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Så kan det vist ikke blive mere forår!
Lige uden for vor dør her i Grønbjerg kan vi i slutningen af april med særlig
høje varmegrader og solskin opleve dette scenarie.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

somhed, men det fratager vel ikke de pågældende institutioner at tænke i helheder og i
fællesskabets interesser?
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det samme kan vi vel også sige, om de foreninger børnene og vi har tråde til.
Tidens tendens?
Har Sten Schmidt en pointe i sin beretning Er der her også tale om Stens formodning om
ved Grønbjerg Inovæksts generalforsamling? egocentrisme?
En forening kan jo lukke sig om sig selv,
men har vi ikke i hver enkelt forening en forpligtigelse til at se på helheden i det lille
samfund, som vi er en del af?
Selvfølgelig er en bestyrelse valgt til at varetage interessen for den pågældende forening,
men det fratager vel ikke bestyrelsernes ret
til at tænke ud af boksen og tænke i helheder.

”Vi er blevet så individuelle i vores afdækning af egne behov, at en købmand med det
varesortiment som der er i de små kæder, ikke kan tilfredsstille tilstrækkeligt mange kunder til at kunne overleve. Det at handle lokalt
i fællesskabets interesse er ikke ”på mode”
mere, derimod er ”trenden” at individets behov skal dækkes før fællesskabets, og så når
man aldrig dertil.” - Citat Sten Schmidt.

Engang i 1990erne blev der oprettet en funktion, der hed og stadig hedder Grønbjerg2000 - et forum for dialog omkring de planer
man går med i foreningen. Kan et projekt udvides/korrigeres til gavn for flere, er der også
flere hænder/midler til at komme i mål, men
har den overlevet sig selv i Sten Smidts påståede formodning om egocentrisme? 

Man kan jo prøve at begynde hos sig selv.
Man siger jo rask væk, at du skal tænke på
dig selv, da ingen andre gør det.
Om det er i alle forhold, så kan man godt fornemme, at Sten har en pointe. Idet man så
går hen og bliver egocentriske og det om-sigliggende samfund spiller ikke den store rolle
for én.
Er det på det helbredsmæssige plan, man skal
tænke på sig selv, er det vel ok?

Deadline for nr. 159 er
lørdag d. 29. juni 2019

Går vi et skridt videre ud af en cirkel omkring sig selv, kommer i anden række velsagtens ens familie. Her kan egocentrismen også
være fremherskende, og man kan lukke sig
om sig selv og ens familie, men verden hænger vel ikke just sammen på den måde? Vi
har alle mere eller mindre tråde ud til de
sammenhænge, vi befinder os i. Lige så snart
vi får børn, har vi tråde til børnehave, skole,
gymnasium, læreplads osv. Sammen med
børnene har vi sikkert også tråde ud til de fritidsaktiviteter, som børnene deltager i.

Bladet udkommer
onsdag d. 17. juli 2019

RUNESTENEN
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 ©.

Ser vi lidt på de berøringsflader, vi nu har. Vi
kan jo begynde med børnehave og skole.
Er disse institutioner også grebet af Sten
Schmidts formodning om, at individets behov (læs børnehaven eller skolens behov)
skal dækkes før fællesskabets behov bliver
dækket?
Selvfølgelig skal man tænke på egen virk-

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
Der er stor ledelsesmæssig og politisk fokus
på at få bragt områderne i budgetmæssig balance, og der arbejdes med en række initiativer for at imødegå udgiftspresset.

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

Til Runestenens læsere.

Det er ikke kun Ringkøbing-Skjern kommune der har budgetmæssige udfordringer på
disse områder, hvorfor det også er vigtigt, at
KL og regeringen tager bestik af udviklingen
i forbindelse med økonomiforhandlingerne
for 2020.

Her i maj måneds udgave af
Runestenen vil jeg anvende
spaltepladsen til et tilbageblik på 2018 og et kig ind i
2019.

Et tilbageblik på 2018, og Det går godt i Ringkøbing-Skjern kommune
Byrådet har et stort fokus på, at der skabes
vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern
Et tilfredsstillende regnskabsresultat
kommune, herunder at antallet af arbejdsRegnskabsresultatet for 2018 blev tilfredsstil- pladser og antallet af indbyggere øges.
lende. Årets resultat er endt med et overskud
på 6,2 mio. kr., der ligger tæt på det budget- Der er succes på mange parametre. Lad mig
terede overskud på 8,7 mio. kr. Overskuddet blot nævne:
….fortsættes side 6
er udtryk for, at regnskabet viser en god balance mellem indtægter og udgifter.
et kig ind i 2019

Regnskabet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed med 94,2 mio. kr., hvilket er godt 20 mio. kr. lavere end budgetteret. Der har i 2018 været et stort overskud på
beskæftigelsesområdet med godt 30 mio. kr.

Indholdsfortegnelse
Badmintonturnering ...............................17
Byparken ...............................................45
Farvel til organist Helle .........................27
Fastelavn ................................................43
Forældrerådet NaturMusen ....................20
Friskolebestyrelsens beretning...............32
Friskolens Beretning ..............................53
Gb-hjemmets venner..............................49
Generalforsamling Friskolen ...................8
Grønbjerg Forsamlingshus ......................7
Grønbjerg Inovækst ...............................21
Gymnastikopvisning ..............................30
Kanalrundfart – forts. ............................11
Køer på græs ..........................................26
Leder/Vandrepokal-2019 .......................19
Multibanen.............................................28
NaturMusens Beretning .........................50
Sansefestival ..........................................39
Skrål i kirken .........................................47
Udflugt på Kirkegården .........................42
Vandværkets Årsberetning ....................36

Den skattefinansierede kassebeholdning ved
udgangen af 2018 udgør knap 217 mio. kr.
Byrådets mål om, at der ved årets udgang
skal være en kassebeholdning på minimum
150 mio. kr. er således til fulde opfyldt med
regnskabsresultatet for 2018.
Udfordringer på det specialiserede område
Såvel regnskabet for 2018 som de hidtidige
budgetopfølgninger for 2019 viser, at der er
udfordringer på det specialiserede område.
Et øget antal skoleelever er visiteret til specialundervisning. Efter en stigende tendens
faldt antallet af børn og unge der er anbragt
uden for hjemmet i løbet af 2018, men er
igen her i 2019 begyndt at stige. Flere dyre
sager på voksenområdet betyder ligeledes
udfordringer med at overholde budgettet.
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….fortsættelse fra side 3

stemet direkte modarbejder indsatsen for at
er meget lav – i den laveste en- tiltrække flere borgere.
de blandt landets kommuner.
Derfor har det været nødvendigt at igangsæt Beskæftigelsen er høj – stor efterspørgsel te en proces med udarbejdelse af et sparekaefter arbejdskraft i den private sektor.
talog frem mod budgetkonferencen i august.
Med de nuværende udsigter skal der for de
 Virksomhederne udvider – flere som ek- kommende fire år 2020 – 2023 i gennemsnit
sempelvis Arla i stor stil.
spares 76 mio. kr. årligt på driften.
 Ledigheden

 Store

investeringer der bl.a. skal tiltrække Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende, at tilendnu flere turister – Naturkraft og Sønder- skuds- og udligningssystemet ikke lever op til
vig Feriepark.
sit formål om, at alle kommuner skal have mulighed for at levere en nogenlunde ens service
 Virksomhederne betaler meget i selskabsskat for en nogenlunde ens skatteudskrivning.
i disse år – kun Aarhus ligger højere blandt Der er et kæmpe stort behov for, at Folketinkommunerne i Region Midt, mens Horsens gets partier efter det kommende valg, tager
ligger på niveau med Ringkøbing-Skjern.
mod til sig og får gennemført en radikal ændring af systemet, hvor der er fokus på:
 Den kommunale andel af selskabsskatterne
er vokset fra ca. 50 mio. kr. i 2017 til godt  Alle kommuner skal have mulighed for at
120 mio. kr. i 2019.
levere en nogenlunde ens service for en nogenlunde ens skatteudskrivning.
 Meget høj produktivitet hos virksomhederne – den højeste blandt landets kommuner.  Kommunerne skal have en længere planlægningshorisont, hvor indtægterne er langt mere
Det har også været glædeligt, at der i 2018 kom
forudsigelige end det nuværende system.
flere tilflyttere til kommunen end fraflyttere.
Det gælder ikke mindst blandt de 25-34 årige  Der skal være incitamenter, således den ensamt børn i aldersgruppen 0-4 årige.
kelte kommune kan se der kommer noget
ud af store bidrag til samfundsøkonomien
Det vidner om, at børnefamilier ser gode muog særlige indsatser, f.eks.:
ligheder i Ringkøbing-Skjern kommune,
 Indsatser der påvirker erhvervsudviklinhvilket har været understøttet af kommunens
gen og bosætningen positivt.
indsats for at tiltrække og fastholde unge til Virksomhedernes bidrag til samfundsflyttere ved bl.a. at støtte en aktiv erhvervsøkonomien i form af høj produktivitet og
udvikling og landdistriktsudvikling.
indtjening.
 Høj beskæftigelse og lav ledighed.
Behov for en radikal ændring af udligningen mellem kommunerne
Alle, og det gælder både kommunens medarPå trods af, at det går rigtig godt på mange pa- bejdere og Byrådet har ydet en rigtig stor
rametre i Ringkøbing-Skjern, står vi alligevel indsats og samarbejdet i Byrådet har fungeret
overfor en større sparerunde på driften ved den godt. Det vil jeg gerne afslutningsvis kvittere
kommende budgetlægning for 2020 – 2023.
for. Jeg ser frem til et forsat godt samarbejde.
Det eksisterende tilskuds- og udligningssystem bærer hovedparten af årsagen hertil.
Situationen forværres nu af et forventet yderligere fald i indtægterne fra 2020. Det skyldes ikke mindst, at kriterier i udligningssy-

Runestenens læsere ønskes et godt forår.
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36
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 Grønbjerg Forsamlingshus ”genopstår”
Efter en tidligere melding om at Grønbjerg
Forsamlingshus nedlægges som forsamlingshus er der nu opstået en ny situation.
Madstedet Spjald ved Henrik Pedersen og
ejerne af Grønbjerg Forsamlingshus: Magnus
Risom Christensen & Jens Kristian Christensen, er blevet enige om at Madstedet Spjald
lejer/forpagter forsamlingshuset i Grønbjerg
fremover.
Madstedet Spjald er godt tilfreds med aftalen
med ejerne af Grønbjerg Forsamlingshus og
ser frem til at fortsætte det gode samarbejde,
siger Henrik Pedersen.
Madstedet Spjald har haft aftale med ejerne i
mange år og ser frem til at have det i mange
år ud i fremtiden, da der er indgået en mangeårig aftale.
Der vil ske nogle ændringer i Grønbjerg Forsamlingshus påpeger Henrik Pedersen.
Det vil blive billigere at leje, hvis man selv
vil stå for det hele, man kan også få Madstedet Spjald til at klare det meste eller det hele
til festen.
Der kan følges med på forsamlingshusets Facebook side.
Med selve huset sker der også forbedringer
oplyser Jens Kristian Christensen, idet huset
Henrik Pedersen til venstre og Jens Kristian Chriforsynes med to varmepumper. Den type stensen til højre. Magnus Risom Christensen kunhvor der sidder en enhed udenfor og et lille ne ikke være til stede ved fotograferingen
aggregat indenfor der sender varmen rundt i
lokalet. Den ene anbringes på væggen i det
lille lokale bagerst i salen og den anden ude i
forgangen, så det kan være bekvemt at opZoneterapi • Healing • Laser
holde sig der til en evt. velkomstdrink, eller
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier
hvis der holdes et møde med få deltagere.
Al henvendelse fremover omkring leje af lokaler og bestilling af festarrangementer sker
ved henvendelse til Madstedet Spjald, Hovedgaden 75, ved Henrik Pedersen.
Henriks telefonnr. er 97 38 20 55 og mobil
24 79 20 55

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

Aftalen er trådt i kraft med virkning fra 1.
april 2019 
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 Grønbjerg Friskoles generalforsamling 2019
Ved: Sekretær Pernille Refslund

Generalforsamlingen var opdelt således at
Børnehaven NaturMusen blev afviklet medens andet personale passede de fremmødtes
børn. Herefter var der fælles spisning hvorefter skoledelen afholdt generalforsamling.
For hele generalforsamlingen bel følgende
valgt:
Dirigent: Torben Sønderby.
Referent: Pernille Refslund
Stemmetællere: personale.

