Nr. 159

15. juli 2019

27. årgang

Foto: Mogens Ballegaard

Snorklip i Grønbjergboernes nye vandre/cykelskov!
Mellem 2-300 publikummer var mødt op til RKSKs indvielse af Snogdal
Plantages vandre- og cykelruter på hhv. 1 - 3 og 4 kilometer.
Viceborgmester Søren Elbæk, der lovede, at der efterfølgende var pølser nok
til alle, havde æren af at hugge snoren over. Med to - tre forsøg lykkedes det
for Søren Elbæk at få åbnet ruterne.
Man kan gå gennem skov direkte (næsten) fra Grønbjerg til Snogdal.
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 Redaktionen

sten hele vejen fra Grønbjerg.
Der er flere muligheder:
1. Man kan gå fra Grønbjerg ad Teglværksvej, forbi teglværket til Sandbækvej dreje
ned langs vejen til Sandbækvej 15 og 17 gå
uden om nr. 17 fortsætte gennem Kiddal
plantage. Ved Omme Bakker gå ned ad Ommebakkevej og ved hovedvej A11 dreje til
venstre og gå ca. 60 meter hvor der er skiltet
af til Snogdal Plantage.
2. Gå som ovenfor beskrevet, men gå mod
A11 ad Sandbækvej. Ca. 60 meter før A11
dreje til højre ad den Gamle A11, der er farbar helt op i Omme Bakker. Herfra følger
man ovennævnte beskrivelse.
3. En tredje mulighed er at gå at Sønderkjærsvej forbi Brunsgård, som ligger på Sønderkjærsvej 13. Herfra følger man grusvejen
igennem en lille del af Kiddal Plantage til
A11, og følger anvisningen i 1.
Rute 1. og 2. er på ca. 4 km, medens rute 3
er på ca. 6 km. - Man kan naturligvis også
cykle eller køre i bil til Snogdal Plantage.
Der er tre afmærkede ruter i Snogdal Plantage på hhv. 1, 3 og 4 km. 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Algade med parkering
Så har ”Algadegruppen” være til et møde
sammen med RKSK-Kommunes vejafdeling,
det kan man læse om andet steds i bladet.
Langt den overvejende del af opgaven i Algade er at få farten ned, på de køretøjer der er
på vej gennem byen. Det gælder naturligvis
både de udefrakommende bilister, men også
lokale, der af én eller anden grund, er på vej
gennem byen.
Der er i den forbindelse flere tiltag, og det
må vi afvente en løsning på. Dog er der en
anden måde at få farten på gennemkørende
køretøjer ned på. Det er simpelt hen at parkere lovligt i Algade.
Det er faktisk forbudt at parkere med et
hjulpar på fortovet. Så en god løsning er at
parkere lovligt. Det vil sige, at hjulparrene
skal ned fra fortovet. Derved fylder bilerne
mere, og det virker på samme måde som chikaner. Så, jo flere biler vi kan få parkeret i
Algade på lovlig vis, jo mindre skulle farten
gerne blive på de gennemkørende bilister.
Alle disse tiltag er i den grad til for at beskytte cyklende og gående i Algade. Og deri
kan bilerne deltage, så der bliver god plads til
at have barnevogne og trehjulede cykler med
på fortovet langs Algade. Så, Grønbjergborgere ud og parker lovligt i Algade.

Deadline for nr. 160 er
lørdag d. 24. august 2019
Bladet udkommer
onsdag d. 11. september 2019

RUNESTENEN

Vandre- og Cykelture omkring Grønbjerg
Søndag den 30. juni var en god dag set med
vandrere og MTB-cyklister (mountainbike)
fra omegnens øjne.
Snogdal Plantage med dens vandre og cykelruter blev indviet netop den søndag. Grønbjergs MTB-entusiaster har afprøvet stierne
og er begejstrede.
Hvorvidt vandrere også har været i Snogdal Plantage vides ikke med bestemthed.
For de der ikke er klar over hvor Snogdal
Plantage ligger, skal det siges, at det ligger lige uden for Nr. Omme sogns grænse mod
syd og øst.
Som det er anført på forsiden kan man faktisk gå til Snogdal plantage gennem skov næ-

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i ca. 350 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” ! - Bladet sendes endvidere til byrådet digitalt
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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 Nyt fra Byrådet
klar… så vi skal værne om det frivillige arbejde og alle vores ildsjæle.
Jeg vil benytte min taletid til at sige et par
ord om mine og Byrådets visioner for Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vi har tre kodeord i vores vision om Naturens Rige, og det er Liv, Udvikling og Nærhed.
Vi ønsker det gode liv for vores borgere…
og det gode liv vokser blandt andet ud af vores frivillighed og vores tillid til hinanden.
Og der skal være plads til mangfoldighed og
forskellige måder at leve sit liv på.

