbæk boede (i dag Elmo Feldbæk).
Herefter op ad Frydendalsvej og op til Svinget 5, hvor mejeriet lå med de store panoramavinduer ud mod svinget.

levere de mere eller mindre fyldte mælkejunger samt de eventuelle varer og foderstoffer
som købmanden/foderstoffen havde pakket
til Jørgens tur.
Jørgen var hjemme på Sønderkjærsvej 12
igen ved 10 - 11 tiden.
2019
I dag er der tre kvægbesætninger tilbage i
Grønbjerg. To økologiske og én konventionel besætning. Arla henter mælk ved to besætninger medens Thise henter mælk ved
den tredje.
I dag kommer der store tankbiler med en
vægt på op til 56 tons og tapper mælken fra
store ståltanke der står lettilgængelig for lastbilchaufførerne. (-mb) 

Mælkemanden var også bybud
Inden mejeriet kunne det hænde, at Jørgen
skulle ind til Købmands- og grovvareforretningen på Algade, som lå der, hvor der i dag
er anbragt en sten, og som vi nok kalder
”torvet”.
Jørgen skulle ind med de eller den seddel,
som landmanden havde sat fast ved låget af
en mælkejunge. Sedlen indeholdt en ordre til
købmanden, og de varer der var bestilt, skulle Jørgen så afhente på vejen hjem og siden
læsse af ved den pågældende landmand.
Så det var jo også vigtigt, at varerne var klar
og pakket, når Jørgen kom tilbage fra mejeriet.
Processen på mejeriet
Ved mejeriet skulle man bagom til en rampe,
hvor man kunne læsse mælkejungerne af.
Herfra tog mejeristen over og fyldte spandenes indhold over i en stor beholder, der var
forsynet med en meget stor vægtskive, således man kunne se, hvor mange kg mælk den
pågældende landmand eller leverandør kom
af med og skulle afregnes for.
Mejeristen kiggede godt efter på spandene/
mælkejungerne, om de nu var gjort godt nok
rene ”hjemmefra”. Herefter blev de sat på en
stor karrusel, der kørte dem om til en medhjælper, der så fyldte nogle af spandene op
med ”surmælk” som Jørgen kalder det.
”Surmælk” der skulle med tilbage, og som
skulle benyttes som foder til kalvene eller
grisene.
Herefter var det den modsatte vej hjem og af-

Mælken hældes over i vejekarret og den store vejeskive over karret viser antal kg.
Personerne på billedet er mejeribestyrer Axel
Christensen og medhjælper Marius Steffensen.
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Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 17. maj kl. 10:
Amalie Storgaard Nilsson
Emil Christiansen
Emma Gyldenlev Bay Larsen
Emma Juelsgaard
Isabella Storgaard Nilsson
Jacob Harhorn Vendelbo
Kevin Bundgaard Fredensdal
Lars Vestergaard Hansen
Magnus Trabjerg Thomsen
Maja Black Sinkjær
Marius Krogh Jørgensen
Nanna Berthold Fischer Hansen
Sille Ester Legaard Bodin Pedersen
Sofie Kynde Berger
Toke Jonathan Jensen

Ørnhøjvej 32
Søndervang 12
Holstebrovej 30
Nørregårdvej 7
Ørnhøjvej 32
Spåbækvej 18
Algade 52
Algade 73
Grønnegade 12
Kodalsvej 4
Ørnhøjvej 30
Præstevej 1
Algade 30
Ørnhøjvej 17
Algade 65

Grønbjerg
Ørnhøj
Grønbjerg
Muldbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Torsted
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg

Navnene bringes med tilladelse fra forældrene

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Tirsdag d. 7. maj kl. 19.00 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
25 47 05 89 - mail adr.: info@gronbjerg-arkiv.dk

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
murer@jenskirk.com
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 Flere gå- og cykelture omkring Grønbjerg
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

For de som er glade for gåture
og/eller cykelture i naturen, er
der kommet en ny mulighed tæt
på Grønbjerg.
I den kommunale skov, Snogdal, har man etableret nogle fine
stisystemer i naturskønne omgivelser.
For de som ikke ved hvor Snogdal ligger, kan vi fortælle at det
er på østsiden af hovedvej 11,
mellem Grønbjerg og Spjald.
Vejen ind til området er endnu
ikke skiltet - skulle være på vej
- men indkørslen til Snogdal
Plantage er ca. 75 meter nord
for grusvejen Ommebakkevej, der fører til
Omme Bakker. Den vej er til gengæld skiltet.
Der er ca. 600 meter fra A11 til en nyetableret P-plads, så der er mulighed for at man kan
køre derop og gå ud på stierne derfra.
Terrænet er temmelig kuperet og er man på
cykel, er det nok primært for mountainbikes.
Ca. 200 meter før P-pladsen går der en vej
mod nord. Her er der opsat bord og bænke,

hvor der er en fantastisk flot udsigt mod
nord.
I "Stiudvalget" vil vi i løbet af 2019, komme
med nye tiltag, bl.a. vil vi se på, hvordan vi
kan forbedre mulighederne for gående, at
krydse hovedvej A11 på den bedst mulige
måde, mht. sikkerhed i forhold til den hurtige
trafik på A11. 
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 Pip i en anden verden
Ved: Lone Gynther Bilgrav

Forarbejde og titel
Et kæmpe forarbejde, hvor der bliver lavet
kulisser, kostumer, øvet dans og replikker.
En fryd for øret, når musikken spiller og børnene synger. Lys og lyd fungere så godt, og
de skønne film fra vuggestue børnene giver
et smil både på læben og i hjertet.
”Pip i en anden verden” er super godt fundet
på. De kommer omkring de mest kendte fortællinger af Astrid Lindgren, som vi alle kender og har set. De har lavet deres egen figur,
som er Astrids søster Stridsa, og det giver en
masse spænding. En rigtig god og sjov måde,
at bruge flere forskellige historier på.

Den 7.febuar var vi igen heldige, at overvære
det fantastiske drama stykke, som Grønbjerg
Friskole havde stablet på benene.
Man bliver lige overvældet hver år. Det er
helt fantastisk, at se hvordan personalet formår, at få alle med. Både store som små. Alle
har en vigtig rolle og det må give et helt specielt sammenhold, at få det samarbejde op at
køre.
Inden aftenen er det dejligt med de små film
på Facebook, så man rigtigt kan komme til,
Tråden gennem ”bogen”
at glæde sig til den store aften.
Det bliver aldrig kedeligt, da de sørger for, at
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Spænding og hjælp
Man kan se i børnenes ansigter, at de elsker
det. Lidt nervøse og spændte, men man fornemmer et godt samarbejde, og de ældste er
god støtte for de mindste.

der sker noget hele tiden. I form af dansepiger, små krigere, røg og Karlson som hænger
oppe ved loftet.
Der er en god tråd igennem hele stykket i
form af bogen, hvor de samler historierne og
selv kommer ind i dem. Sjovt med tidsforskellen og sproget, og en god måde, at blande
tiderne på.

Og så var der dessert!
Vi må ej forglemme det fantastiske kagebord,
hvor selv Sønderjyderne ville blive misundelige. En dejlig måde, at slutte en fantastisk
Det ender jo godt
Vi kan bedst lide, når tingene ender godt, og aften på, hvor man får snakket og rost de
det gør det heldigvis også her. De får bekæm- dygtige elever, lærer og pædagoger. 
pet dragen Kathla, og får historierne samlet til
bogen, og den kommer tilbage på biblioteket.

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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Søren Skinhøj gør et frivilligt stykke arbejde
Søren Skinhøj gør et frivilligt stykke arbejde med at holde græsset
på skråningen ved parkeringspladsen langs Annebergvej og omkring
Let-Køb.
Søren Skinhøj siger til Runestenen, at han er mindre glad for, at
hundelufterne ikke tager deres efterladenskaber med sig.
Det er ikke så behagelig at slå græs med hunde høm-hømmer i!
Dette opslag blev slået op på Facebook, hvor det har fået en hel del
likes - så der er altså mange der er enig med Søren!