Aleksandr Vyshnivska. Vil gerne fortælle at
han er glad for at være kommet til Grønbjerg
og datteren er glad i børnehaven. Tak til
Klaus og det er gode åbningstider, som er
med til at vi kan passe vores arbejdstider.
Der var 15 fremmødte og derudover bestyrelse og pædagogisk personale til valg til forældrerådet.
Valg til forældrerådet
Valgte: Camilla Boesen og Dan Jensen
Suppleanter: 1. Christina Eriksen og 2. Carina Schou Thomsen

Forældrerådet NaturMusen:
Ledelsesberetning ved Klaus Wolf. Forældrerådsberetning ved Carina Schou Thomsen. (se andet sted i bladet)
Kommentarer/spørgsmål:
Malene Bondesgaard:
Der var en del indkøringsvanskeligheder i
vuggestuen da det blev en stor gruppe. Det er
naturligt, personalet har været dygtige til at
klare det. Desuden har det været en dejlig
nem overgangsfase til børnehaven sammenlignet med at have dagplejebørn der ikke
kender huset.

Generalforsamling Grønbjerg Friskole
Elevrådsrepræsentanter: Sara og Alberte fortalte om: Medbestemmelse, FN's verdensmål,
evaluering af aktiviteter, regler på skolen og
elevrådets fokus på den demokratiske proces.
Formandsberetning ved Jette Rask
Ledelsesberetning ved Niels Henrik Larsen
(se andet sted i bladet)

Der blev lyttet ved børnehavedelens generalforsamling
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Kommentarer/spørgsmål:
Anne: Spørgsmål vedr. byggeri. Om det er
muligt at se tegningerne?
Der foreligger ikke tegninger pt. Det nye
klasseværelse kommer til at være i indhakket
ved yngste, hvor der laves ca. 80 m2. Dermed
flyttes ”yngsteindgangen” hen til børnehaven. Hegnet skal flyttes.
Helle Harhorn: Bliver der venteliste til friskolen?
Der er ikke pt venteliste til skolen, det er en
individuel vurdering fra gang til gang. Der er
lukket for tilgang fra januar 2019 og til sommerferien 2019.
Christian Knudsen:
Det er en god beslutning, at der er taget hånd
om, at der ikke tages flere ind. Det er vigtigt
at værne om, at det bliver ved at være et godt
sted at være.
Mogens Ballegaard indleverede et skriftligt
indlæg med spørgsmål til Grønbjerg Friskole
bestyrelse/ledelse:
Som bekendt er det i gode tider man skal
konsolidere sig. Ikke kun økonomisk, men
også fundamentalt.
Hvad gør Grønbjerg friskole for at inddrage
lokalbefolkningen?:
At lave spændende aktiviteter, fester, arbejdslørdage, f.eks. projekter og byparken som er
for alle. Vi forsøger at gøre det spændende
og anderledes.

Der har ikke været stor fokus på skolekredsen. Der er et ønske om at hallerne tilknyttes
byen og dermed kan give mere tilknytning.
Kan det være en ide at lave et opvisningshold
til Grønbjerg aktivs forårsopvisning?
Niels svarer: Det tages op sammen med lærerne. Vi prioriterer at løbe, har f.eks. været
til Klausieløbet og Spjald løbet for at gøre reklame.
Helle Harhorn: Må man bruge hallen i weekenden, når den alligevel står tom. Det kan
være med til at skabe en kultur for de unge
mennesker, hvor de har mulighed for at have
fokus på sundhed og bevægelse.
Svar blandt andet fra Claus Bak: Det skal
komme an på en prøve. Der har tidligere været forslag om nøglebrik og undersøgt pris på
det, på det tidspunkt blev det vurderet at det
ikke var det værd. Desuden hvem har så ansvar for rengøring efter dette?
Beretning ved Tilsynsførende Hans Peter
Ravn:
Undervisningen lever op til alle parametre.
Det lykkes at være der, hvor børnene er.
Dramastykket kan ikke måles og vejes, men
processen har stor værdi. Trivslen er høj og
der er stort engagement og demokrati.

Der var spisning for de fremmødte mellem den opdelte generalforsamling
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Den endelige tilsynserklæring lægges ind på Der er skiftet revisor til Beierholm. Det er
skolens hjemmeside ved skoleårets afslut- muligt at få det printede eksemplar ved henning, den skal indsendes i maj/juni.
vendelse på skolen, hvis man ønsker at se
regnskabet i dets fulde længde.
Spørgsmål og kommentarer:
Helle Harhorn: Kommentar: Børnenes ople- Valg:
velse er, at tilsynsførende er en kontrollant, Forældrekreds: Valgte: Claus Bak
men at det er en god og hyggelig oplevelse. Suppleanter: 1. Jan Lund Schlesiger,
Det viser at tilsynsførende deltager som en 2. Bolette Pedersen
del af undervisningen på en ligeværdig måde.
Skolekreds:
Grethe Lorentzen: Der laves ikke noget om Valgte: Sussi Frost
for at imødese tilsynsførende. Hans Peter Suppleanter: 1. Trine Kjær, 2. Rikke Snogdal
Ravn gør sig umage med at have de anonyme
briller på.
Tak til Jette Rask, Kamilla Dam og Carina
Schou Thomsen for samarbejdet i bestyrelChristian Knudsen: Hans Peter er god til at sen.
fortælle om hvad den tilsynsførendes rolle er.
Lægger et stykke arbejde i og er garant for at Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret
skolen lever op til målene.
sig, med følgende fordeling.
Formand: Per Thomsen
Torben Sønderby: Der har tidligere været kri- Næstformand: Felix Frydendal
tik af det digitale udstyr og undervisning Kasser: Claus Bak
heri, er Grønbjerg friskole med her?
Sekretær: Pernille Refslund
Hans Peter Ravn svarer hertil, at det er helt Camilla Boesen
på højde med andre skoler.
Dan Jensen
Regnskab ved Niels Henrik Larsen:
Sussi Frost 

Bagerste række Per Thomsen, Dan jensen, Felix Frydendal og Claus Bak
Forreste række fra venstre: Camilla Boesen, Sussi Frost og Pernille Refslund
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 På kanalrundfart i Holland - fortsættelse...
Tirsdag den 25. september 2018

var koldt og man kunne se dampene fra vandet på Kielerkanalen.
Jeg fik pakket mine sager og fyldt mine
vanddunke med frisk vand, betalt for opholdet, fundet cyklen og fik cykeltaskerne gjort
fast. Jeg kunne nu se, at der kom en færge så mon ikke jeg lige kunne nå den.
Det betød egentlig ikke så meget, for færgen
sejlede hele tiden, og der var lange køer af
biler på begge sider med folk, der sandsynligvis skulle fragtes over for at komme på arbejde på den anden side af kanalen.
Jeg hummede mig og kom med og ventede
med at sætte gps’en til, til jeg kom over på
den anden side af kanalen.
Der sejlede et enkelt skib forbi, medens vi
ventede på at komme om bord.
Vel fra borde forkyndte den dyrt indkøbte
gps, der nu blev kodet til adressen på hotellet
i Loxstedt, at der var godt 200 km til bestemmelsesstedet. Og så tænkte jeg, hvordan den
nu kunne få det til det. Min plan hjemmefra
sagde jo 114 km, og jeg kunne i hvert fald
ikke nå 200 km på én dag.
Nu valgte jeg at benytte ruten, som jeg havde
planlagt hjemmefra og kørte lystigt derudaf,
selvom jeg var irriteret på, at gps’en gav to
forskellige resultater.

Dag 4
Mål: Loxstedt Gasthaus (ligger ca. 15 km
syd for Bremerhafen)
Afstand 114 km (det var estimeret hjemmefra – og det blev det også ca.)
Varighed knap 8,5 timer Det var inklusive to
færgeoverfarter ved Kielerkanalen og over
Elben.
Gennemsnitsfart ca. 14,6 km/h (Der var som
sagt de to færgeoverfarter og lidt skiftende
vind fra vest syd vest)
Max hastighed 33 km/h
Stigninger 258 m op 252 ned
Dagens Rute: Burg Dithmarchen - Loxstedt
Ved sekstiden, hvor jeg stod op, kunne jeg
ud fra mine vinduer se, at den ene bil efter
den anden forlod stedet, sikkert håndværkere
der skulle videre på deres færd.
Dagen begyndte med et fremragende morgenbord kl. 8. Jeg var den første og måske
også den eneste, der skulle have morgenmad
den morgen.
Udenfor syntes vejret at arte sig til min fordel med solskin og relativt skyfrit vejr. Det

Morgendisen ligger over Kielerkanalen ved Burger Fährhaus
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Alle fotos: mb.

I baggrunden Burger Fährhaus, medens kanalbåden fragtede endnu en skibsfuld biler over kanalen

Efter nogle kilometer kom jeg til Elbens diger, og der sneg jeg mig af sted ad små stier,
der fulgte langs diget, der skulle hindre Elben i at løbe ind over markerne ved siden af.
På et tidspunkt kom jeg til et sted hvor der
stod ”Baustelle”. Man var ved at ordne noget
ved diget. Jeg kom hen med min cykel, og
der mødte jeg en brøsig herre, der sagde, at
det her var et ”baustelle”, og der kunne man
ikke komme forbi.
Der lå noget ral, som jeg sagtens kunne forcere med min cykel. Så dukkede der en anden knægt op fra toppen af diget der råbte, at
det var et ”baustelle”, og jeg svarede ham, at
min gps havde ført mig den vej. Han mente,
at jeg skulle vende om og køre en anden vej.
Den drejning gjorde jo ikke humøret bedre,
så jeg trak min cykel over rallet og forbi et
opstillet hegn og kørte videre.
Mine tanker gik nu på en masse med
”ordnung muss sein” og tysk ”hjælpsomhed”
kontra ”dansk findpåsomhed” og ”lad os finde ud af det”.
Jeg skulle måske have spurgt den første
mand, om han ikke lige ville hjælpe mig min
cykel igennem rodet!!! Men det rakte mit tyske og mit temperament ikke til.

le til havnen, for det er da der, færgerne går
fra. Jeg kom nedad til havnen, hvor jeg
spurgte en dame, hvor færgeoverfarten var.
”Du skal ned ad gaden, og så til højre og derude ligger færgeoverfarten.” Jeg var kørt for
langt.
Jeg kørte ned ad gaden og kom til et dige,
hvorfra jeg ikke rigtig kunne se noget. Så jeg
måtte entre diget, og langt ude så jeg flere tusind biler holde i kø. Det var altså derude, jeg
skulle.
Så ned ad diget igen, på cyklen, langs diget
og gennem et par selvlukkende låger hvorefter jeg kom til den lange bilkø.
Der var lange udsigter, men på cykel kunne
man da bare glide forbi køen og ud og vente
på den næste færge.
Jeg tror at der var tre færger i fart på én gang.
Jeg kom med den første der lagde til.
Det er således at cyklister og fodgængere har
fortrinsret og kom først om bord og først af
igen. Somme tider har man nogle fordele
som cyklist.
På den anden side af Elben viste gps’en at
der stadig var langt igen. Så jeg slog om på
min rute, som var planlagt hjemmefra, og
den viste så en væsentlig kortere vej. Men
jeg må sige, at det var også noget af den mest
Så gik det videre til Glückstadt, hvor jeg kom kedelige vejstrækning, jeg har kørt på i Tyskhelt ind i byen. Jeg var sikker på, at jeg skul- land indtil nu.
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Der var naturligvis cykelstier mange steder,
men de var i så elendig forfatning med huller
op bump til den store guldmedalje. Cykelstier der ikke inspirerede til nogen speciel høj
hastighed, så jeg foretrak at benytte landevejen, hvor der kunne skydes en bedre fart. Og
det skal tyskerne ha’. De er saft suseme gode
til at holde tilbage og køre uden om én. Og
det er på veje, der er væsentlig mere trafikerede end vejen fra Tim til Grønbjerg.
På et tidspunkt følte jeg, at hele den tyske

bilpark havde passeret mig mere end én
gang.
Jeg nærmede mig målet og ca. 10 km derfra
sagde gps’en, at nu var jeg i mål. Nå nu igen.
Jeg slog så om og fik adressen ind på gps’en,
og så viste den noget andet. Jeg kom endelig
til Gasthof Bathmann i Loxstedt.
Jeg kom ind, og den dame jeg mødte, kunne
ikke finde, at jeg havde booket et værelse,
men så kom chefen, og jeg kunne se, at han
havde printet min mail ud. Så jeg fik nøglen,
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Det er da pænt at se på ,
men det er uendelig træls
at se den uendelige lange
lige strækning.