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

Til Runestenens læsere.
Sommeren står for døren,
og det er tid til at holde et
lille break fra hverdagens
travlhed. Jeg og Agnes er i
skrivende stund ved at pakke kufferten for om et par
dage at rejse til Canada i
godt et par uger. Vi glæder os vildt til nye og
store oplevelser.
Af samme grund finder jeg desværre ikke
tiden til denne gang at forfatte et skriv med
”Nyt fra Byrådet”, men sender de bedste
sommerhilsner til jer alle med en del af min
Sankt Hans tale.
Næste nummer vil bl.a. indeholde nyt om
budgettet for 2020-2023.
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”I vores fortravlede hverdag er det desværre for sjældent, at vi mennesker mødes med
hinanden - og det er derfor godt at fastholde
nogle traditioner, hvor folk mødes… som
f.eks. i dag hvor vi fejrer Sankt Hans.
Og på trods af travle dage er jeg glad for at
være en del af et samfund, hvor fællesskaberne og nærheden er i højsædet.
I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi et
hav af foreninger, og de bidrager alle til, at vi
kan dyrke vores interesserer - og vores netværk og relationer.
Mange venskaber.. og endda ægteskaber..
er opstået rundt omkring i vores foreninger.
I vores kommune er der utroligt mange frivillige, og de brænder.. ja, hvis man kan bruge det udtryk på Sankt Hansen Aften.. men
de brænder for den forening, de er en del af.
Vores frivillige hjælper med til at skabe
muligheder og rammer for næsten alt… lige
fra sport, teater, musik, oplysende arrangementer.. og meget andet.
Og der er intet, der kommer af sig selv…
for vi kan ikke spille en fodboldkamp uden,
at der er frivillige, der har gjort det hele
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Marianne Telle
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Monica Vestervig
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

97384050
22561982
97384373
23704066
30524177
25744066
21681965
21441727
20878367
25470589
30279610
97173354
30354805
40923542
23264285
21680644
22675475
97384486
97381685
97131500
30976970

JULI 2019
MA 15
TI

Side

Dagen er aftaget med 0t 54m

Side

29

LØ 17

16

SØ 18

Kirke 9

ON 17

MA 19

34

TO 18

TI

FR 29

ON 21

LØ 20

TO 22

SØ 21

Kirke 9 (AH)

MA 22

´30

TI

20

FR 23 Havefestival Ingas have
LØ 24

ON 24

MA 26

TO 25

TI

FR 26

ON 28

LØ 27

TO 29

SØ 28

Kirke ingen

MA 29

31

TI

Runestenen Deadline

SØ 25 Havefestival Ingas have

23

21

Kirke 10.30
35

27

FR 30 Sommerfest

9

LØ 31 Sommerfest - Høstfest

17

SEPTEMBER

30

ON 31

1

Kirke ingen

MA 2

36

SØ

AUGUST
TO

1

TI

FR

2

ON

4

LØ

3

TO

5

SØ

4 Ingas Have

FR

6

LØ

7

Kirke 9 (Nicolaisen)

MA 5

21

32

3

TI

6

SØ

8

Kirke 9

ON

7

MA 9

37

TO

8

TI

FR

9

ON 11

LØ 10

TO 12

SØ 11

Kirke 10.30

MA 12 Hjertestarterkursus
TI

21

33

10 Nr. Ommekoret kl. 19 i Konfirmandst.

31

FR 13
55

LØ 14

13

SØ 15

Høstgudstjeneste kl. 10.30

ON 14 Skolestart GF (2019-2020)