Grønbjerg Friskoles Støtteforening
Vedrørende papir og papcontainere på pladsen bag Let-Køb hos Anneberg:
Papircontaineren
Samlet set giver indsamlingen et pænt bidrag til Friskolen, men det er i
særdeleshed papir, der er en god forretning, - vel at mærke når det kun er
papir og ikke pap iblandt.
Papcontaineren
Papcontaineren hænger med nød og næppe sammen.
Derfor gælder det om at have så mange kilo som muligt med ved tømning.
Langt de fleste er gode til at åbne papkasser, så de er flade ved aflevering.
Det er vi glade for, idet det gør arbejdet med at stable væsentlig lettere.
Så hermed giver vi en opfordring til at fortsætte med det, - og om muligt
gøre det endnu bedre.

Kultur og Samvær - efterår 2018 - vinter 2019
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.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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Der blev lige plads til denne:
Mads og Sine havde længe sparet sammen til deres live rejse, der skulle gå til det hellige
land.
Mads havde i sine unge dage fået lidt sprogundervisning, så han nogenlunde kunne klare
den side af sagen.
Da de havde nået målet, drog de rundt og så alle de fra Bibelen kendte steder.
Ved Genesareth sø mødte de en mand, der lejede både ud. Mads forhørte om prisen, men
den forekom ham så ublu, at de opgav at få en rotur.
Da bådeudlejeren fik færten af, at en forretning var ved at gå fra ham, gjorde han opmærksom på, at dette var et historisk sted. Det var her, Jesus gik på vandet.
- Jah, svarede Mads, de wa ett så sæær mæ de priser, I håe o jer bååd.

Du kan til enhver tid gå til www.runestenen.dk og se tidligere artikler

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
på Grønbjerg Friskole
Onsdag d. 3. april kl. 17.00 i Friskolens Gymnastiksal med spisning
Kl. 17.00 - NaturMusens generalforsamling
Kl. 18.00 - Spisning - Husk tilmelding på Friskolens hjemmeside
Kl. 18.45 - Grønbjerg Friskoles generalforsamling
"Husk at der er børnepasning i NaturMusen fra kl. 16.45 – 18.00.
Giv de unge, der skal passe børnene, besked ved aflevering af jeres børn."
Inden længe kan man tilmelde sig til generalforsamlingen, onsdag d. 3 april, via hjemmesiden. Forældrene vil modtage en officiel indbydelse via mail.

GRØNBJERG
AUTO

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

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

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

17

13. marts 2019

 På kanalrundfart i Holland - fortsættelse...
Søndag den 23. september 2018

tiv befærdet vej
(på tyske kort betegnet 5).

Dag 2
Mål: Landgasthof Struckum (10 – 12 km
nord for Husum)
Afstand 123 km
Varighed 7 timer
Gennemsnitsfart ca. 17 km/h (Der var medvind næsten hele vejen)
Max hastighed 36 km/h
Stigninger 216 m op 207 ned

Turen fra Gredstedbro gik over
Ribe, hvor ruten
gik lige gennem
byens små gader
og forbi domkirken.
Damen på Gredstedbro Hotel der
stod for morgenmaden, sagde til
mig, at man fra
Gredstedbro kunne køre vestpå til
digerne og følge
dem helt ned til
Rømø dæmningen, men jeg
valgte nu at køre på asfalt helt til Ribe.
Naturligvis protesterede gps’en over at jeg

Dagens Rute: Gredstedbro - Struckum
Jeg havde besluttet mig for at køre langs de
sønderjyske diger så langt sydpå, som det var
muligt. Jeg havde dog hørt, at man ikke kunne komme over grænsen ude ved det fremskudte dige. Det fik mig til at blive ved det
inderste dige.
Jeg satte gps’en til den næste destination,
som ovenfor beskrevet var Landgasthof
Struckum.
Struckun er en lille by der ligger ved en rela-

Alle fotos: mb.
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forskellige år. Der havde været nogle høje
vandstande i nyere tid.
Nå men sydpå ad en asfalteret sti, hvor der
netop var plads til en bil. Naturligvis god
plads til min cykel med cykeltasker og mig.
Men sådan er det ikke bare at køre derudaf
på digevejen. For hver 500 meter eller lignende, var der en fårelåge, der skulle åbnes
og lukkes hver gang. Men ikke nok med det,
vejen var fuld af fårelort, og det var dejlig
smattet og stod op omkring cyklen, kæden,
tandhjulene, støvler og så videre.
Jeg var overbevist om, at der forestod noget
af et rengøringsarbejde, for at jeg kunne få
cyklen med indenfor på det næste stop.
Fårene var dog meget medgørlige. De flyttede sig godvilligt, når jeg kom kørende, og
også når jeg skulle lukke og åbne lågerne.
Mit største problem efter fårelortene var nok
de får, der stod i venstre side af vejen. Om de
ville finde på at springe over vejen, lige idet
jeg passerede dem, så et sammenstød var
uundgåeligt. Som tidligere fåreavler kender
jeg lidt til fåreadfærd.
Det gik fint på asfaltvejen, men lige pludselig stoppede den, og så var der bare en smal
sti. Heldigvis kom der en mountainbike cyklende mand, som jeg holdte an og spurgte,
om jeg stadig var på vestkystruten – ja, ja du
fortsætter bare ad stien, og så kommer du
frem. Det gjorde jeg så og endte på dæmningen, der hvor hovedvejen går til Rømø. Det
var lidt af en opgave og forcere fårehegnet,
idet det ikke var helt så ”autoriseret” som de
øvrige låger.
Nå, videre gik det til Ballum, hvor der lige
skulle provianteres, idet jeg ikke havde fået
en madpakke med fra Hotellet i Gredstedbro.

ville til digerne i vest,
og skulle hele tiden finde nye muligheder for
at komme til Strockum.
(Derfor den divergens i
forhold til den slagne
vej som oplyst dagen i
forvejen på de 90 km.
Jeg havde nok fornemmet at jeg kunne klare
godt 100 km pr. dag).
Gps’en var ikke særlig
samarbejdsvillig. Den
brokkede sig, om jeg
ikke kunne tilføje et
viapunkt. Det lod jeg
nu hånt om, vel vidende at den nok skulle
finde til Struckum, når
jeg var færdig med mine udskejelser ved digerne mod vest.
I Ribe så jeg nogle skilte der forkyndte, at man
kunne køre ad Vestkystruten som var både
EU og nærmest verdenskendt. Det gik fint og
jeg landede ude ved overgangen til Mandø
”vejen”. Forinden havde jeg dog set Mandø
traktoren med vogn og en hel del mennesker,
der ville bese øen. Der måtte tilsyneladende
være lavvandet på det tidspunkt jeg kom forbi, så traktor og vogn kunne forcere vandmasserne derud.
Ude ved digerne kunne man se de ”koste” ud
til Mandø, der markerede ruten.
Jeg fik taget et par billeder og var nede ved
overfarten, hvor der var sat en vandstandssøjle, hvorpå der var markeret vandstanden i
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Jeg tror, at jeg må ha’ kontaktet Dansk
Folkeparti. Jeg så ingen grænsevagter eller
andet, der skulle indikere kontrol. Så her
kunne både vildsvin og flygtninge sagtens
komme igennem til Danmark.
Nu fik gps’en sin vilje, og ad snørklede veje
og mange cykelstier kom jeg frem til Landgasthof Struckum.
Det eneste jeg havde at være glad for, i forhold til at finde vej medens gps’en var tvær,
var medvinden og de mange møller der står
placeret i området. Man kunne dermed se og
mærke den nordvestlige vind, der gav en relativ let færd ad de tyske småveje og cykelstier og indikerede, at jeg var på vej sydøst
på, som jeg skønnede måtte være den rigtige
retning. Jeg havde ellers været særdeles prisgivet idet jeg overhovedet ikke havde en kinamands chance for at finde vej.
Hotellet, som jeg havde booket, ligger lige op
ad hovedvejen og jeg var lidt betænkelig i
forhold til natteroen, men det gav nu ikke
problemer, da jeg tog mine ”ører” af og vinduerne var støjisolerende.

Videre til Højer, igennem byen, hvor jeg ikke
sådan specielt så efter de huse, der er med i
serien ”Mord uden grænser” som i skrivende
stund kører på DR1.
Ned langs digerne igen, og lige pludselig var
jeg i Tyskland.