Onsdag den 26. september 2018
Dag 5
Mål: Hotel Stubbe i
Papenburg,
Tyskland
(ligger ca. 10 km fra den
hollandske grænse i det
nordøstlige Holland)
Afstand 108 km (det var
estimeret hjemmefra –
og det blev det også ca.)
Varighed knap 8 timer
(Det var inklusive én færgeoverfarter over
Weser.
Gennemsnitsfart ca. 13,5 km/h (Der var én
færgeoverfart og mod/sidevind på alle 108
km)
Max hastighed 34 km/h
Stigninger 189 m op 172 ned

og han sagde, at jeg skulle op ad trappen og
så til højre.
Efter udpakningen var det spisetid.
Menuen stod på champignonsuppe, der var
så varm, at jeg kunne nå at få informeret familien om min færd, indtil suppen blev så
medgørlig, at den kunne både spises og varme dejligt i maven.
Derefter fik jeg stegte rødspætter, med små
fine kartofler og salat fra salatbaren. Alt dette
kunne jeg nu nyde, efter at jeg på værelset
havde fået et varmt bad og fået låst min cykel
ind i et sidebygning til hotellet, så den stod
godt og tørt til næste dag.

Dagens rute: Loxstedt - Papenburg
Jeg stod op og fik skrevet gårsdagens epistel,
fik mig min morgenmad, som blev serveret i
afmålt mængde til mig. Ellers plejer der jo at
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være buffet, hvor man kan forsyne sig med
både det ene og det andet.
Far kromand mente, at jeg måtte betale aftenen inden, fordi han skulle på shopping den
næste morgen og den person, der stod for
morgenmaden, havde ikke forstand på hans
edb-system, og kunne efter hans opfattelse
sikkert heller ikke finde ud af at sætte kortet i
kortholderen og slå beløbet ind.

der kom for at billettere mig. Han sagde dog
2,40 €. Det forstod jeg ikke, hvortil han sagde, at jeg kostede 1,20 og min cykel også kostede 1,20, så det blev 2,40 € i alt, som jeg så
fandt frem og betalte til ungersvenden.
Det var nok mig, der ikke havde fået læst ordentlig på prisskiltet ved overfarten, eller også var mit tyske ikke godt nok til det grundige tyske system.
Efterfølgende spekulerede jeg dog også på,
hvor tit der kom en cykel uden en person,
som kunne følges med den.
Jeg kunne på gps’en se, at vi sejlede med en
hastighed på 10 – 12 km/h, så jeg kunne
komme hurtigere over, hvis der var en bro,
man kunne benytte.
Jeg kom i land. Trak cyklen op ad den relativ
stejle ”rampe” der var fra båden og op til lige
landevej.
Jeg kom videre ad små tyske veje og alléer
med store træer på begge sider. Tilsvarende
træer i Danmark var jo fældet for mange år
siden, men i Tyskland bruger man ikke træerne til at køre ind i.
I øvrigt var der en fantastisk færdselskultur.
Man viger pænt uden om en cyklist og venter
bagved, hvis der er modkørende. Ligeledes
holder man tilbage, når man skal krydse en
vej eller skal igennem en rundkørsel. Jeg husker naturligvis altid, at rejse hånden op som
tak i hvert fald i det omfang jeg ikke skal have begge hænder fast på styret.

Vejret var koldt fra morgenen, 8 grader og
det sædvanlige bøvl med gps’en, der ville
køre 157 km, og min indstilling hjemmefra
sagde 114 km, så jeg kunne godt undvære de
43 km.
Vejret var fint, og solen strålede, og på det
her tidspunkt kl. ca. 9 var vinden ikke den
værste fjende, men det blev værre.
Jeg slog ind på ruten, som jeg havde beregnet
hjemmefra og begav mig af sted. Det varede
ikke længe, inden jeg var ved færgeoverfarten over Weser.
Da jeg ankom til færgeoverfarten, så jeg netop agterenden af kanalbåden og dens skruesprøjt fra samme sted.
Jeg studerede tidsskemaet for sejladsen og
fandt, at jeg skulle vente i 20 minutter. Det
var jo ikke så galt, så jeg fik fat i Helle og fik
en formiddagssnak.
Jeg kom om bord og havde fundet ud af, at
jeg skulle af med 1,20 € for overfarten og
havde også pengene klar til den unge mand,

Hotel Stubbe i Papenburg - hvor jeg dog havde værelse ud til den modsatte side
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I det hele taget er vægtfordelingen helt anderledes, når jeg har de 5 – 6 kg bagage bag
på cyklen og en tung cykeltaske foran. Men
den vægtfordeling lærer man at kende. Specielt mærkes den øgede vægt når man skal opad. Vejene her ude i det vestlige Tyskland er
nu meget medgørlige, der er ikke så mange
bakker, og ligeudkørsel er en rar ting bortset
fra den blæst, der nu begynder at øve indflydelse på køretempoet.
Jeg kørte meget på veje i dag, men også på
mange cykelstier der var af en ufattelig ringe
kvalitet.
Mange steder stod der også faradwegschaden, og jeg skal lige sige, at der var skader i
stien. Store bump så cyklen skulle helt ned i
fart, hvis ikke man skulle have en hoptur hen
over en vejskade med følgende stød op i sædet og dermed i hele det gamle kadaver.
I Tyskland må man jo gerne køre på fortovene. Det er således, at cykelstierne går over i
fortovene, når man kommer til en by, og det
kan jeg jo se, at det benytter tyskerne sig også af. Det er også ligegyldigt, om man cykler
på den ene eller den anden side af vejen.
Sådan gik dagen på den ene kedelige vej efter den anden og på den ene kedelige cykelsti
efter den anden og lange lige strækninger,
som man næsten ikke kunne se en ende på.
Det er lidt træls, når man er på cykel og skal
se den uendelige vej i mod eller sidevind.
I lang tid så jeg en Vestas mølle stå og snurre
ret så livligt, og det er jo ikke særligt opmuntrende, især når det er fra bagsiden, man ser
den, og ikke fra den side hvor vinden kommer hen til møllen. Jeg havde den skide mølle stående foran mig i meget lang tid og det
hjalp ikke et hak at komme forbi den.
Den gennemsnitlige fart på 13,5 km/h indikerer jo også, at der har været en del modstand
under ruten, og det var ikke fordi jeg holdt så
mange pauser.
Jeg kom igennem mange små byer og et par
enkelte større byer, hvor der var almindelige
forretninger. F.eks. ser man ikke en købmand i
de mindre byer, men der er ofte et bageri. Måske tusker de sig til æg og mælk og kødvarer
derude på landet og i de landlige omgivelser.
Jeg kom frem til Hotel Stubbe, satte min cykel udenfor og kom ind og præsenterede mig.
Jeg fik udleveret en nøgle til fordør og værel-

se. Hotellet ligger helt ud til en befærdet vej,
men jeg havde heldigvis fået værelse til den
modsatte side. Jeg fik forespurgt, om det var
muligt at få noget at spise der på stedet, hvilket var ok, hvis jeg kunne vente til kl. 19, for
de havde nemlig et større selskab, der skulle
betjenes. Det var da OK for mig, så kunne
jeg jo sagtens nå at få et varmt bad.
Jeg fik også spurgt, om der var mulighed for
at få sin cykel gemt lidt af vejen. Det kunne
man. Jeg skulle blot gå ned langs bygningen
til et ”wodden house”, der lå et godt stykke
nede. Der var flere cykler i skuret, og jeg satte trygt min cykel dernede dog med lås på.
Jeg mødte en mandsperson ved skuret, som
så ud til at være tilknyttet stedet, og spurgte,
om hans kompressor med slange og luftpistol
kunne anvendes til at pumpe cykeldæk op
med. Det blev fikset, og det benyttede jeg
mig af den næste morgen. Jeg havde erfaret,
at det var godt at køre på dæk med det rette
tryk, og jeg havde lidt på fornemmelsen at
baghjulet havde tabt en smule tryk - og det
blev værre endnu.
Ved syvtiden gik jeg ned for at få min aftensmad, og de var nu færdige med at servere for
selskabet, og køkkenet var klar til at tage
imod nye bestillinger.
Ifølge regningen fik jeg ”Tre slags Fisk” og
noget andet, som ”Google translate” ikke vil
fortælle mig. Jeg glemte alt om at tage billeder af måltidet. Både kamera og mobil var
efterladt/glemt på værelset.
Jeg fik spist og turnede ind ved 21-tiden.
Man bliver træt af ”al den friske luft”. (-mb) 
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 Badmintonturneringen 2019

Pulje 5: Niveau 1
Double - de helt unge:
Fra venstre: guld Jannik Sanggaard
og Carla Bak
Yderst til højre sølv: Nichlas Ahm
og William Mortensen
I midten bronze: Mie og Smilla

Pulje 1: Niveau 2
Fra venstre:
Mathias Schjerlund (bronze)
Rasmus Bonde (sølv)
Benjamin Bak (guld)

Pulje 2: Niveau 3
Fra venstre:
Jakob Vendelbo (sølv) og Rasmus Mærsk (guld)
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Pulje 3: Niveau 3 single
Bronze
Fra venstre:
Emil Kamp
Esben Schmidt
Anders Høj Bonde
Lucas Schjerlund

Pulje 4: double
Bronze
Fra venstre:
Rasmus Mærsk
Lucas Schjerlund
Esben Schmidt
Emil Kamp??
Jakob Vendelbo
Jannik Sanggaard

Pulje 4 double
Fra venstre:
Anders Høj Bonde (sølv)
Mathias Schjerlund (sølv)
Rasmus Høj Bonde (guld)
Benjamin Bak (guld)
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 Grønbjerg Aktiv leder/vandrepokal 2019
Hver 3. år uddeler GGUF en vandrepokal til
et medlem af foreningen, der i særlig grad
har udført en frivillig indsats for foreningens
medlemmer.
Årets vandrepokalmodtager tildeles en person, der har været aktiv i foreningen fra
barnsben. Som barn og ung bidrog hun som
hjælpetræner på gymnastikhold og har selv
været aktiv gymnast.
I dag er hun aktiv træner i foreningen og har
bygget et motionshold op for piger, damer,
kvinder - et hold hun har ledet igennem flere
år. Hun har vist lyst til udvikling og fornyelse og har deltaget på flere kurser, hvormed
hun har tilført nyt til holdet - hvilket har bevirket voksende søgning til holdet.
Hun er en ildsjæl med en smittende og positiv personlighed, som altid ser muligheder og
kaster sig gerne ud i nye udfordringer.
Den 24. december, hvor vi i de seneste mange år har holdt arrangementet ”mens vi venter”, har hun været en bærende del, når jule- Leder/vandrepokalen overrækkes her af gymnastikudvalgets formand Leif Vestergaard til modtafedtet varmes igennem hos børn og voksne.
geren Else-Marie Kokholm.