MA 16

38

TO 15

TI

FR 16

ON 18
5

17

15. juli 2019

Dagen er aftaget med 5t 30m
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Og på en aften hvor vi fejrer en gammel
nordisk, hedensk og sidenhen kristen tradition, så vil jeg sige, at jeg inderligt håber, at vi
i al fremtid vil leve i et fredfyldt og frit demokrati. For vi kommer ikke udenom, at der
er onde kræfter på spil, som ikke vil den frie,
vestlige verden noget godt.
Når vores forfædre brændte bål på Sankt
Hans Aften for at holde onde kræfter væk…
så var det primært hekse og trolde, de havde i
tankerne.
I dag ved vi, at datidens frygt primært var
baseret på overtro. Vi ved desværre også, at
vore dages terrorisme har vist os, at nutidens
frygt er reel og til stede rundt omkring i verden.
Lad os med aftenens Sankt Hans bål stå
sammen om at holde al ondskab på afstand.
Og lad os stå sammen om at værne om den
frihed, som vore forfædre har kæmpet for.
Sankt Hans Aften anno 2019 er dermed ikke så meget anderledes end fortidens fejringer af Sankt Hans. Vi har stadig et - brændende - ønske om at holde ondskab på afstand. Og dermed kan vi se en lige linje fra
vores forfædre og til os, der er til stede i aften.”
Runestenes læsere ønskes en god og solrig
sommer.

Naturens Rige er vores hjem, og vi er stolte
af det og af områdets unikke muligheder. Vi
er åbne for omverdenen og ideer, der kan
styrke og udvikle kommunen… og med
handlekraft og stærke rødder i den vestjyske
muld, søger vi altid at gribe mulighederne.
Som den geografisk største kommune i
Danmark ved vi, at nærhed ikke blot handler
om fysiske afstande, men mere om den menneskelige nærhed, vi skaber gennem vores
relationer til hinanden.
Vores værdier skal være vores stærke fundament. Ligesom vi benytter og beskytter naturen, vil vi bruge og bevare vores værdier,
når vi sammen skaber fremtidens Ringkøbing-Skjern Kommune.
Jeg er glad for at leve i en kommune og i et
land, hvor vi har gode og sunde værdier.
Men jeg kan samtidigt ikke lade være med at
tænke på alle de mennesker rundt omkring i
verden, der lever under tyranni, konflikter,
krig og ufred.
Mennesker, der slet ikke har den frihed og
de samme rettigheder, som vi har.
Vi lever i et land med fred, frihed og demokrati… og hvis vi ikke er tilfredse med den
måde, vort land bliver regeret på, så har vi
muligheden for at gå i stemmeboksene, når
der er valg.
Den mulighed havde vi for nylig, da der
var valg til Folketinget.
Jeg havde da gerne set, at valgresultatet så
lidt anderledes ud… men når alt kommer til
alt, så er jeg dybt taknemmelig over, at jeg
lever i et fredfyldt demokrati.

Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36

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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 Konfirmanderne 2019

Bagerst fra venstre:
Emil Christiansen, Jacob Harhorn Vendelbo, Kevin Bundgaard Fredensdal, Lars Vestergaard Hansen, Marius Krogh Jørgensen
Midten fra venstre:
Emma Juelsgaard, Nanna Berthold Fischer Hansen, Maja Blach Sinkjær, Sille Ester Legaard Bodin Pedersen, Magnus Trabjerg Thomsen
Forrest fra venstre:
Sofie Kynde Berger, Emma Gyldenlev Bay Larsen, Isabella Storgaard Nilsson, Frederik
Agerbo Tang, Amalie Storgaard Nilsson, Toke Jonathan Jensen
Pastor Bodil Toftdahl
Billedet bragt med tilladelse fra konfirmandernes forældre