20

13. marts 2019

Jeg sagde pænt goddag, da jeg kom ind. Der
stod en ung pige der svarede, at hun talte
dansk. En hel lise for mig, der ikke er en ørn
til tysk. Hun gik på gymnasium i Tønder og
kørte frem og tilbage. Der blev klaret meget
medens hun var der.

Der blev stillet en vandkande med vand og
en klud til rådighed, så jeg kunne få min cykel vasket og endda sat indenfor i deres store
sal, så den var i tørvejr og varme natten over.
Det er nu bekvemt.
Et dejligt stort værelse med eget toilet og

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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bebudede 90)
Varighed knap 8 timer
Gennemsnitsfart ca. 14 km/h
(Der var medvind, men det
regnede slemt, og jeg måtte stå
i læ mange gange)
Max hastighed 42 km/h
Stigninger 305 m op 359 ned
Dagens Rute: Struckum
Burg, Dithmarchen

-

Vejret var lidt afvekslende lige
fra morgenstunden, men jeg
håbede på at vejrguderne var
med mig, men det var de sgu
ikke. Der var en god nordvestenvind, så jeg havde da i det
mindste medvind og skyerne
trak også hurtigt væk igen.
Jeg var dårligt nok ude af
Struckum, før jeg måtte krybe i
ly ved et busstoppested, hvor
der var læskur. Det gik der nogle minutter med. Til at begynde
med var tålmodigheden på et rimeligt niveau. Gps’en var sat
på målet Burger Fährhaus,
Øverst det lille læsted over for kirken og herunder et billede af en
Burg
Dithmarchen. Vel vidende
”kåltransport” taget på cykel og ikke særlig godt, men man kan
at
jeg
havde lyst til at se sluse
da ane de to store vogne fyldt med hvidkål.
og kraftværket ved Eiderens
bad. En god seng. Så det var lidt af en om- udmunding i Nordsøen. En tur der gik lidt
væltning i forhold til Gredstedbro, hvor toilet mere vestpå end sydpå.
og bad var på gangen og skulle deles med Jeg måtte hele dagen ty til det tyske kort for
at se, om jeg fulgte de rigtige veje, og heldigflere andre.
Et godt varmt bad igen og så ned til aftens- vis er området rigt forsynet med skilte for
maden der bestod af dagens suppe og en fi- cyklister, så dem fulgte jeg ret slavisk. Jeg
studerede nøje skyernes vandring på himlen,
skeret.
Op kl. 6 og i gang med skriveriet. Da ruten i og jeg må nok sige, at der var temmelig mørdag kun er på knap 90 km, må jeg finde mig ke næsten sorte skyer imellem. Og så var det
en lille sebar omvej, så jeg dog ikke når i mål et spørgsmål om, hvem der kom først, bygerved middagstid, hvor værelserne ikke er helt ne eller et læsted hvor jeg kunne stå i rimeligt læ, mens regnen piskede ned, eller hvis
klar endnu.
det var i udkanten af en byge, lige vente på at
Mandag den 24. september 2018
det drev over.
Ved middagstid havde jeg på afstand udset
Dag 3
mig et læsted ved kirken i en meget lille
Mål: Burger Fährhaus, Burg Dithmarchen flække, hvor jeg kunne stå. Da jeg kom nær(ligger helt nede ved Kielerkanalen ved Burg)
mere og de meget mørke skyer kom faretruAfstand 109 km (blev det til i forhold til de ende nær, så jeg til min glæde, at de også
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man skal holde stille, hver gang
der er et vejkryds.
Området jeg kom ind i, var tilsyneladende Tysklands kålområde.
Den ene mark efter den anden
var plantet til med kål, og det var
lige i høstsæsonen, for den ene
store traktor med en endnu større
vogn efter sig var fyldt op med
kål.
Det fik jeg heller ikke et ordentlig billede af.
Med jævne mellemrum var kålene til salg ud til vejen, og der var de fineste
udstillinger af kål og ikke at forglemme de
fineste halloweengræskar stablet op i lange
baner.
Tiden gik, og der var stadig et stykke vej til
Burg. Så der hvor jeg kunne, blev farten sat
op, og der var heldigvis stadig medvind.
På det her tidspunkt ville jeg foretrække at
køre på vejen sammen med bilerne, for deres
cykelstier ved siden af vejen var dog i en
elendig forfatning med frostsprængte, ja det
lignede faktisk små jordskælv, der var opstået på cykelstien med ret så jævne mellemrum.
Jeg nåede efter 100 km kørsel vejen ind til
Burg, der for mig føltes som om jeg skulle
bestige Mount Everest. Jeg var i temmelig
lang tid nede i det allerlaveste gear.
Jeg sad i mit stille sind og tænkte på den engelske sang med omkvædet ”whats goes up
must come down”, men på nedturen var der så
mange sving ind igennem byen, at jeg ikke
kunne give den gas.
Jeg kom til Hotellet der ligger helt nede ved
Kielerkanalen, slog lige en runding ud om-

havde et busstoppested med et læskur. Så var
det kun at håbe på, at regnen ikke kunne nå
helt ind i læskuret, der netop kunne rumme
min cykel og mig.
Jeg kunne godt fornemme, at hvis jeg skulle
bruge ret megen tid på at stå i læ, ville dagen
hurtig gå, og jeg ville ikke nå i mål før hen
på aftenen.
Jeg foretrak så at iføre mig mit regntøj og
cykle af sted i det, vel vidende at jeg blev svedig af at have det på og dermed våd indefra.
Da jeg kom til dæmningsværket, stod det ned
i stænger, så jeg fik ikke rigtig taget et ordentligt billede af stedet. Videre frem fulgte
jeg kysten sydpå, hvor der var lige så høje diger som længere nordpå i Sønderjylland.
Der var en fin cykelrute, asfalteret og uden
fårelort, så det var bare at følge gps’en, der
nu havde fået lov til at bestemme ruten.
I den sammenhæng, i et fremmed land, i
overskyet vejr er der to muligheder:
1: følge gps’ens anvisninger eller
2: sidde med næsen i kortet
Det sidste er jo temmelig tidskrævende, da
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kring færgestedet, og så parkerede jeg min
cykel og fandt indgange til receptionen. Receptionen er det samme som disken i restauranten.
Her kunne man tale engelsk hvilket var en
lettelse. Flinke folk der fulgte mig op på værelset, et lille et af slagsen, men der var hvad
der skulle være.
Jeg kunne sidde på sengen og have PC’en til
at stå på stolen.
Det viste sig, at personalet havde humor, så
det hele gik let og smertefrit med en del humor.

ste middag med kartoffelsuppe derefter tre
stor kryddersild på en tallerken med en dejlig
dressing, salat og brasede kartofler.
”Midt i maden” var der opkald fra familien i
Danmark på ”facetime”, så det skulle der lige
være tid til. Hilse på og sige hej til småpigerne, der nærmest kravlede oppe i hovedet på
moren for at sige hej til farfar.
Jeg fik at vide, at båden over Kielerkanalen
sejlede, når der var biler, der skulle fragtes
over, og at det var gratis at komme med. Det
må åbenbart være billigere end at bygge en
højbro, som skibene kunne komme under.
Medens jeg sad og spiste, kom der ikke skibe
forbi vinduerne.
I restauranten havde man en stor fjernsynsskærm, der var sat op for at vise trafikken på
Kielerkanalen med navnet på de skibe, der
nu befandt sig i det område, der var zoomet
ind på. Jeg bemærkede, at det ikke rigtig flyttede sig, og fik at vide, at skibene lå i venteposition til at komme igennem slusen ved
Brunsbüttel, Kielerkanalens udmunding i Elben og derefter ud i Nordsøen.
Tiden var henskreden, så det var om at komme op i seng og få så meget hvil som muligt
til det cykelsvækkede kadaver. (-mb) 