Vi vil gerne sige tak til Else-Marie Kokholm
for mange års indsats i foreningen og ønske
tillykke med pokalen.
På foreningens vegne
Gymnastikudvalget 
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

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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 Forældrerådet i NaturMusen
Ved: Formand for forældrerådet og medlem af bestyrelsen Carina Schou Thomsen

Jeg har Lærke i vuggestuen og Malthe i børnehaven.
Jeg har haft fornøjelsen at være en del af forældrerådet i NaturMusen i to år, og kan kun
sige, at det har været utrolig lærerigt. Kan
kun anbefale det til alle.
Forældrerådet samles hver anden måned en
eftermiddag med et aftalt mødetidspunkt
På møderne diskuteres, der altid den aktuelle
status for NaturMusen, hvor det er inddelt i
Vuggestuen, børnehaven og til slut SFO’en.
Børnetal og status for eventuelle ændringer i
pædagog/medhjælper staben.
Herudover informeres også om nye tiltag,
sidst den styrkede læreplan.
Det som diskuteres på forældrerådsmøderne,
bliver hver gang samlet op i referater. Disse
ligger på NaturMusens hjemmeside, hvor de
er tilgængelig for alle.
Forældrerådet bliver også involveret, hvis der
er forhold, der skal forældresyn på.
Vi er en del af, at få løvfaldsfesten afholdt.
Dette er ”festen”, som afholdes lige før efterårs ferien, hvor vi laver Græskar hoveder, laver snobrød på bål, spiser kage og drikker

lidt saft og kaffe nede på grunden. Dette er et
tilbagevendende event, hvor vi hygger et par
timer sammen, hvor der plejer at være super
god opbakning fra forældre, søskende, bedsteforældre og hvem der ellers på den ene eller anden måde har tilknytning til børnene i
NaturMusen.
Til forældremøder i NaturMusen, kan vi
komme med indspark til dagsordenen, samt
komme med forslag til tidspunkt for afholdelse.
Jeg kan kun anbefale alle forældre i NaturMusen til at stille op til valg til forældrerådet.
Det er en super spændende måde, at få indblik i børnenes hverdag, samt man får en
utrolig mulighed for at kunne præge hverdagen. Og hvis man ikke har mod på selv at
sidde i forældrerådet, så er min anbefaling, at
bruge dem, som sidder der. Og ellers holde
sig informeret gennem referaterne fra forældrerådsmøderne på naturmusens hjemmeside.
Tak for denne gang og god valg. 

Hvem skal have Grønbjergvikingen 2019?
Det er i år vi skal have fundet Grønbjerg Vikingen 2019.
Vi vil opfordre alle, til at nominer personer til prisen, som årets Viking 2019.
For at blive nomineret, skal vi have navnet på de kandidater, som ønskes til prisen, samt en begrundelse, hvorfor denne person skal vinde.
Navne og begrundelse kan sendes til groenbjergsogneforening@outlook.dk
Ellers kan der afleveres i postkassen på rundingen 12, ved Jonas Fejsø Boesen.
Hvis det ikke er muligt, kan det også lægges i postkassen, ved de andre medlemmer af sogneforeningen.
https://www.groenbjerg.dk/foreningsliv/sogneforeningen/
Vi ser frem til at kunne kåre en Grønbjerg Viking 2019
Kandidaterne skal være afleveret senest den 7. juni 2019
Med venlige hilsner - Grønbjerg Sogneforening
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 Generalforsamling i Grønbjerg Inovækst ApS
Tirsdag den 16 april var der indkaldt til det
første ordinære generalforsamling i Anpartsselskabet Grønbjerg Inovækst.
Grønbjerg Inovækst blev oprettet for om mulig at vedblive at have en indkøbsmulighed i
Grønbjerg efter Brugsens ophør i 2017.

Den 28. august blev der afholdt et informationsmøde/tegningsmøde med det formål at
skaffe den fornødne anpartskapital til køb af
bygningerne. Missionen lykkedes og inden
aftenen var omme var der ingen tvivl om at
anpartskapitalen på 200.000 kr. var fuldtegnet. At det så blev 200 enkeltindivider, der
Ud af 200 anpartshavere var der mødt ca. 40 kom i anpartsbogen var en positiv overraop til den første ordinære generalforsamling. skelse, der vidnede om stor opbakning til
projektet.
Formand for bestyrelsen Sten Schmidt bød
velkommen og der blev valgt stemmetællere Den 27. oktober blev dørene slået op til en
og dirigent for generalforsamlingen.
butik i Let-køb kæden under ejerskab af Kim
Mikkelsen fra Holstebro, den efterfølgende
Sten Schmidt fremlagde herefter beretningen aftenfest med helstegt pattegris var så velbeder blev godkendt af forsamlingen uden søgt at mange måtte gå forgæves.
kommentarer.
517 dage senere har butikken drejet nøglen
om, hvordan kunne det ske?
Beretning
Den 14. august 2017 blev selskabet stiftet, Svaret findes i hver af os, for alt for mange
efter at der blev indgået en aftale mellem ku- har flyttet deres indkøb til andre dagligvarerator for konkursboet for Grønbjerg Brugs- butikker. Nogen vil bebrejde kommunen og
forening om køb af ejendommen Anneberg- arbejdet med kloakseparering i Algade, andre
vej 5.
vil bebrejde købmanden og hans manglende
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evne til at have de rigtige varer eller det rigti- Hvad så nu?
Selskabets formål er ”opkøb og udleje af erge personale.
hvervsejendom og dermed beslægtet virkEn købmand kan kun overleve på omsætning somhed”, det rummer brede muligheder for
og indtjening og den er faldet støt i hele peri- fremtidig anvendelse af såvel ejendom som
oden. Fra starten manglede der 20% af Brug- selskabets likvider. Vi vil arbejde på at udlesens omsætning, til sidst var det nærmere je ejendommen til et nyttigt formål og ad den
50% der manglede, der var ingen anden ud- vej sikre et afkast til anpartshaverne i Grønbjerg Inovækst. Vi vil overveje at tilbyde en
vej end at lukke butikken.
”start-up” virksomhed nogle favorable vilkår
Det kapitel er så overstået, altså dagligvare- i en periode for at sikre en rentabel forretning
på sigt. Det er vores håb at ejendommen vil
butik i Grønbjerg?
kunne genanvendes til andet formål indenfor
Grønbjerg Inovækst vil gerne nyudleje byg- en kortere periode. Bestyrelsen er åben for
ningerne til en anden købmand, der selv kan forslag til fremtidig anvendelse, men der er
finansiere det nødvendige varelager, men vi faste omkostninger der skal betales, så det vil
forventer ikke at der dukker nogen op. Skal blive taget i betragtning når vi skal vurdere
vi bruge penge/ressourcer på at annoncere ef- forslag.
ter en ny? Hvad har vi at tilbyde?
Regnskabet blev godkendt og overskuddet
Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke blev overført til næste år.
fremover vil være basis for en dagligvarebuPå valg var
tik i Grønbjerg.
Mogens Ballegaard – modtager ikke genvalg
Vi er blevet så individuelle i vores afdækning Sten Schmidt - modtager genvalg
af egne behov, at en købmand med det vare- Heidi Mouridsen – modtager ikke genvalg
sortiment som der er i de små kæder, ikke
kan tilfredsstille tilstrækkeligt mange kunder Valgt til bestyrelsen blev Sten Schmidt, Tortil at kunne overleve. Det at handle lokalt i ben Sønderby og Ole Berthelsen.
fællesskabets interesse er ikke ”på mode”
mere, derimod er ”trenden” at individets be- Der var ikke indkommet nogen forslag
hov skal dækkes før fællesskabets, og så når Dirigenten takkede for god ro og orden og
man aldrig dertil. Dette er selvsagt min egne herefter var der løs snak og kaffe. (-mb)
betragtninger men ikke desto mindre hvad
jeg ser i forskellige sammenhænge.

Kirkegårdsvandring
Hvis stenene kunne tale, ville der være uendeligt mange historier at høre
på kirkegården.
Graveren ved Nørre Omme kirke, Iver Sørensen, kender mange af dem,
og han viser rundt mellem gravene på en kirkegårdsvandring en skærsommeraften i juni.
Måske har de, som deltager, også en historie at føje til.
Det sker torsdag d. 13. juni kl. 19, og turen varer en times tid, hvorefter
der er kaffe og kage. Det er gratis at være med, og alle er velkomne!
Tag gerne en klapstol med.
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20- års jubilæum som Kirkesanger i Nr. Omme Kirke!
I juni måned er det 20 år siden Karen Margrethe Bülow Møllerbegyndte som kirkesanger i Nr. Omme Kirke.
Det vil vi gerne sige hende en stor og festlig tak for.
Derfor inviterer menighedsrådet til en frokost i konfirmandstuen
søndag den 23. juni
i forlængelse af gudstjenesten.
Tilmelding til Else K. Pedersen (tlf.: 20 49 89 31) eller Bodil Toftdahl (20 87 83 67)
Alle er velkomne og det er først til mølle princippet.

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS
Grønbjerg Forsamlingshus - onsdag d. 22. maj 2019 kl. 19.30
Vi mødes til skovvandring - kl. 18.30 i Kiddal plantage
(Omme Bakker - P-pladsen)

Grønbjerg Jagtforening meddeler:

Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
Direktionen: Ejgild Skytte - Per Kamp - Helle Engestoft

Anpartshavere kan købe sig med på drivjagter i Kiddal
Plantage.
Henv. Jørgen Bank: 31 34 44 98

Forårskalender Menighedsrådet
Fredag d. 28. juni i præsteboligen kl. 14
Sommerens sange kan gøre selv den tungeste glad - med en let omskrivning af en
linje fra en af de kendte af slagsen. Velkommen til Sang og Fortælling i præstegårdens stuer- eller i haven, hvis vejret er til det.
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, tag en nabo med!
Sommermøde i præstegårdshaven
Mandag d. 10. juni kl. 14 (2. pinsedag)
Se annoncen andet sted i bladet.
Præstegården er Algade 36 - eller indkørsel fra Frydendalsvej

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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30. juni - Indvielse af nyt stisystem i Snogdal plantage
Kom til Indvielse af det nye stisystem i Snogdal
plantage, med taler og klipning af det obligatoriske røde bånd.
Derefter går vi en af ruterne i plantagen.
Der afsluttes med en pølse, øl og vand.
Mødested: P-pladsen i Snogdal Plantage Kl. 13
Snogdal plantage ligger knap 2 km syd for Grønbjergkrydset, lige modsat Omme Bakker.
Turleder: Skovfoged Poul Gregersen.
Kontaktperson: Poul Gregersen, Kultur, Natur og
Fritid, Ringkøbing – Skjern Kommune,
mobil 2360 3634.
Praktiske oplysninger: Turen er ikke egnet for
kørestole og lignende
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 Køerne kom også på græs i 2019

Der er tale om flere køer på Baksgård søndag den 14. april og så har vi med en lettere omskrivning
”pølsevennerne” der havde travlt med at betjene de andre køer.
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 Farvel til organist Helle Majlund
Helle Majlund har være organist i Grønbjerg
siden februar 2014, godt fem år på orgelbænken i Nr. Omme kirke i Grønbjerg. Til
koraftner, Musik for de små, Spil Dansk arrangementer og meget andet har Helle stået
som arrangør eller leder af her i Grønbjerg,
men også ved kirken i Ørnhøj.
Helle der er fra Aulum, har fået et fuldtidsjob
som organist samt korleder for tre børnekor i
Mejrup kirke, Mejrup Sogn ved Holstebro.
Sognet tæller 4.600 indbyggere mod Nr. Omme og Ørnhøj sogne der har 1850 indbyggere.
Der var en lille reception i Nr. Omme kirke
hvor menighedsrådet og pastor Bodil Toftdahl takkede for de fem års samarbejde, som
de gerne havde set fortsætte. Et samarbejde
med humor, fornyelse, ligefremhed og særdeles god åbenhed, hvilket Helle takkede for
og sagde, var gengældt.