Derefter fik jeg vist cykelskuret, som kunne
aflåses med værelsesnøglen. På med låsen,
trods alt, og så op på værelset og få lukket
godt op for varmen, så jeg kunne få tørret det,
der skulle tørres. Det viste sig også, at cykelhandleren havde ret i, at cykeltaskerne ikke
var vandtætte, men til dels vandafvisende, så
jeg var glad for at min bagage var pakket i
plasticposer. Dog havde jeg ikke plasticpose
om alle tingene i tasken på styret, så der var
en del våde varer deri bl.a. mit pas og mine
ekstra kørehandsker. Det kom på radiatoren.
Jeg kom ned i restauranten og fik den herlig...og også denne:

Niels Jensen havde købt et lille afholdshotel på landet. Han var en nøgterne forretningsmand med en enkel og praktisk tankegang og uden hang til utidig føleri.
Efter en tids forløb spurgte én af hans venner, hvorledes det gik med det nye foretagende,
og Niels Jensen svarede:
- Jow tak, de goe slæt ett så rinng. Dæ håe wan ett så fo begrawwelser, å dæ æ manne, dæ
goer å skranter ino.
Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Trafiksaneringen i Algade
Ved: Nedsat 5-mands udvalg

Vedrørende trafiksanering i Algade i Grønbjerg.
I december måned blev der indkaldt til et
borgermøde i Grønbjerg, hvor borgerne kunne komme med forslag til trafik-foranstaltninger i Algade.
På mødet blev det diskuteret hvordan Algade
kunne se ud i fremtiden og der blev nedsat et
udvalg til at samle ideerne sammen og sørge
for den videre kontakt til RKSK.
Nedenstående er gruppens forslag.

 Det

er meget vigtigt at hastigheden bliver
sat ned på hele strækningen. Det kan f.eks.
gøres med trafiklys, der sørger for at bilerne holder 50 km i timen.

 Plads

til cykler evt. kombineret fortov og
cykelsti.

 Gadelys

og fortov til byskiltet i den østlige
del af Algade.

 Vi

ønsker ikke bump på Algade, da de får
de nærmeste huse til at ryste, når de store
lastbiler passerer. Vi vil meget gerne have
andre foranstaltninger, som f.eks. beskrevet
ovenfor, der har samme effekt, som bump.

 Indsnævring

af Algade ved Ommegårdvej
og ved byskiltet i øst med henblik på at
sænke hastigheden begge steder. Gerne ved
hjælpe af små træer eller buske, så det ser
indbydende ud at komme ind i byen.
På vegne af den nedsatte udvalg
Grethe Lorentzen
 Parkeringsbåse, der er malet på vejen, Algade 60, Grønbjerg
spredt over hele strækningen. Båsene mar- Mobil 29894486 
keres med plantekummer, som også kan
forskønne gaden.

Kunne man forestille sig at fodgængere og cyklister kunne enes om fortovet, og gaden forsynes med
”plantekummer” hvor der foran eller bagved kunne holde biler i markerede båse?
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 Vestjyske mestre fra Grønbjerg
Ved: Claus Bak

Vestjysk mesterskab - Badminton

Den helt store succes fik Benjamin Bak og
Rasmus Bonde idet de blev vestjysk mester
Lørdag den 2. maj blev der afholdt Vestjysk og guldvindere i double for U13 drenge.
mesterskab (tidligere Ringkøbing Kommune
mesterskab) i badminton i ROFI-hallen i Øvrige gode præstationer var:
Ringkøbing for årgangene 8-16 år. Og natur- Benjamin Bak med bronze i U11C - single
ligvis skulle Grønbjerg Aktiv deltage med en Rasmus Bonde med bronze i U13D - single
flok unge mennesker.
Jakob Vendelbo med Bronze i U15D - single
Der deltog 10 – 15 unge mennesker fra forskellige foreninger inden for hver årgang.
Her er det Benjamin Bak til venstre og Rasmus Bonde til højre med guldmedaljerne om
En stolt træner kunne efter dagens slid og halsen. 
mange kampe gøre resultatet op for Grønbjergs vedkommende.

Guld i de lyse blå trøjer: Benjamin Bak til venstre og Rasmus Bonde til højre hvor de to sølvvindere
stammer fra står hen i det uvisse.
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 Finn Spilfinger, Sladre Sidsel og Karen Kratlusker
En tirsdag aften i januar havde Nr. Omme
menighedsråd i samarbejde med Kultur og
Samvær besøg af Finn Spilfinger og Sladre
Sidsel. De to danner tilsammen ”Kjeltringe
Truppen” og kommer fra Timring.

Vi har ingen kilder der kan bekræfte hvad
den ”Gule Rakker” har foretaget sig her i Nr.
Omme bortset fra, at en del af hans efterkommere har været ”indtinget” (forsørget af Nr.
Omme fattigvæsen) her i Nr. Omme.
Gule Fandens slægt er endvidere ført op til i
dag endda i flere linjer.
Nå, men Sladre Sidsel berettede medens Finn
Spilfinger diverterede med harmonika,
mundharpe, banjo, ukulele, mandolin, af og
til både banjo og mundharpe og indimellem
lagde Finn underlægningsmusik til Sladre
Sidsels beretninger.
Musikken var gamle viser, men indimellem
kom der også gamle ”dansktop” melodier på
bordet, som et beredvilligt publikum sang eller nynnede med på.
Et tredje medlem af truppen Karen Kratlusker gik rundt og tog billeder af hele seancen.
Karen Kratlusker vedligeholder også Truppens hjemmeside. (-mb)

Truppen synger, spiller og fortæller om vores
forfædre der levede på de jyske heder. Rakkere, Tatere, Skøjere, Natmandsfolk, Keltringe eller hvad man nu kaldte dem der var på
samfundets laveste sociale trin.
Da de nu var inviteret her til Grønbjerg, var
det jo nærtliggende at tage historien op om
Varderakkeren ”Den Gule Rakker” eller
”Gule Fanden” som han kaldes.
Der er flere versioner af historien om ”Gule
Fanden” og ”Kjeltringe Truppen” tog udgangspunkt i en historie fortalt af Spillemand
Thomas Thomsen, Holstebro.
Historien er meget morsom og ligger tæt op
ad den historie som C.A. Thyregod skrev og
fik udgivet i 1891 i bogen ”Gamle Dage”.

Sladre Sidsel fortæller medens Finn Spilfinger trækker harmonikaen. Øverst på stativet kan man se
mundharpen der kan betjenes uden ”håndspålæggelse”.
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 En epoke i Grønbjergs historie
Ved: Jens Kristian Christensen og Mogens Ballegaard

En epoke i Grønbjergs historie slutter den
1. januar 2020.
Grønbjerg Forsamlingshus ophører som forsamlingshus.

Forsamlingshusets historie
Forsamlingshuset blev bygget i 1907 og har
ført en delvis omflakkende tilværelse.
Grønbjerg Forsamlingshus har været selvejende med en bestyrelse, og Grønbjerg Sogneforeningen har varetaget udlejning og vedligehold. Tyskerne beslaglagde forsamlingshuset i en periode i 1944 under den tyske besættelse.
Endelig blev Grønbjerg Forsamlingshus solgt
til Jens Kristian Christensen i 2008 efter at
Grønbjerg Sogneforening havde kæmpet
med økonomien i flere år.
Jens Kristian Christensen foretog en gennemgribende restaurering både udvendig og
indvendig med et indgangsparti der kunne
anvendes som velkomstlokale, og nye lofter i
den store sal, der skulle dæmpe lydniveauet
en del.
Grønbjerg Forsamlingshus har været rammen
om mange familie- høst- juletræs- og fastelavnsfester i Grønbjerg, ligesom der har været, midnatsballer i slutningen af 60-erne og
begyndelsen af 70-erne, gymnastikopvisninger, danseskole, andespil, folkedans, rejsebiograf, dilettantforestillinger og meget, meget
mere. 

Med udgangen af 2019 ophører aftalen som
ejeren af Grønbjerg Forsamlingshus, Jens
Kristian Christensen, har med Spjald Madbutik om at udleje Forsamlingshuset til fester
og andet.
Der er simpelt hen for få udlejninger, siger Jens
Kristian Christensen, og for få arrangementer til
at Forsamlingshuset kan hvile i sig selv.
Evt. mad ud af huset
Det er dog mit håb, fortsætter Jens Christian,
at Forsamlingshuset kan anvendes til andre
formål og udlejes til én der vil drive det som
en kombi-forretning med mad ud af huset og
evt. afholdelse af egne arrangementer/fester.
Lykkes det os ikke at leje ud til det formål, er
flere muligheder åbne.
Mulighederne
Udlejning som netbutik med lager og pakkerum, kontor for mindre opstartsfirmaer. Fælleskontor for opstarts firmaer. Ja næsten alt
kan tænkes, slutter Jens Kristian Christensen.

Det nyrestaurerede Forsamlingshus i 2009 med indgangsparti og nyt tag.
28

13. marts 2019

 Gallaaften med wienermusik, sang og dans
En rigtig hyggelig fredag aften blev det, sidst
i februar da Nr. Omme menighedsråd havde
inviteret til en Galla Aften med Wienerkvartetten, som tidligere har gæstet Grønbjerg.

og måske ikke mindst, at få rørt benene til en
svingom under kyndig ledelse af tidligere
grønbjergbo Margit Sinkjær.
Der blev indledt med en march for lige at få
benene rørt og få prøvet gulvets elasticitet.
Herefter var der dans på dans med naturligvis
wienervals, men også polka og tango var på
programmet. Dansene som til tider var krævende - rent fysisk - var ind i mellem afløst
af forårets danske sange fra højskolesangbogen.
Menighedsrådet var endvidere vært ved kaffen, øl og vand og den dertil hørende kage.
En rigtig fornøjelig aften med dans, sang
munterhed og gevaldige klapsalver til musikken, Margit Sinkjær og selve arrangementet.
(-mb) 

Wiener kvartetten er, som navnet antyder, fire musikanter, som kommer fra henholdsvis
Ulfborg, Holstebro og Grønbjerg.
Ligeledes, som det fremgår af billedet, med
instrumenterne to violiner klaver og en cello.
Musikken og dertil hørende dans var hensat
til konfirmandstuen ved præsteboligen, men
var af måske gode grunde flyttet til den tidligere gymnastiksal på Grønbjerg Friskole.
Det skal siges med det samme, at i de rammer var der plads til flere en den flok, der var
mødt op for at høre smægtende wienertoner

Til venstre de to violiner fra Holstebro, herefter pianøren fra Ulfborg og cellisten fra Grønbjerg.
Tæppet under cellisten skal ikke forveksles med andet end et skridsikkert underlag for celloen.
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Børnefodbold i Grønbjerg forår 2019
Børne fodbold starter op i uge 14 (1. - 7. april ) på Grønbjerg Friskole.
Grønbjerg Aktiv Fritids Fodboldudvalg ønsker, at alle raske piger og drenge vil lege og lære at spille
fodbold i sommer halvåret. Det bliver bare sjovt!
Alle hold træner ved Grønbjerg Friskole - træningsdagen er ikke helt fastlagt endnu.
Holdene i år består af:
Hold

Størrelse

Årgange

Sandkasse
U6

3M

U9

5M

2015
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Træningstidspunkt
15.00 - 15.45

Kamp-dag

16.00 - 17.00

Træner

Assistent

Malene Bondesgaard

Benjamin
Adam
Jakob V
Magnus

Onsdag
kl. 17.30

16.00-17.00

Henrik Ahm

Henrik Birkebæk
Asbjørn Kirk
Nicolai Nilsen

Holdleder:
Tom K
Niki

Voksen fodbold 2019
Så er voksen holdene klar til et nyt og spænde år. I år vil vi prøve at have 2 motionshold
igennem FC Midtjyllands samarbejdsklub.
Holdene vil kommer til at dyste mod de andre lokale byer der også har tilmeldt sig programmet det bliver rigtig sjovt tjek deres facebookside
https://www.facebook.com/fcmklubsamarbejdet/
Senior 7-11 fodbold forsætter lige som sidste år. God og seriøs træning hygge og godt sammenhold. Meld jer på facebooksiden hvis dette har interesse
Træningstidspunkt
Mandag
19.00-20.00

Kamp-dag Facebookside

Træner

Trænings
sted
Grønbjerg
stadion

Hold

Opstart

Senior 7-11

Uge 13

Tab og Vind
Kvinder

Uge 12

onsdag
19.00 - 20.30

Mette Mortensen
Grønbjerg
TAB & VIND
Else-Marie Kokholm
Stadion
Grønbjerg

Tab og Vind
Mænd

Uge 12

Tirsdag
19.30 - 21.00

TAB & VIND
Herre
Grønbjerg

Adr.:
Formand:

torsdage

7 mands
Grønbjerg

Claus Bak

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

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
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Vinter/forårskalender Menighedsrådet
Fredag d. 29. marts og 10. maj i præsteboligen kl. 14
Sang og Fortælling
Sommermøde i præstegårdshaven
Mandag d. 10. juni kl. 14 (2. pinsedag)
Sommermøde under præstegårdshavens store træer, med korsang og tale og fællessang. - Sæt allerede nu et mærke i kalenderen.

Husstands-indsamling
Grønbjerg til Folkekirkens Nødhjælp - 10. marts kl.10-12
I år samles der ind til verdens fattigste, der er ramt af klimaforandringer.
Har du lyst til/mulighed for at hjælpe ved indsamlingen så kontakt
Grønbjerg Else Pedersen 20 49 89 31

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 Nr. Omme Kirke og Ørnhøj kirke d. 21/4 2019.
De små synger i konfirmandstuen
Følgende onsdage i 2019: Den 3/4 og 1/5 fra 9.30-10.15
Kom og være med, hvis du går hjemme med din lille ny. Vi har også tid til
en kop kaffe og en snak.

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

Der kom et lille dyk i tilslutningen til vaccinationsprogrammet i 2004 til 2007 på grund
af modstandernes kampagne, men tilslutningen er nu steget igen.
I Danmark var tilslutningen til MFR lavere
før 1998, men har siden været overvejende
stigende, så faren er blevet mindre, især hvis
man lader være med at tage på ferie i Rumænien, Grækenland, Frankrig og Italien.

Ved: Læge Henrik Thomsen

Det lille stik.
Der har lige været lidt mæslingealarm i radio,
TV og aviser, men i Danmark er 94% vaccineret mod mæslinger, så der er ikke risiko for
en egentlig epidemi. De, der har glemt at få
vaccinen, kan selvfølgelig blive smittede,
men smitten har svært ved at brede sig, fordi
så mange er vaccinerede. Nogle er modstandere af vaccination af religiøse eller kulturelle grunde, f. eks. hippier, men det er kun et
par procent.

Det går også bedre med tilslutningen til HPV
vaccinen (HPV er en virus, der kan give lovmoderhalskræft). 20% flere unge piger er
blevet vaccineret i 2018 end i 2017. 

Indsamlere søges!
Igen i år vil der i Grønbjerg være mulighed for at give et bidrag til
Kræftens Bekæmpelse…..
…..naturligvis under forudsætning af, at der er en lille flok,
som vil gå en tur med ”raslebøssen”

Landsindsamlingen er søndag formiddag den 7. april
Har du lyst at være med som indsamler 2-3 timer, hører vi gerne fra dig.
Venlig hilsen
Hanne og Gravers Kjærgaard – 26 12 40 94 / 40 74 73 91
hanne@kjaergaardsvej10.dk - eller gravers@kjaergaardsvej10.dk