Helle deltager dog ved gudstjenester i påsken
og speciel påskedag hvor der var kormedvirken af ”hendes” kor i Nr. Omme og Ørnhøj
kirker. (-mb)

Organist Helle Majlund ved orgelet i Nr. Omme Kirke og ovenfor overrækker kasserer og kirkeværge,
Gravers Kjærgaard, en present og en buket blomster fra menighedsrådet til Helle .
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 Grønbjerg Aktivs Multibane

I dag kalder man dette for
første spadestik - det foregik
den 13. april.
Foto: Mogens Ballegaard

Og meget passende benyttede man den lange fredag til
at få lagt fliser og gravet ud.
Foto Mette Højgaard Mortensen

Herunder resultatet af fredagens anstrengelser.
Foto: Mogens Ballegaard

Så blev der taget første spadestik til Grønbjerg Aktivs multibane. Grønbjerg Aktiv 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.
28

15. maj 2019

Tirsdagstilbud

Mandagstilbud
Änglamark
mælk

Franskbrød
Alm. eller
sødmælks

Let, mini eller
skummet

Fra
Sevel Bageri

Pr. liter 5,95

Kun 10,-

Fredagstilbud

Lørdagstilbud
6 rundstykker
Fra
Sevel Bageri

Vej selv slik

Kun 20,-

100 g. kun 7,95

SuperBrugsen Spjald
Hovedgaden 72, 6971 Spjald
Tlf: 97 38 10 11

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00
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 Gymnastikopvisningen i Grønbjerg

Gymnastikopvisningen 2019 blev afviklet den 22. marts.
Der deltog ca. 125 gymnaster som alle var på gulvet på én gang og naturligvis også individuelt. Foruden gymnasterne var der også 250 - 300 tilskuere. - Alle foto Mogens Ballegaard
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Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Grønbjerg Friskole Bestyrelsesberetning
Ved: Formand Jette Rask

Vi har valgt at bruge vores grundlovssikrede
ret til at drive egen skole og dermed selv stå
for undervisningen af vores børn. Det har vi
gjort ved at drive en friskole. Og det skal vi
værne om. Når vi kommer til folketingsvalget, er det naturligvis op til den enkelte,
hvem man ønsker at give sin stemme. Men
hvis man vil være med til at sikre grundlaget
for at drive friskole, er det måske ikke Socialdemokratiet man skal sætte sit kryds ved,
da de har lagt op til at koblingsprocenten skal
falde med fire procentpoint. I praksis betyder
det ca. 50.000 kr. i manglende statsstøtte pr.
faldet koblingsprocentpoint. Friskolebladet
havde i det forrige blad en god oversigt over,
hvad de forskellige partier ønsker med hensyn til friskoler.
I bestyrelsen og ledelsen tror på, at det
Grundtvig-Koldske menneskesyn, som Grønbjerg Friskole bygger på, er en vigtig forudsætning for alle børns trivsel og udvikling. På
Grønbjerg Friskole lærer børnene at rumme
forskelligheder hos hinanden og at hvert individ har værdi, bare fordi de er til. Fællesskab
er en vigtig del af vores værdier – derfor bruges der meget tid på morgensamlinger, fortællinger, lejrture for hele skolen, dramaforestilling som alle er en del af og mange andre
aktiviteter. Det at undervisningen ikke altid
foregår med snuden i bøgerne, men gerne ud
af huset, hvor børnene lærer på andre måder,
er med til at skabe trivsel. Og trivsel ikke bare for børnene men også for de voksne, der
på den måde oplever meget mere end blot tri-

vielle undervisningsforløb.
De nærmeste nabofriskoler er gået sammen
om at sætte fokus på friskoleånd. Derfor havde de arrangeret at, formand for friskolefor-

Hans Østergaard
Spjald
32

15. maj 2019

eningen, Peter Bendix kom til et stort fællesmøde. Fællesmødet blev holdt på Herborg
Friskole og vi var over 100 ansatte og bestyrelsesmedlemmer samlet for at diskutere,
hvad det vil sige at drive friskole. Senere er
det planen at lokale politikere skal inviteres
til debatmøder. Det er vigtigt at have fokus
på, hvorfor vi driver en friskole, så det ikke
bare bliver en kopi af en folkeskole eller blot
en lokal skole, fordi der ikke længere er en
folkeskole. Det skal være et aktivt tilvalg at
vælge en friskole.
I løbet af året var skolens ledelse, personale
og jeg med på friskolernes årsmøde i Kolding. Det er fantastik at få tilført noget friskoleånd. Der blev afholdt forskellige seminarer om forskellige emner. Det giver bare
SÅ meget at være afsted sammen og hold da
lige op, hvor var det fedt, da 600 friskolemennesker sang sammen. Det var til at blive
helt høj af.

vi i bestyrelsen ændrede vores beslutning, således at vi igen skulle ned på max 10 børn i
vuggestuen. Det betød så, at vi har været
nødt til at sige nej til nogle forældre. Det er
aldrig rart at skulle sige nej, men vi må også
erkende, at det ikke passede ind i strukturen
at have så mange vuggestuebørn. Vi er også
nødt til at have et tilbud, som vi kan stå inde
for og det kan vi nu.
I børnehaven er der også fremgang og her har
vi en overbelægning med 26 børn efter sommerferien.
I NaturMusen har der været stor udskiftning
af personale hen over året. Der har været
mange sygemeldinger, som dog i de fleste tilfælde ikke har været arbejdsrelateret. Men
det har gjort det vanskeligt at planlægge
vagtplanen for medarbejderne. Det kan give
uro blandt personalet men de har taklet det
rigtig flot.
I skolen er der i 2019 budgetteret med 125
elever. Der er en stor søgning til skolen og
der kommer løbende nye elever til. Det vurderes hver gang, hvorvidt eleven vil kunne
fungere i klassen og hvilken sammensætning,
der er i klassen. Det skal være godt at gå på
Grønbjerg Friskole, så derfor er det vigtigt at
vurdere en kommende elev ud fra betragtningen, at klassen skal kunne fungere optimalt.
Det drejer sig bl.a. om sammensætningen af
drenge og piger samt antallet af elever med
særlige behov.
På nuværende tidspunkt er der i alt 172 børn

Driften
I løbet af det sidste år, har vi på bestyrelsesmøder snakket meget om, hvordan vi kunne
undgå at skulle sige nej til forældre, der ønskede deres børn i vuggestuen hos os. Personalet var med i løsningen hvor der blev rokeret med nogle lokaler så der blev skabt plads
til, at børnehaven og vuggestuen kunne fylde
lidt mere. Vi blev godkendt til 15 børn i vuggestuen. De ekstra pladser blev hurtigt fyldt
op. Det gav nogle udfordringer der betød at

Sommermøde i præstegårdshaven
2. pinsedag d. 10. juni håber vi på sol og blå himmel over præstegårdshaven i
Grønbjerg, for da er der sommermøde med fællessang, kormusik og kaffe i
det grønne.
Årets taler er forstanderen på Staby Idrætsefterskole Anders Boll Mikkelsen.
Det bliver et indblik i ungdommens univers, hvordan de møder fortælling,
sang, tradition og ånden fra Grundtvig på Staby Efterskole.
Det bliver en spændende odyssé ind i en verden, vi ellers ikke møder så tit.
Mødet begynder kl. 14, og Lejlighedskoret fra Ørnhøj medvirker under ledelse af Linda Andersen.
Fri entré. Medbring selv havestol til Algade 34 / Frydendalsvej (mellem 2-4)
I tilfælde af regn flyttes arrangementet til Friskolen. (Algade 56, Grønbjerg)
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på Grønbjerg Friskole fordelt med 12 i vug- det sidste år. Vi har haft mange gode diskusgestuen, 33 i børnehaven og 127 i skolen. sioner, hvor vi langt fra altid er enige, men
Derudover er der i alt 30 ansatte.
det giver nye perspektiver på emner og det er
altid godt, og samtidig har det altid været
Vi har løbende opfølgning på økonomien i konstruktivt.
bestyrelsen Der hen over året har vist at der Bestyrelsen har i det forgangne år deltaget i
er en sund økonomi for hele Grønbjerg Fri- arbejdslørdagene. Det er et bevidst valg, vi
skole og med den søgning, der er til skolen, har truffet for at kunne være med og fornemså ser perspektiverne gode ud.
me stemningen og samtidig være med i fællesskabsfølelsen. På arbejdslørdage har beBestyrelsen
styrelsen ellers brugt tiden på at arbejde med
Ved sidste generalforsamling trådte flere, strategier og visioner som af ovennævnte
med lang anciennitet, ud af bestyrelsen. Der grund har måttet træde lidt i baggrunden.
kom derfor flere nye ind i bestyrelsen. Det er
både godt og skidt, når der sker stor udskift- Skolens økonomi
ning. Flere års erfaring forsvandt og de nye Skolens resultatopgørelse for 2018 viser et
har haft meget at sætte sig ind i. Men nye i resultat på 270.574 kr. og balancen pr
bestyrelsen betyder også nye øjne på mange 31.12.2018 viser en egenkapital på 2.116.093
ting og måske også nye kræfter. Derfor har kr. Skolen har i året forbedret sin likviditet
bestyrelsen haft brug for at finde fodfæste. som forventet, og følger overordnet de budDe i bestyrelsen, som ikke allerede havde getterede retningslinjer. Skolens likviditet er
været på kursus, kom det og det betyder, at vi samlet forbedret med 374.000 kr. og skolens
har fået en fælles viden om det ansvar, der samlede likviditet udgør 1.214.000 kr. på staligger i at sidde i en bestyrelse.
tusdagen.
I januar besluttede ledelsen at skifte revisi- Årsagen skal findes i et stabilt stigende elevonsfirma til Beierholm, hvor Kamilla Dam tal, og som følge heraf, et forbedret resultat,
arbejder. Det betød at hun ikke måtte sidde som vi kan være godt tilfredse med.
med i Friskolebestyrelsen længere. Hendes
suppleant Camilla Boesen trådt derfor ind. Ledelsens forventninger til det kommende
år
Tak til Kamilla Dam.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige al- Budgettet for det kommende år ser fornuftigt
le i bestyrelsen en stor tak for samarbejdet ud. Et stabilt stort børne- og elevgrundlag i

Kampplan forår 2019
Hjemme kampe senior
Maj
2. torsdag kl. 18.00
2. torsdag kl. 19.10
16. torsdag kl. 19.10
20. mandag kl. 19.00
23. torsdag kl. 1900
27. mandag kl. 19.00

grønbjerg - ølstrup
grønbjerg1 - spjald
grønbjerg1 - klitten
grønbjerg2 - tarm
grønbjerg1 - tarm
grønbjerg1 - grønbjerg2

gril pølser malene
gril pølser malene
gril pølser malene
gril tulle
gril malene
gril tulle

Juni
13. torsdag kl. 18.00
13. torsdag kl. 19.00

grønbjerg1 - ølstrup
grønbjerg2 - klitten

gril malene
gril malene
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hele institutionen og en god udnyttelse af faciliteter og mandetimer gør, at vi forventer et
resultat på ca. 273 tkr. og hvor likviditeten
forbedres med 452 tkr. Dette giver belæg for
at holde momentum, herunder udvikling af
personalet, opdatering af de fysiske rammer
og sikring af økonomien, hvis der skulle
komme uventede poster. Samtidig påbegyndes byggeriet til et samlet budget på ca. 1,2
mio. kr.
Skolens udvikling
I løbet af det næste år vil vuggestuen komme
tilbage til det gamle med antallet af børn –
det tror jeg er en god beslutning både for personale og børn. Vi sætter naturligvis ikke de
nuværende børn på gaden, men det vil ske
ved naturlig overgang til børnehaven. Selv
om det betyder venteliste, så må det betragtes
som et luksusproblem for institutionen.
Søgårdgrunden er klar til beplantning så det
kan blive en fin bypark med mange muligheder for alle i hele Grønbjerg.
Derudover er der, og har været i længere tid,
pladsproblemer på skolen. På lærerværelset
er der ikke plads til alle. Der mangler et nyt
undervisningslokale. Det er der lavet tegninger på og vi har talt om denne ombygning
igennem længere tid. Det har bestyrelsen nu
sagt Go for. Planen er derfor, at der inden for
den nærmeste fremtid vil blive sat gang i
byggeriet. Det er et byggeri som tidligere
nævnt til ca. 1,2 mio. kr.