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

 Fællesspisning - med meget stor deltagelse
Fredag den 1. februar havde Menighedsrådet,
Margrethes Døtre og Kultur & Samvær inviteret til den årlige fællesspisning.
Der var tilmelding i Let-Køb, og det havde
en 40-50 stykker benyttet sig af. Derudover
kom der et mylder af omkring 40 unge mennesker der havde lyst til at spise med hos de
”voksne” (der var meget få under 50+)
Årsagen til denne herlige mylder af unge
mennesker var, at Grønbjerg Aktivs Multihold samme aften ville holde en lærhinanden-bedre-at-kende-aften. Og så mente
lederne, at man lige så godt kunne støtte fællesspisningen og hyggeligheden dermed, i
stedet for at kaste penge efter nogle pizzaer.
Der var mange kendte ansigter blandt de unge mennesker, men også en del
”udenbysfra”. Heri blandt unge fra Idom,
Vind, Ørnhøj, Hover og Abildå.
Klaus Jensen fra Kultur og Samvær bød velkommen, og traditionen tro blev der begyndt
med en sang fra Højskolesangbogen, og hvad
var mere nærtliggende end at synge Jeppe
Aakjærs ”Sneflokke kommer vrimlende” der

slutter med ”og nu kom Kjørmes-knud”, som
er den 2. februar og netop den næste dag.
Så var der tid til at overfalde fadene med flæskesteg, flæskesvær i skåle ved siden af og
sovs, kartofler og rødkål. Sluttende af med
brave grønbjergkvinders fornemme dessertbord.
Ind imellem retterne blev vi mindet om at
2019 er 700-året for sagnet om at Dannebrog
”faldt” ned fra himlen i et slag ved Lyndanisse i Estland i 1219. Ligesom vi sang ”Den
danske sng er en ung blond pige” hvilket ikke udløste mishagsytringer eller at vi følte at
nogen i selskabet følte sig krænket.
Der blev sluttet af med endnu en vintersang
og formanden for Menighedsrådet Else Pedersen sluttede af med at så tvivl om næste
års arrangement, idet Forsamlingshuset til
den tid ikke er forsamlingshus mere.
Det varede ikke længe herefter inden de unge
mennesker fortrak til de næste herligheder,
efter at de havde ryddet pænt op efter sig.
Efter lidt småsnakkeri var der almindelig opbrud. (-mb)
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Øko-dag på Baksgaard
Grønbjergvej 24 - Grønbjerg
Søndag den 14. april 2019 kl. 10 - 14
Køerne bliver sluppet løs kl. 12
( Vi tænder også op i grillen hvor Grønbjerg Friskoles Støtteforening vil sælge
de lækreste øko-pølser

( Og

selvfølgelig
går
overskuddet til Grønbjerg
Friskoles Støtteforening
Ses til en hyggelig dag Malene og Claus
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 Sandbækvej 20 på nye hænder
Ved: Grete Tange

For nylig er der flyttet et ungt par ind på hvor jeg tog landmandsuddannelsen, så jeg er
ovennævnte adresse, og hvem de er, fortæller faglært landmand i dag. Uddannelsen foregik
de her:
på følgende måde:
 20 uger i teori på skolen, ud i praktisk landBarndom og skolegang:
brug 1 år
Han siger:
 20 ugers teori, 1½ års praktik
”Jeg hedder Rasmus Søndergaard, og jeg er  og så 20 uger på skole igen, og så er man
22 år. Jeg kommer fra Nr. Vium, hvor mine
færdig.
forældre stadig bor. Jeg er født på en mindre
gård, som nu er nedlagt. Jeg har en storebror Man kan godt tage en overbygning, men det
og en lillebror. Jeg har gået i Nr. Vium skole har jeg ikke planer om nu, hvor vi har købt
på det sidste hold, der forlod skolen, inden stedet her.
den blev fusioneret med Troldhede. Derefter
gik jeg i 8. klasse i Videbæk, og så tog jeg 9. Beskæftigelse og ejerskab:
Jeg har oprettet gården her som en virksomog 10. klasse på Brejninggård Efterskole.
hed, for allerede som ungt menneske havde
Uddannelse:
jeg planer om at blive selvstændig landmand.
Jeg fortsatte på Agroskolen i Hammerum, Derfor begyndte jeg at anskaffe maskiner,
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som kunne bruges, når det blev aktuelt. Jeg
havde faktisk ønske om at få en gård, men i
dag kan man ikke leve af at have en ejendom
med 200 køer, og da jeg ikke ønsker det større, bliver det ikke på den måde jeg driver
gården her.
Som priserne er i dag, er det nemlig ikke muligt at få udkommet ved det. Som jeg ser det,
opkøber de store gårde de små, og så bliver
det vanskeligt for unge mennesker at få deres
eget. Gården her er ca. 16 ha.
Jeg arbejder på en gård i Hodsager, hvor der
er 300 økologiske køer. Der er robotter, som
malker, og de hjælper med til, at der ikke
skal være så mange ansatte. Der ligger yderligere to store gårde der, hvor den ene har
800 køer, og den anden 1000.
Mælken leveres til Arla.
Jeg hjælper både i stalden og i marken.”

gang med min uddannelse, som er butiksslagter med speciale i delikatesse. Det hed
før smørrebrødsjomfru.
Grundforløbet tog jeg i Holstebro, den praktiske uddannelse fik jeg i Meny i Herning, og
nu er jeg ansat ved Meny i Kibæk.
Vi er to i delikatesseafdelingen derudover er
der ansat en slagter og en leder. Det er ikke
nogen stor butik, men det er mere overkommeligt på den måde. Jeg kører dertil hver
dag, og det tager ca. en halv time. Jeg har en
37 timers arbejdsuge.
Det er selvfølgelig lidt anderledes at blive
kone på landet, for der er nogle ting, som
man skal vænne sig til, så som arbejdstider
og frihed. Men det tror jeg nok, at jeg skal
klare. Vi har købt gården her, fordi den lå et
passende sted midt imellem vores opvækststeder. Der er lige langt til begge sider. Rasmus dyrker også stadigvæk jord i Nr. Vium,
så det er rart, at der ikke er så langt at køre.”

Daniellas barndom og skolegang:
Så tager Daniella Sakariasen over. Sådan
hedder den anden beboer på ejendommen. Fritid og naboskab:
Hun fortæller, at hun ”har fundet Rasmus på De fortæller videre, at de nyder den ro, der er
nettet” og om sin baggrund følgende:
her, når de kommer hjem. Rasmus bruger al
sin vågne tid på landbrug, og Daniella bakker
”Jeg er også 22 år, og jeg kommer fra Au- op om hans interesser, så de hjælpes ad.
lum, hvor jeg også har gået i skole. I folke- Daniella har dyrket fodbold, håndbold og
skolen de første år, og på den kristne friskole gymnastik, men synes ikke, at hun kan få tid
i 7. 8. og 9.
til det nu.
Jeg skiftede skole, fordi mange af dem, som
jeg spillede håndbold sammen med og som De har nydt selskab med Kviesgårds, der er
jeg var venner med, gik der.
naboer, så det håber de, at de fortsat kan have
Jeg er den ældste i vores børneflok, og jeg glæde af.
har to mindre brødre.
Med håbet om, at de må falde godt til i GrønUddannelse og nuværende arbejde:
bjerg, tager jeg afsked. 
Da jeg var færdig med 9. klasse, gik jeg i

Hans Østergaard
Spjald
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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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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
Onsdag den 15. maj kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Sten Schmidt
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Marianne Telle
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Hanne Mortensen
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Jonas Fejsø
Generalforsamling
GAF / Henriette Qvist
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Lidt til ganen ved (indtil nu under forberedelse)
Orienterende og oplysende indslag (indtil nu under forberedelse)
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i de kulinariske og
kulturelle indslag
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 Nr. Omme Kirkes Hjemmeside
Ved: Menighedsrådet/Gravers Kjærgaard

www.nr-omme.dk
Det er der såmænd ikke noget nyt i, men
jævnlig bliver vi i Menighedsrådet spurgt om
et eller andet vedrørende kirken og dens
handlinger. Vi er rigtig glade for enhver henvendelse, men ret ofte kommer det bag på
nogle, at vi har en hjemmeside, - derfor omtalen her.
Vi har faktisk en rigtig flot hjemmeside.
De første tiltag blev for år tilbage udført af
Finn Krogh, senere har Sanidesk ved Sally
og Nicolai Vestergaard overtaget.
Siden er altså kreeret af lokale kræfter, det er
vi glade for og stolte over.
Én ting er at få oprettet en hjemmeside, noget
andet er vedligehold, så den altid er opdateret, det bestræber vi os på i samarbejde med
Sally og Nicolai.














blevet væk, kan de seneste numre altid
findes her.
Siden Bodil Toftdahls indsættelse i 2012
har vi bestræbt os på løbende at tage nogle billeder i forbindelse med diverse arrangementer. Disse billeder har Sanidesk
sat op på en fin og underholdende måde, klik på Galleri.
Under den sidste ”fane” findes billeder
af, og kontaktoplysninger på, personale
og Menighedsråd.

Hermed en opfordring til at se nærmere på
siden, men husk, man er altid velkommen for
personlig henvendelse til såvel personale
som Menighedsråd. 

På
hjemmesiden
bliver selve kirkens
historie og dens inventar fyldigt omtalt, her findes rigtig meget spændende information.
Praktiske oplysninger vedrørende de
kirkelige handlinger, såsom dåb,
konfirmation, vielse
og begravelse bliver også omtalt informativt.
Salmer og prædiken
har ligeledes en
plads.
Under Aktiviteter
omtales
koncert,
fællesspisning, indsamling, børnehave
i kirken og minikonfirmander.
Vedrørende gudstjenester, - skulle
Kirkebladet være
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 Positivt regnskab i 20018 betyder nybyggeri
Ved: Bestyrelsen Grønbjerg Friskole/Claus Bak

Grønbjerg Friskole meddeler positivt til for- børnepasning og aftensmad. Så der ingen
ældrekredsen:
grund til at blive hjemme. Der kommer tilmelding på hjemmesiden i uge 8
Tirsdag den 5. februar var Grønbjergs friskole bestyrelse samlet.
Vi holder første byggemøde ultimo februar
Det blev en aften hvor bestyrelsen kunne gi- 2019 
ve grønt lys til et byggeri, der længe har været efterspurgt.

ØRNHØJ FODKLINIK

På baggrund af et positivt regnskab i 2018 og
et godt budget for 2019, hvor elevtallet bare
ser rigtig fint og stabilt ud, kunne alle i bestyrelsen give grønt lys til byggeprojektet.

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

Flot arbejde skal der lyde til Nils Henrik og
hans lærerstab for at gøre Grønbjerg Friskole
til en skole, der er eftertragtet og kan tiltrække så stabilt mange elever.

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

Byggeri der vil styrke fællesskabet
Byggeriet indeholder et nyt og større lærerværelse i det nuværende bibliotek med samtale og arbejdsrum, samt et nyt lokale i hullet
ved indgangen til de mindre klasser.
Dette vil styrke arbejdslivet og fællesskabet
mellem hele lærerstaben og give luft til vore
elever så de kan finde et hyggehjørne og slå
sig ned når der skal arbejdes eller slappes af.
Det kræver dog en frivillig indsats
For at sådan et projekt kan lykkes, kræver det
en masse frivillige hænde. Her i Vestjylland
sker der kun udvikling, hvis vi selv tager fat.
Det bliver surt, hvis det er de samme der hver
gang skal tage fat. Derimod kunne det blive
rigtig hyggeligt, og give nye venskaber hvis
så mange som muligt vil give en hjælpende
hånd med, når I har mulighed for det.
Lad os i fællesskab lave nogle lækre lokaler
til vores børn.
Mød op til generalforsamlingen:
Alt dette og meget mere vil blive gennemgået på generalforsamlingen, onsdag den 3.
april.
Vi kører samme koncept som sidste år, med
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 Nyt tiltag i Grønbjerg
Ved: Mette H. Mortensen og Else Marie Kokholm

Vi vil se om vi kan samle min. 15 friske kvinder og/eller mænd der har en drøm om at tabe
sig eller bare komme i bedre form.
INFO:
Fodbold er verdens sundeste sport og har en positiv virkning på forhøjet blodtryk, kondition,
muskelopbygning og vægttab. TAB & VIND er en sjov, social og effektiv måde at forbedre
den fysi-ske form på, forebygge sygdomme og mindske overvægt.
Hvis det lykkes at lave et kvindehold, er vores ide, at vi sagtens kan lave andre former for
træning end fodbold.
Om forløbet
 TAB & VIND er et vægttabsforløb for mænd og kvinder.
 Forløbet løber over 12 uger ad gangen i samarbejde med udvalgte FCM samarbejdsklubber. Hver værtsklub laver et hold bestående af min. 15 mænd eller kvinder.
 Forløbet begynder en hverdagsaften, hvor man vejes og måles. Ydermere er målsætningen for den enkelte deltager min. 10.000 skridt pr. dag.
 Én gang ugentligt mødes holdet i den lokale fodboldklub og dyrker FCM motionsfodbold. Der gøres status på vægt og antal skridt i den forgangne uge.
 Forløbet inkluderer besøg af kost- og sundhedsvejleder, et foredrag om fx bevægelse,
kost eller motivation, samt besøg på MCH Arena.
Rekorderne taler sit tydelige sprog:
Højeste personlige vægttab: 29,2 kg - Største reducering i livvidde: 24 cm Største reducering af BMI: 8,54
Gennemsnitlige vægttab ca. 7,5 kg på 12 uger i tidligere forløb
Det får du:
 Du får 12 x FCM motionsfodboldtræninger i den lokale klub.
 FCM SAMFUND træningstøj - sweat/træningsbuks
 Kostvejleder, sundhedsvejleder.
 Motiverende foredrag.
 Billet til Superligakamp på MCH Arena inkl. spisning.
 Fodboldhyggedag.
 Forpligtende fællesskab og masser af sjov.
 Muligheden for et dokumenteret bedre helbred gennem et internationalt anerkendt forløb.
Alt sammen til en min. værdi på kr. 3.000,-.
Pris og tilmelding
Pris inkl. Garmin-ur til at tælle dine skridt: Kr. 1.500,Pris ekskl. Garmin-ur (hvis du har et i forvejen): Kr. 1.000
Kontakt personer:
Mette H. Mortensen 24 25 82 11 mettehp1988@hotmail.com
Elsemarie Kokholm 50 98 15 08 em.kokholm@c.dk
Eller Facebook: Tab&Vind-Grønbjerg
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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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 En klog Kone i Nr. Omme
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Fra Grønbjerg By- og Land - før og nu har vi Ved hjælp af et nummersystem kan man så
lånt følgende:
finde frem til den rette behandling.
I bogen findes også et afsnit med en omhygAnne Marie Stamp blev hun kaldt på den gelig gennemgang af 200 planter, som brugt
tid hvor hun ”behandlede” folk og fæ i Nr. på rette måde kan have helbredende egenskaOmme Sogn!
ber.
Der er ældre folk, der mener at kunne huske,
Herunder indgår navnet Søndergårdhus der i at dyrlægebogen også var en trykt bog. Hvis
1844 var fattighus. Huset lå syd for Grøn- det er rigtigt, så er den sikkert blevet væk,
bjergvej umiddelbart øst for det store men der findes et par småhefter hvori hun
”Grønbjergkryds”. Huset er revet ned og der har skrevet nogle råd mod de mest almindeliblev i stedet bygget det nuværende Grøn- ge sygdomme hos husdyrene.
bjergvej 32, der sidenhen også blev genop- Desuden findes der i disse hæfter nogle opført.
byggelige vers og rim samt nogle almen, gode råd til brug i hverdagen.
Anne Marie Mikkelsen (Stamp), var født den
23. juli 1845 i Søndergaardhus i Gammel Hjælp til børn og barnefødsler
Grønbjerg.
Det var almindeligt, at mødrene kom til henHendes far var daglejer og indsidder (ejede de med deres børn, for at få hjælp, hvis de
ikke selv sit hus hvor han boede), Mikkel var syge. Det faldt sikkert ganske naturligt,
Hansen, som stammede fra Sønderjylland. da hun i de fleste tilfælde havde hjulpet til
Hendes mor, Mette Christensdatter var også ved barnets fødsel.
født i Søndergaardhus.
Hendes mors forældre, som ejede Søndergaardhus var Inger Marie Jørgensdatter fra
Vorgod og Christen Jensen Stamp fra Borris.
Det er formodentlig fra ham, at navnet
”Stamp” har fulgt familien lige siden.
Anne Marie Stamp, som hun altid blev kaldt,
blev gift med Niels Chr. Thomsen og de bosatte sig i Fjaldene.
Læge og dyrlæge i Nr. Omme
Anne Marie ”Stamp” virkede i mange år som
både doktor og dyrlæge. Dengang var der
langt til læge, og det var også dyrt at få lægebesøg, så det var kun i meget sjældne tilfælde, at lægen blev tilkaldt. Det fortælles, at
hun havde en doktorbog og en dyrlægebog
som hun kunne slå op i og på den måde finde
frem til det råd, der skulle bruges i det enkelte tilfælde. Doktorbogen findes stadig i familiens eje, det er en lægebog fra 1861 med titlen: "Den erfarne Huslæge".
Bogen er inddelt i afsnit, efter hvilket det kan
Foto: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
lade sig gøre at stille diagnosen. Bag i bogen
findes næsten 200 recepter på lægemidler. Anne Marie Stamp og hendes ugifte datter Mariane.
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Fødselshjælp udgjorde en stor del af hendes
virke, og det fortælles, at hun glad og gerne
tog afsted for at hjælpe uanset om det var dag
eller nat.
Så vidt vides fik hun aldrig rede penge for sine behandlinger.
Betalingen foregik nok mest i form af naturalier. Så det er ikke godt at vide, hvorfor hun i
et af hæfterne har skrevet et uddrag af loven
fra 1893 om aflønning af jordemødre.
Efter denne skulle gårdmænd betale fra 10 til
20 kr., husmænd fra 2 til 10 kr., alt efter skatteevne, fattiglemmer skulle betale 1 kr. for
jordemoderhjælp.