Afslutning
I bestyrelsen oplever vi et godt makkerpar i
ledelsen af skolen i Klaus og Niels. I er ikke
ens, og det skal I heller ikke være – det er
forskellene, der styrker jeres ledelse. Det er
betryggende at vide, at der er styr på driften
og udviklingen af skolen. Desuden oplever vi
et engageret og altid positivt personale, som
yder deres allerbedste for at vores børn kan
trives og udvikles, så de er klar til deres videre færd i livet med den allerbedste ballast. Vi
oplever, at børnene har respekt for hinanden
og hinandens forskelligheder og det får de
brug for senere i livet. Vi oplever også, at børnene er glade for at gå på Grønbjerg Friskole
og det er jo en forudsætning for at lære. Dermed får de mange gode kompetencer med.
Og til sidst vil jeg gerne slutte af med endnu
engang at sige tak for samarbejdet i bestyrelsen. Det har været et par meget spændende
år. (forkortet af red.) 

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

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

 Årsberetning fra Grønbjerg Vandværk 2018
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290
målere. De 276 medlemmer har i løbet af
året brugt 71200 m³ vand, hvilket er 4000
m3 vand mere end i 2017. Vi har måske vasket os lidt grundigere i 2018, end vi tidligere har gjort? Måske skyldes det bare den
varme og tørre sommer.

les afgifter til staten. Hermed minimerer vi
renteudgift til vores pengeinstitut.

Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand
til at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi
har siden 2009 ligget på et svind på under
2,3 %, hvilket er flot og meget glædeligt. I
2018 har svindet været på cirka 2,7 % - dejligt. Svindet er lidt større end tidligere hvilket skyldes lækager i årets løb.

Vi har i 2018 investeret i en bundfældningstank, så vi leverer rent vand til rensningsanlægget og vi kan, hvis regnvandssepareringen når til parkeringspladsen, levere vores
skyllevand til regnvandssystemet.

Gravearbejdet i Algade er som bekendt afsluttet. Vi har benyttet lejligheden til at justere vores tegninger over ledningsnettet, så
vi nu, næsten på millimeter ved, hvor stikledningerne til husene i Algade er.

Økonomisk set har vi i 2018 haft et underskud på 28.502 kroner efter afskrivninger. I
2017 havde vi et overskud på 54.195 kr.
Dette betragtes af bestyrelsen som mindre
tilfredsstillende. I 2018 valgte vi at sætte
prisen på vandet til vores forbrugere ned,
hvilket er en af forklaringerne på underskuddet. En anden er, at vi har valgt at investere,
så vi fremover kan holde priserne nede. En
tredje, og den primære, forklaring er, at der
er brugt 83.052 kroner på vedligehold af
ledningsnettet. I 2017 var denne udgift på 0
kroner og i 2016 var den på 46.890 kroner.
Driften af Vandværket giver overskud, så
der er ingen voldsomme alarmklokker, der
ringer. Vi afskriver på vores investeringer,
så vi også fremover kan have et godt vandværk til glæde for os alle. Økonomisk set ser

Vandværkets bestyrelse har besluttet at priserne på vand ikke ændres i 2019 i forhold
til 2018. Vandet fra vandværket koster altså
fortsat 4,00 inkl. moms, hvilket er i den lavere ende i kommunen. For at minimere
trækket på Vandværkets kassekredit har bestyrelsen besluttet, at årsopgørelsen og á
conto betaling rykkes en måned frem, så
pengene er i kassen før der f.eks. skal beta-

Valg:
Per Hessellund Lauritsen var på valg og
blev genvalgt.
Bestyrelsen består af:
Formand Per Hessellund Lauritsen, Kasserer
Michael Pedersen og Per Thomsen samt tilsynsførende Johannes Mikkelsen. (-red)

36

15. maj 2019

Per
Hessellund

Michael
Pedersen

Per
Thomsen

Johannes
Mikkelsen

det lyst ud for vores Vandværk – heldigvis.

som forlader bestyrelsen. Ikke fordi vi er
utilfredse med ham og hans indsats. Tvært
imod. Peder har været bestyrelsesmedlem siden 2008 og har ydet en stor indsats, specielt
i forbindelse med vedligehold og udbygning
af Vandværket. Tusind tak til Peder. 

Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er
heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs
hjemmeside, så ligger alle målinger i 2018
fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af Højvang (tidligere Force og endnu tidligere LabVest), som udtager og analyserer vores vand i henhold til gældende regler. Ved årsskiftet indførte vi et nyt analyseprogram, som tager højde for de øgede kvalitetskrav, som stilles til alle vandværker i
Danmark. Programmet er godkendt af
RKSK.
Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk sjældent. Det lykkes formentligt heller
ikke i 2019. Der er dog ingen investeringsplaner for året.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
gode samarbejde, vi igen i 2018 havde. Også
en stor tak til revisorerne.
En særlig tak skal lyde til Peder Juelsgaard,

Kultur & Samvær
Udflugt d. 4. juni 2019
Turen går til Midt og Vestjyllands Jernbanemuseum i Struer med rundvisning.
Efterfølgende middag på Humlum Kro menu:
Hakkebøf med bløde løg og sovs og kartofler og kaffe med æblekage til.
Prisen for det hele eksklusiv drikkevarer er 210,00 kr., som betales ved bindende
tilmelding v/Erna Mikkelsen senest den 29. maj af hensyn til hotellet.
mob nr. 30 26 42 08 eller tlf. 97 38 42 08
Afgang fra p-pladsen v/forsamlingshuset kl. 10.00 præcis
Vi kører sammen i egne biler til Struer Museum Søndergade 23, 7600 Struer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
PS. Adressen på Humlum Kro er: Vesterbrogade 4, 7600 Struer
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Sankt Hans 2019
Hermed byder Sogneforeningen til den traditionelle
Skt. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen
Der vil igen i år være Pølsevogn hvor man kan købe ristet hotdog, franske hotdog samt øl og sodavand

Søndag den 23. juni
Aftenens program:
17.00
Pølsevognen åbnes
17.30
Overrækkelse af Årets Viking 2019
18.00
Årets båltaler: Claus Bak
18.30
Bålet tændes
Der kan købes pølser, øl og sodavand mm. i pavillonen.
Igen i år kan man købe kontingent til Sogneforeningen og der udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indbetaler denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn - Sogneforeningen

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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 Sansefestival på Grønbjerghjemmet
Ved: Karin Rindom og Victoria Skovgaard, Frivillige-koordinatorer på Grønbjerghjemmet

Inspirationen
Når man arbejder på et bosted indenfor
”Handicap og psykiatri”, sker det ofte, at
man bliver inspireret, når man tager på udflugt med beboerne og ser andre måder at gøre tingene på.
Det skete også for os på Center Vest, Grønbjerghjemmet, da vi i sommers var til sansefestival i Brande. Vi havde sådan en god oplevelse sammen med beboerne, hvor alle sanser kom i spil og i vores iver og glæde, blev
vi blev enige om, at det kunne vi sagtens gøre efter. Især fordi vores beboergruppe hurtigt trættes, når de skal transporteres langt for
at komme til og fra et arrangement.
Penge skal der til og arbejdet fordeles
Vi fik den geniale idé at kombinere vores
kommende sansefestival med kommunens
sundhedsuge i uge 17.
Da først beslutningen var taget, og datoen
fastsat, begyndte vi at planlægge stort og
småt. Vi skulle søge om midler og sponsorater, vi skulle fordele arbejdsopgaverne i personalegruppen, vi skulle overveje, om vores
mange ideer og ønsker kunne forenes med al
det praktiske osv.
Beboere, frivillige og personale har i samarbejde ”knoklet” for at blive klar til dagen.
 Karen skulle sy pynt til ”Polarland”
 Leo skulle lave poser med ting i til vores
sansevæg i ”Snoezelrummet”
 Peter skulle underholde, imens
der blev malet
 Jimmy skulle puste balloner op
osv. osv.
Dagen oprandt
Torsdag den 25. april 2019 løb vores arrangement af stablen. Vi
havde pyntet op og lavet nogle
sanseboder/værksteder rundt i haven - hele vejen rundt om huset og
om på parkeringspladsen. Der var
noget for alle sanser og for enhver
smag.
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Der var
 ”Indianerland”, hvor man kunne lave popcorn over bål, få ansigtsmaling eller sit helt
eget indianernavn.
 ”River-raftingbane”, hvor man kunne få en
tur ned af bakken i gummibåd.
 et ”Snoezelrum” - et sanserum hvor man
b.la. fik mange oplevelser med forskellige
former for lys.
 ”Caféen”, der bød på forskellige sunde ting
til smagssansen.
 ”Vandland” og ”Havnen” med vandaktiviteter.
 et ”Polarland” med kolde elementer og følekasser.
 ”spillestedet”, hvor man kunne prøve en
masse spil.
 ”Mini-zoo”, hvor der bl.a. var en pony på
besøg.

 ”Det muntre køkken”, hvor der skulle

smadres porcelæn.

 ”kørestolsræs”, hvor man kunne prøve en

bane i kørestol eller dyste imod sin kammerat om, hvem der kom først.
 Man kunne også få en tur på vores kørestolscykel eller i det fine tog, hvor der var
alm. sæder, men også en vogn med plads
til kørestole.
Eftermiddagen sluttede vi af med fællessang
og guitarspil i caféen og en skål på en god
dag i sansernes tegn.
Vi er så glade for alle de besøg, vi fik dagen
igennem. Så en stor tak for opbakningen til
beboere, pårørende, skole, børnehave, byens
dagpleje, interesserede lokale og ikke mindst
vores frivillige. 
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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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 Tag på udflugt til kirkegården
Ved: Bodil Toftdahl

Ting ta´r tid, når en have bliver til.
I et par år har Inga Kjær og Margit Jensen
sammen med vores graver Iver Sørensen arbejdet med at etablere en sansehave på kirkegårdens tomme gravsteder.
Det er blevet en meget varieret sammensætning, efter det overordnede princip, at der
skal være noget for alle sanser.
Man kan lytte til fuglesangen, mens man ser
farverne, mærker på blade og stængler, følger
duften og smager på æbler og krydderurter.
Og når turen rundt mellem de mange planter
er slut, kan man gå ind i kirken og nyde stilheden og eftertanken.

Til sydvest er der smag på æbler og bær og
krydderurter (man må gerne tage en suppevisk med hjem).
Til nordvest er der planter, som er bløde eller stikker til følesansen.
Til sydøst er der farver, som kan glæde øjet,
Til nordøst dufter roser og lavendler, skovmærker og liljekonvalbusken, så man kan
blive helt ør.

Nr. Omme kirke vender rigtig
Nørre Omme kirke vender, som kirker skal:
med koret til øst og tårnet til vest, så det er
nemt at orientere sig. Kom og følg med, som
sommeren skrider frem og planterne blomTag en plan
strer og folder sig ud. Som tiden går, vil sanI våbenhuset kan man tage en plan og vejled- sehaven udvikle sig, så det vil altid være en
ning, som man kan tage med sig ud, når man oplevelse at komme rundt på kirkegården.
Tag kaffekurven med; der er cafésæt og bængår omkring på kirkegården.
ke placeret, så man altid kan finde sig en
De fire kvarterer

plads i solen!
Beplantningen er tilrettelagt således, at der er
fire “kvarterer” i forhold til kirken:
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 Fastelavnsfesten i Grønbjerg
Som vanen tro havde Grønbjerg Sognefor- Finn Krogh Jørgensen var denne dag fotograf
ening invitere til fastelavnsfest i Multisalen til foretagendet og havde valgt følgende bilmed efterfølgende kaffe og præmieoverræk- leder:
kelse i den tilstødende gymnastiksal.