sammen og hjalp hinanden når det drejede
sig om et særligt vanskeligt tilfælde.
Maren Sig var særlig kendt for at være god
til at sætte lemmer i lave, som var gået af led.
Alderdommen
Efter, at Anne Marie Stamp var blevet enke
og sønnen Jeppe havde overtaget hjemmet,
blev hun på gården, hvor hun havde en stue.
Her boede hun sammen med en ugift datter,
der hed Mariane.
Der kunne folk komme og få gode råd for deres skavanker. Ældre folk fortæller, at der var
meget hyggeligt i stuen hos de to, der altid
var flittigt optaget af deres håndarbejde, med
at spinde og strikke.
De sidste år Anne Marie Stamp levede, var
hun fuldstændig døv, et handicap som sønnen Jeppe også kom til at lide af, da han blev
gammel. Hun døde i 1927, vel nok som den
sidste "kloge kone" i Nørre Omme sogn. 

Maren Sig
Det fortælles endvidere at hun havde lært at
kurere sygdomme af en anden "klog kone",
der hed Maren Sig, og som boede i et lille
hvidt hus syd for Solsøgaard.
Maren Sig var meget ældre end Anne Marie
Stamp, men de to kvinder arbejdede en del

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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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 30. januar
Generalforsamling
Der var mødt 10 frivillige op, derudover deltog Betty, Julie og Lene, Julie var referent og
Søndag d. 25. november.
Havde vi en stand på julemarkedet i forsam- ordstyrer.
lingshuset, hvor vi solgte hjemmelavet mar- Annette Pedersen og Karin Demant var på
melade, kager og strik m.m. vi fik også teg- valg, de modtog begge genvalg, Ulla Koldby
var foreslået, som suppleant, og det gik hun
net nogle nye medlemmer.
med til.
Onsdag d. 28. november.
Blev der produceret adventskranse og julede- Bestyrelsen er som følgende
Annette Hansen projektleder
korationer.
Bente Færge formand
Torsdag d. 29. november
Annette Pedersen næstformand
Afholdte de frivillige julehygge på Grøn- Karin Demant kasser
bjerg Hjemmet, der var salg af småkager, Kristine Kjær sekretær
marmelade, vafler og gløgg, sidst og ikke Lene Bach revisor
mindst var der tombola, med mange fine Mogens Ballegaard revisorsuppleant
sponsorgaver, det var en stor hit, der var hur- Ulla Koldby suppleant
tig udsolgt.
Julie informerede om sundhedsuge, som bliver afviklet på Grønbjerghjemmet d. 25.
Onsdag d. 5. december.
april, hvor man gerne vil have hjælp fra de
Havde de frivillige inviteret beboere, perso- frivillige.
nale og frivillige med ledsager til julefrokost Mødet blev afholdt i god ro og orden.
i forsamlingshuset, vi fik lækkert mad fra
madstedet i Spjald, der blev sunget julesan- Torsdag d. 7. februar
ge. Til sidst var der besøg af julemanden og Var der drama på skolen 3 frivillige, hjalp
hans hjælpere, han havde gaver til alle bebo- med at køre beboer derned.
ere, en rigtig hyggelig dag, det var nogle
Onsdag d. 20. februar
trætte beboere, der tog hjem.
Havde Rita (en af beboerne) inviteret alle friOnsdag d. 19. december.
villige til sin 70 års fødselsdag.
Var der julebanko, det var hemmelige gaver,
der kunne vindes, bagefter hyggede vi med Torsdag d. 28. februar
kaffe, småkager og chokolade julemænd, så Alle frivillige med påhæng er inviteret til
nytårskur.
var vi klar til at holde juleferie.
Onsdag d. 21. november
Bagte de frivillige rigtig mange småkager.

Onsdag d. 2. januar
Så er det tid for at de frivillige kommer for at
Vi startede op igen efter juleferien, med hyg- opkræve kontingent, der kan overføres penge
ge og snak.
via mobil pay - 76190
eller på konto 7670 – 4464256 
Onsdag d. 9. januar
Havde vi bankospil.
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Elna var med i Nørkleklubben i mange år, og
hun gik til gymnastik. Men allermest holdt
hun af at løse kryds-og-tværs, det var hendes
Ved: Bodil Toftdahl og Rita Welander
store interesse. Hun satte pris på, at sproget
blev talt korrekt og søgte gerne ny viden i faMindeord for Elna Nielsen
miliens leksikon.
Elna Sofie Nielsen boede Grønnegade 17, Elna eksperimenterede gerne i køkkenet og
Grønbjerg og blev født den 30. maj 1938 og prøvede nye opskrifter af. Hun kunne rigtig
godt lide at lave mad, helst noget, hun ikke
døde den 28. januar 2019.
havde prøvet før.
Elna var født i Thy, i Hørdum, døbt i Hørdum kirke. Hun var nr. 4 af seks søskende, Hele familien har været hele Danmark rundt i
som voksede op på en gård, der hed Over campingvogn og lidt i Norge og Tyskland,
Astrup. I sin ungdom kom hun ud at tjene, Familien betød alt for hende, og hun var
først som kokkepige på sygehuset i Vester- glad, når hun og hendes søskende samledes
med de respektive familier, på forskellige
vig, siden kom hun i huset i Ålborg.
Elna havde tre pladser dér, og her mødte hun campingpladser til familietræf.
Niels Anton, da hun arbejdede på soldater- Elna var en opmærksom mor, altid engageret
i sine børns liv og vel. At miste Conny for
hjemmet som frivillig.
Elna og Niels Anton blev gift i Vestervig kir- bare et år siden var et hårdt slag for hende.
Hun var også en stolt farmor for Andreas.
ke, i januar måned 1962 med kongebrev.
Parret slog sig ned i Grønbjerg, hvor de to
børn Conny og Allan voksede op. Parret byg- For nogle år siden havde hun et grimt uheld,
gede selv med venners hjælp huset i Grønne- hvor hun brækkede sit ben meget voldsomt,
gade her i Grønbjerg. Elna passede hus og så det tog lang tid at komme sig. Men her til
hjem og børn, og hun arbejdede også hos sidst var hun kun syg i et par måneder og
From Brød, som dengang havde en stor afde- vidste selv, at det ville hun ikke komme sig
ling her i Grønbjerg. Der var hun i 20 år, ind- over.
Elna sov stille ind på Anker Fjord Hospice
til produktionen blev flyttet til Holstebro.
og som hun havde det, var det også det bedMen også efter at hun trak sig tilbage fra ar- ste.
bejdsmarkedet, var Elna engageret i mange Elna og Niels Anton fik 57 års ægteskab, næting. Hun holdt rigtig meget af at synge, og sten et helt liv. 
hun var med i flere sangkor, både i Torsted
og i Grønbjerg-Spjald Sangkor, som hun i en
årrække var formand for.
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Hos LET•KØB har vi foruden dagligvarer:














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

Nyhed i Let●Køb

Ann

Cecilie

Emilie

Karoline

Vi ses i Let•Køb

Louise

Simon