Fra venstre: Majse Sørensen (bedst udklædte), Fra venstre: Freja Højgaard (kattekonge), AndreDavid Thomsen (kattekonge) og Emma Thesbjerg as Skytte (dronning), Jesper Sørensen (bedst ud(dronning)
klædte)

Fra venstre: Liva Vestergaard (kattekonge), Maja
Sørensen (dronning), Katrine Vendelbo (bedst udklædte)

Fra venstre: Marcus Schjerlund (kattekonge), Sille Pedersen (dronning), Kevin Fredensdal (bedst
udklædte)
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- og så var der leg og fastelavnsboller med kaffe, te og saftevand til
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 Byparken tilplantes
Lørdag den 27. april var
der indkaldt til arbejdslørdag på Grønbjerg Friskole.
Det helt store arbejde bestod i at få tilplantet Grønbjerg Bypark med omkring
900 træer og buske.
De små maskiner blev taget
i brug for at få boret de
mange huller som planterne
skulle sættes i, men der blev
også benyttet almindelig
håndkraft.
Følgende områder fik en
tur: Rengøring i bibliotek
og klasseværelser, vinduespudsning inde og ude, vuggestuen malet, børnehave
hegn flyttet, skolegården
malet op, byparken plantet
til og så har man nydt den
gode mad fra køkkentroldene.
Modsatte side er planteholdet samlet foran skiltet der
fortæller at LAG er deltager
i projektet. De ”små” maskiner var ikke ”opstillingsberettiget”.
Højmose planteskole - er
konsulenter på beplantningen af Byparken
Byparken støttes af LAG
Lokal Aktions Grupper.
Alle fotos Mogens Ballegaard
(-mb)
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På vegne af Kræftens Bekæmpelse:
Stor tak til bidragydere og indsamlere ved Landsindsamlingen.
Her i Grønbjerg kom der 5.204 kr. ind, lidt mindre end sidste år, men det opvejes af betydelig flere
indbetalinger på mobile Pay.
Med venlig hilsen Hanne og Gravers Kjærgaard
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 Skrål deltog i Gudstjenesten 3. søndag i fasten
Børne/ungekoret Skrål
Skrål - og man skal absolut ikke tage det
navn bogstaveligt - er navnet på det lille børne/ungekor som organist Helle Majlund har
haft i Ørnhøj kirke, men med deltagelse af
elever fra både Ørnhøj skole og Grønbjerg
Friskole. Koret medvirkede ved gudstjenesten i Nr. Omme kirke den 24. marts hvor en
knap fuld kirke kunne lytte til de unge røster.
Det var både til præludiet og postludiet, samt
til de fællessange der var på tavlen denne
søndag. Derudover var der solosang og korsang i en lind og yderst behagelig strøm.

Friskole har Helle Majlund haft musikundervisningen fra 0 – 5. klasse i fire og et halvt år
af de fem hun har været i Grønbjerg, og til
den ende siger Helle Majlund, at det har fungeret fint.
Der er en entusiasme og gå-på-mod i de unge
klasser, og der er mange rigtig dygtige elever
i sang og musikundervisningen, som ikke bør
”spildes” på gulvet.
Den entusiasme og gå-på-mod har det årlige
drama stykke der bliver opført hvert år i
Grønbjerg Friskole nydt godt af med meget
dygtige elever i orkesteret, og de unge mennesker har udviklet sig og medvirket til at
Musikundervisningen i Grønbjerg Frisko- dramastykket blev til en stor oplevelse for
le
både børn og publikum. I det hele taget et
Børnene kommer som nævnt fra både Ørnhøj løft til hele Grønbjerg Friskole. Et dramasSkole og Grønbjerg Friskole. På Grønbjerg tykke der er med til at gøre Grønbjerg Fri-

Børne/ungekoret Skrål fra Ørnhøj Skole og Grønbjerg Friskole
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skole til et godt og spændende sted
at være. Så musikundervisningen
er et område der absolut ikke må
underprioriteres.
Med Helle Majlunds skifte til kirken i Majdal kommer Grønbjerg
Friskole til at savne en musiklærer, der kan løfte faget efter Helle.
Musikken og sangen har givet
Grønbjerg Friskole et løft i den
musikalske retning. Et løft der har
understreget det vakuum, der var i
en kort periode efter skoleleder
Peter Lindegaard. (-mb)
Øverste billede:
Helle Majlund ved det elektriske klaver og solisterne fra venstre er Emma
Wejse og Maja Black.
Begge fra Grønbjerg Friskole.
Billede nr. 2:
Koret Skrål står bag solisten Toke
Jensen, Grønbjerg Friskole.

Billede nr. 3:
Slutsalmen med Pastor Anne Hillgaard til højre og foran hende til højre
kirkesanger Karen Margrethe Bülow
sammen med børne/ungekoret Skrål

Billede nr. 4
Her er det slutbønnen med Anne Hillgaard flankeret af Skrål.
Det er nok ikke ofte at man ser denne
opstilling i en kirke.

Alle foto Mogens Ballegaard
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 6. marts
Var der fastelavn på Grønbjerghjemmet, beboere og personalet var festligt udklædte, der
kom nogle børn fra Børnehuset og hjalp med
at slå katten af tønden, det var to af børnene,
der blev kattekonge og dronning. Alle fik en
stor slikpose, som var købt og pakket af de
frivillige.

Torsdag d. 28. februar
Alle frivillige med påhæng var inviteret til
nytårskur på Grønbjerg hjemmet, vi fik mange nye og spændende retter, som Betty og
Elin (køkkenpersonalet) havde stået for, de
havde været på kursus og fået inspiration,
hvilket vi fik glæde af.

Onsdag d. 13. marts
Var der bankospil, Der var gaver til alle,
nogle af dem endda hemmelige.
Onsdag d. 3. april
Så var det igen tid for bankospil, Annette P
havde købt nogle små figurer til gevinst. Beboerne blev rigtig glade for dem.
Søndag d. 21. april - Påskedag
De frivillige havde købt et påskeæg til alle
beboere, som der var to frivillige der delte ud
til stor glæde, for beboerne.
Torsdag d. 25. april
Sansefestival
En helt fantastisk dag, mere herom andet
sted i bladet.
Stor Tak
De frivillige vil gerne takke alle som har indbetalt medlemskab.
Det er til stor glæde for beboerne.
Vi blev underholdt af nogle bakkesangerinder og en mand med en rumsterstang, en fantastisk underholdning, som sluttede af med,
at de delte roser ud til alle frivillige. Grethe L
havde lavet en sang, som alle frivillige sang
for personale og beboere, en helt fantastisk
dag.

Adr.:
Formand:

Skulle der være nogle der har lyst til at støtte
os, kan det gøres på flg. Måde:
MobilePay 76190
Konto 7670 - 44 64 256 

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 NaturMusen- Afdelingsleders beretning - 2019
Ved: Klaus Wolff

For et år siden måtte vi indse at ventelisten
til en plads i vuggestuen, var ved at være så
lang, at der måtte gøres noget. Skulle vi bare
afvise de forældre som ønskede at deres børn
kunne gå i vuggestue i Grønbjerg eller skulle
vi udvide? Bestyrelsen besluttede at vi skulle
sige ja til så mange af de lokale børn og børn
fra de omkringliggende byer, som vi havde
rammerne til.
Ved at rokerer på diverse lokaler mv. blev vi
godkendt til 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn, og så kunne arbejdet med at skabe
en struktur for den nye situation begynde.

Forældrerådet er med til at sætte sit præg på
dagligdagen i NaturMusen. Hvert år holder
vi løvfaldsfest på grunden, med leg, græskar
og mad. Det bliver i disse situationer særligt
tydeligt, hvad det er for et fællesskab, man
bliver en del af, når man melder sit barn ind i
NaturMusen.
Der har også fra forældrerådet været forslag
om at lave en nattøjsdag i børnehaven. Det
måtte vi selvfølgelig prøve.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
mange tak til forældrerådet for jeres arbejde i
det forgangne år.
Den ene Kamilla blev ganske vist skiftet ud
Der var flere løsninger på tegnebrættet. Be- med en anden Camilla i starten af 2019. Men
slutningen blev at beholde adskillelsen mel- I har alle bidraget til at gøre en forskel for
lem vuggestue og børnehave.
NaturMusens børn. Tak for det!
I løbet af sommerferien arbejdede personalet
hårdt for at indrette den gamle SFO til børne- Hvis man har lyst til at få nærmere indblik i
have, flytte SFO'en ind i et klasselokale på den organisation, der hedder Grønbjerg Friskolen.
skole og NaturMusen, og være med til at sætI august startede tre nye børn i vuggestuen og te sit præg på det store fællesskab, kan jeg
steg dermed fra 10 til 13 børn. Allerede i sep- kun opfordre til at I stiller op til forældreråtember kom det 14. barn og fra januar i år,
nåede vi så 15 børn.
Det var en stor mundfuld for vuggestuens
personale med de mange nye små og der blev
kæmpet en hård kamp for at finde frem til en
daglig rytme, der kunne skabe tryghed og
genkendelighed for de nye.
Jeg vil i den forbindelse rette en stor tak til
personalet for den gode måde I har håndteret
udfordringerne. For ja! det var hårdt mens
det stod på, men det beviser samtidig for
mig, at vi har et personale i NaturMusen, der
handler meget professionelt og løsningsorienteret. Tak for det.
NaturMusen har et forældreråd, der består
af tre medlemmer fra forældregruppen. Sammen med mig skal de sikre de bedst mulige
forhold for børnene i NaturMusen og fungerer som forældrenes talerør. Er der noget man
bekymre sig om eller er utilfreds med, kan
man altid kontakte forældrerådet. De kan så
hjælpe med at bringe eventuelle problematikker til ledelsen.

Afdelingsleder Klaus Wolff aflægger beretning
medens Torben Sønderby (dirigent) og Jette Rask
(formand for friskolebestyrelsen til venstre og Niels Henrik Larsen (skoleleder) og Pernille Refslund (sekretær i bestyrelsen) til højre lytter med.
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det eller til bestyrelsen. Det er utroligt vigtigt, at vi har nogle gode folk, der kan tage de
store briller på og se på hele det store fællesskab, I forældre er en del af. Kun ved at se på
børnegruppen som en helhed, kan vi skabe de
bedste udviklingsmuligheder for det enkelte
barn.

kunne indgå i et fællesskab. Det sidste år inden skole, bliver det mere intenst og humlebigruppen har som de foregående år været
med når der er musik og fortælling i gymnastiksalen. Derudover er der trin for trin, dialogisk læsning og arbejde med en lille
"skolebog" for børnehaver.
Gradvist bliver børnehavebørnene til en del
af det fællesskab som venter lige på den anden side af døren.
Denne sammenhæng mellem vuggestue, børnehave og skole ses tydeligt i de årlige dramaforestillinger. Om man er med på video
som rumpenisser, eller om man er med på
scenen, giver alt sammen en følelse af samhørighed og fællesskab.

Eller som professor Svend Brinkmann siger
det:
Et fællesskab udvikles sjældent ved at fokusere på individer - det er snarere omvendt:
Fællesskabet er rammen for individets dannelse og udvikling!
Dette rammer NaturMusen meget godt ind.
Det vi gerne vil, er at skabe trygge rammer
og et fællesskab, hvor det enkelte barn trives
og udvikles.
Personalet i NaturMusen arbejder hver dag
på at skabe disse rammer. Det skinner tydeligt igennem at de voksne holder af børnene,
og der arbejdes hver dag på at bringe alle ind
i fællesskabet.

Læreplan
I maj 2018 vedtog folketinget nye regler om
den pædagogiske læreplan. Nu skulle det blive helt tydeligt for alle institutioner i Danmark, hvad det vil sige at drive en dagpleje,
vuggestue og børnehave. Det skal ikke længere være op til den enkelte pædagog eller
institution, hvad, der er vigtigt i dagtilbuddet.

Nogen vil påstå at der ikke er en fællesskabsfølelse hos vuggestuebørn. Det tror jeg
ikke gælder for børn i Grønbjerg. Vi oplever
at børnene spiller sammen med hinanden og
med den voksne. Det skal dog siges at de
små har brug for den voksne til at guide i retning af fællesskabet. Når børnene kommer i
børnehave, fortsætter denne udvikling. Der
bliver stillet større og større krav til det, at

Dagtilbudslovens §7 siger bl.a.:
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er
grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
Det kan vi vel næppe være uenige i!

En ny tradition er også kommet til vor egn.
I mange kirker er frivillige begyndt at strikke eller hækle særlig fine klude
til at tørre hoved med på de børn, der bliver døbt.
Familien får kluden med hjem som et minde fra dagen.
Vi arbejder på at etablere en gruppe frivillige som vil tage denne opgave
på sig, og vi inviterer til et fælles møde for Ørnhøj og Nørre Omme, hvor
vi kan orientere om hvordan man får garn og opskrift og kommer i gang
med strikkeriet.
Mødet er i konfirmandstuen i Grønbjerg torsdag d. 6. juni kl. 16.00.
Konfirmandstuen - Frydendalsvej - mellem 2 og 4, Grønbjerg
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Den styrkede pædagogiske læreplan hviler på
en række værdier. Det pædagogiske læringsmiljø er en af dem og selvfølgelig er det også
et udgangspunkt for det pædagogisk arbejde i
NaturMusen.

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til NaturMusen personale. De gør hver dag et fantastisk arbejde. Det er i kraft af deres faglighed, lyst til arbejdet, iderigdom og ikke
mindst deres omsorg for børnene, at NaturMusen til stadighed er et fantastisk sted at
Meget af det, der står i den nye styrkede læ- være barn.
replan, er gammel vin på nye flasker, men
det er alligevel godt at blive mindet om, Jeg vil også gerne takke alle jer forældre fordi
hvad, der er vigtigt for børns udvikling og vi må få lov til at være sammen med jeres
trivsel i vuggestuen og børnehaven.
skønne unger. Tak for det! (forkortet af red.) 
På et forældremøde i vuggestuen blev forældrene spurgt, hvad de mente en aktivitet er.
Der var bred enighed om at pædagogiske aktiviteter er i alt det der foregår i løbet af dagen. Om det er en puslesituation, hvor den
voksne får mulighed for en til en kontakt og
kan kommunikere med barnet på netop barnets præmisser, eller om det er en aktivitet,
hvor alle børn bliver udstyret med forklæde,
pensel og maling og skal male julenisser, er
der tale om en pædagogisk aktivitet.
I børnehaven er vi også blevet langt mere
bevidste om at eksempelvis den tid, der skal
bruges i garderoben for at blive klar til en
udendørs aktivitet ikke bare er spildtid og noget, der skal overstås, så vi kan komme i
gang med den egentlige aktivitet. Nej det at
bruge tid til at guide og hjælpe børnene til at
tage deres tøj på selv, er en overordentlig
vigtig opgave i en børnehave. Vi gør børnene
selvhjulpne og i stand til at mestre deres eget
liv. Dette giver en ballast til bedre at kunne
modstå opgaver, der er sværere.

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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 Grønbjerg Friskole Lederberetning
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Ved juletid 2018 nåede Grønbjerg Friskole et
elevtal på 127. Vi har stoppet for tilgangen,
indtil skoleåret 2019/2020. Søgningen til friskolen har været støt stigende siden
2014/2015 og tendensen ser positiv ud. Vi
starter næste skoleår med max 130 elever. Vi
ønsker at fastholde dette elevtal af pædagogiske og faglige begrundelser. Rammerne er
ikke til mere, og princippet om nærhed og
stærke relationer mellem børn og voksne er
en stærk grundpille i vores arbejde, som vi
ikke ønsker at gå på kompromis med.
Ligeså er opbakningen til SFO, NaturMusen,
børnehaven og vuggestuen rigtig god. Vi har
forsøgt os med at udvide børnetallet, men erfaringerne har vist, at vores rammer ikke er
tilstrækkelige, og at arbejdsmiljøet kommer
under pres. Det ønsker vi ikke.
Derfor skal vi i 2019 have bygget vores ekstra klasselokale.
 9. klasse flyttes tilbage ind i skolen
 SFO kan få deres lokaler tilbage
 børnehaven får mere plads
 vuggestuen komme ned på 10 børn,
I 2018 blev personalet bedt om at rykke sammen og finde kreative løsninger.
Bestyrelse og ledelse har således besluttet at
økonomien, er til byggeri og planerne er i
gang med at blive udført.
Vore grundlag for at drive Grønbjerg Friskole er fortsat, tillid, tryghed og tolerance. Vi er
tæt på vores børn og elever, vi opdrager dem,
diskutere med dem og tilskynder til at de afprøver nye udfordringer. De skal lære at være
respektfulde, lære at stå selv og tro på egne
evner. Vi prøver at komme meget ud af huset, lære nyt, gå på opdagelse og færdes
fremmede steder.

Husket bliver også 8.klasses sejr ved Skills i
Skjern, og fredag d. 5 april drog de til DM i
Skills i Næstved.
Året vil også blive husket for Grønbjerg Friskoles første 10 år. Vi havde en dejlig dag
med leg, sang, optræden og god mad. Vi har
nydt godt af gaverne: kørsel med traktor og
vogn, tegninger til vores ny klasseværelse og
Lindetræer ved Algade.
Økonomi:
I 2018 omsatte vi for 12,2 mio. og sluttede
med et årsresultat på godt 270 t.kr. mod forventet 150 t.kr.
Vi har haft godt styr på udgifterne og vi har
været forskånet for de store uforudsete udgifter. Vores likviditet er forbedret med 374.t.kr
og er nu på 1.214 t.kr
Med resultatet for året 2018 og et budget
2019 der viser et overskud på 273 t.kr. har vi
besluttet at sætte vores byggeri i gang.
Foruden byggeriet vil vi også have fokus på
arbejdet med Byparken. Den videre udbygning af bål hus m.m. afhænger af fondsmidler.
Den nye ferielov udfordrer alle arbejdspladser og vi kommer også til at lave en plan for
finansiering af denne. Vi kommer over de
næste mange år til, at anvende hvad der svarer til 1.100 t. kr. på feriepengefonden. En
post som klart vil påvirke Grønbjerg friskoles likviditet.

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

Kort skal nævnes
 vore lejrskoler er et hit
 fælleslejrtur til Bjørneborg
 turen til Berlin for 8.-9. klasse.
 cykelturene til Velling og til Momhøje.

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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relses, ledelses og medarbejdertræf på Herborg friskole. Emnet var,” hvad er en friskole, hvad forpligter og hvordan kan vi se det”.
Med hjælp fra Friskoleforeningens formand
Peter Bendix havde vi en dejlig aften.
Vi vil gerne blive bedre til at gøre vores politikere opmærksomme på friskolernes kompetencer og styrkesider. Vi har inde længe folketingsvalg og vores økonomi er til debat
blandt partierne. Vi er dybt afhængige af de
beslutninger der træffes blandt politikere og
vi vil gøre vores til at holde dem orienteret,
sådan at vi fortsat har en ordentlige økonomi
at arbejde med.
Arbejdet i bestyrelsen er skolens motorrum
og jeg håber at der en mange som har lyst til
at medvirke i skolens fremtid.

Vores medarbejdere:
Vores undervisere er en god blanding af rutine og ny tilkomne medarbejdere i Grønbjerg
Friskolesammenhæng. I dette skoleår har vi
brugt god tid på at formidle vores værdier,
traditioner og tankerne bag. Vi er kommet
langt, men det kræver mere end et skoleår at
få Grønbjerg Friskole under huden. Vi er rigtig godt på vej og jeg oplever fortsat en stor
arbejdsglæde og et stort ansvar for at få vor
friskole til at lykkes. Vore lærere er arbejdsomme, energiske og pligtopfyldende. Evnen
til at skabe stærke relationer, være imødekommende og opdrage er en stor del af lærernes hverdag. Det er vigtig for elevernes trivsel, og der går ikke en dag uden at lærerne
hjælper til og løser problemer.
Lærerne er glade og humoristiske og personalestuen er et rart sted af komme. Mange
lærere kommer fortsat på kurser og Else Marie har valgt at tage en pædagogisk overbygning på sin uddannelse. Vi kommer hvert år
på Friskoleforeningens landsmøde. Det giver
os en masse friskoleånd og styrker fællesskabet.
Vi kan alle være stolte over personalet på hele Grønbjerg Friskole. Tak til alle medarbejdere.

Forældresamarbejdet:
Med mange nye familier er det særlig vigtig
med en god kommunikation. Nye som gamle
forældre har brug for god information og en
åben, ærlig og direkte kommunikation. Vi
prøver hele tiden at forbedre os og søger gerne hjælp udefra om nødvendigt. Uheldigvis
oplever vi en meget lang responstid på vores
henvendelser til myndighederne, men prøver
efter bedste evne at løse eventuelle udfordringer.
Vores børns skolegang er helt afhængig af,
Bestyrelsen:
om de voksne omkring barnet er i stand til at
I dette skoleår har samarbejdet været velfun- samarbejde. Det giver børnene ro og tillid.
gerende og stabilt. Vi er begunstiget af en Det handler om tillid og jeg oplever at vi har
stabil økonomi og retten til at træffe selv- et godt samarbejde med forældrene.
stændige beslutninger. Vi har godkendt det
kommende byggeri og ser frem til at komme Foreninger og frivillige:
i gang.
I Grønbjerg er vi begunstiget af et rigt og dyVi har på tværs af friskolerne afholdt besty- namisk foreningsliv. Jeg oplever at Grøn-
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bjerg Friskole ofte er blevet et samlingssted
for mange foreninger og aktiviteter. Det er vi
glade for, og vi glædes over at friskolen bruges i mange timer i døgnet.
Pt. kan vi glædes over den kommende multibane som placeres ved stenmelsbanen.
Vi har stadig en rigtig god tradition med besøg på Grønbjerghjemmet. Det er vigtig, at vi
kender til hinandens huse og de mennesker
der opholder sig der. Det giver indsigt og forståelse.
Støtteforeningen er vores glasur på kagen. De
forsøder vores hverdag med tilskud til legeplads, ture ud af huset og meget andet. En
støtte som ud over det økonomiske aspekt,
giver børn og voksne en fornemmelse af at
byen står bag os. En stor tak til jer alle for
opbakningen.

nedsat funktionsniveau. Vi har pt. otte medarbejdere der går under denne kategori. Det
er til stor glæde for alle parter og medarbejderne udfylder alle betydningsfulde opgaver.

Perspektiv:
2019 skal være året hvor vi igen bygger til og
anlægger Grønbjerg bypark. Det er vigtig at
signalere at udviklingen fortsætter i Grønbjerg. En by hvor vi trives i fællesskab.
Vi er stolte over den opbakning vi oplever og
ved også at det forpligter. Vores største reklame er de historier der fortælles om Grønbjerg Friskole. Det er forældrenes friskole og
det er jeres fortællinger, der beskriver vores
daglige arbejde. Det faglige niveau er fortsat
højt og vores elever lærer, at arbejde projektorienteret, arbejde i grupper og stå frem for at
fremlægge deres opgaver. Det ligger os på
sinde at vores elever er selvstændige, demoSocialforpligtigelse:
Ifølge lovgivningen, er vi som friskole, for- kratiske og tolerante unge mennesker når de
pligtet til at leve op til arbejdsmarkedets forlader Grønbjerg Friskole. Tak for opbakkrav. Vi skal sikre at løfte opgaven med at ningen til Grønbjerg Friskole.
ansætte og fastholde medarbejdere der har et (forkortet af red.) 

v/ Mads Madsen








autoopretning
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Mobil: 20 48 58 38
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Super tilbud i Let-Køb maj !