Sommer/høstkalender Menighedsrådet
Høstgudstjenesten
Årets høstgudstjeneste i det fri holdes d. 15. september kl. 10.30 i Abildå Brunkulsleje.
Vi håber, vejret er smukt, men i tilfælde af regn er der en fin overdækket terrasse,
vi kan bruge.
7
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 Sommermøde i Præstens have
Sognepræst Bodil Toftdahl må have visse evner eller forbindelser – igen i år skinnede solen lystigt ned over forsamlingen på de omkring 70-80 personer, der var mødt frem til
det årlige Sommermøde i Præstegårdshaven i
Grønbjerg.
Hovedtaler Anders Boll Mikkelsen, forstander på Staby efterskole, måtte efter at mikrofon- og højttaleranlægget blev fravalgt,
kæmpe om kap med bogfinkernes højlydte
kalden, for at få sit budskab ud til tilhørerne.
Hovedtemaet i foredraget gik på de unges
udfordringer i det nuværende samfund med
alle de goder, fristelser, kammeratskaber osv.
de nu støder på når de møder livet – det rigtige liv, som ifølge Anders Boll Mikkelsen er
lige der, hvor de unge nu er.
Dagen blev indledt med velkomst af Bodil
Toftdahl hvorpå nationalhymnen blev sunget.
Der blev sunget, lyttet til foredrag, lyttet til
Lejlighedskoret fra Ørnhøj, der var blevet
suppleret med medlemmer fra Nr. Omme
Gospelkor, drukket kaffe, præsentation af de
to sogne Nr. Omme og Ørnhøj sogns nye organist, Monica Vestervig, og igen sunget en
del fællessange. 

Øverst: Forstander Ole Boll Mikkelsen, Staby Efterskole
Derunder lejlighedskoret suppleret med medlemmer fra Grønbjerg Gospelkor
Til venstre...
...bliver organist Monica Vestervig budt velkommen til trods for, at hun mente, at hun havde fri og
ikke skulle aktiveres den dag.
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 20 år som kirkesanger
Ved: Grete Tange

I anledning af Karen Margrethe Bülow Møllers 20-års jubilæum som kirkesanger, har
jeg sat hende stævne for at få hende til at fortælle om disse år, og hvad de har betydet for
hende.
Karen Margrethe bor sammen med Henning
Bülow Møller på Sønderkjærsvej 1, den tidligere skole i Grønbjerg.
Begyndelsen
Karen Margrethe fortæller, at hun startede i
Nr. Omme Kirke den 1. juni 1999 samtidig
med, at Hanna Husted begyndte som ny organist. ”Der var kun to kirkegængere den
dag, så indsættelsen var nær ved at blive aflyst, men den blev alligevel til noget, og jeg
har siden mødt op til opgaverne med glæde.
Selve regulativet blev først underskrevet den
18. juni. Den 1. december 2011 blev jeg ansat som kirkesanger i Ørnhøj.”
Hvorfor og forudsætninger
Karen Margrethe søgte jobbet, da Aage Kleinstrup, der havde været kirkesanger i en menneskealder, holdt op. Årsagen til, at hun søgte
stillingen, var at formanden for menighedsrådet, Hanne Kjærgaard, havde spurgt hende,
om ikke hun kunne tænke sig at prøve det.
Karen Margrethe havde ingen forudsætninger,
bortset fra, at hun var glad for at synge, og at
hun i sin barndom havde fulgtes med sin far i
kirke i Tim. Karen Margrethe mindes stadig,
hvordan de cyklede til Vester Tim, hvor kirken lå, og hvordan hun på den måde lærte at

Karen Margrethe, som man ser hende som kirkesanger i Nr. Omme kirke.

synge mange salmer. Hendes far var en god
læremester, for han holdt meget af at synge.
Hun havde også optrådt, når der var fastelavnsfest, og det var altid med sang.
Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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Arbejdet og dets glæder og sorger
Den anden søndag efter sin tiltrædelse, da
Karen Margrethe skulle forrette sit kirkesangerjob, var hun naturligvis meget nervøs, i
særdeleshed, fordi Aage Kleinstrup sad i kirken. Hun rystede over hele kroppen og følte
det som om hun skulle til eksamen. - Efter
gudstjenesten kom Aage Kleinstrup hen til
hende og sagde, at det havde hun klaret flot.
Da var hun glad.
Karen Margrethe fortæller videre, at hun
har sunget i Nr. Omme, Ørnhøj, Væggerskilde og Brejning, og hun har kun haft positive
oplevelser. ”Jeg er meget glad, når kirkegængerne kommer hen til mig efter en gudstjeneste og siger, at det har været en dejlig dag.”
”De mest glade ceremonier har jeg oplevet,
når jeg har hentet bruden og hendes far ude i
våbenhuset og set dem gå op ad kirkegulvet.
Det rører mig hver gang,” fortsætter Karen
Margrethe. De sørgelige har hun jo også deltaget i, og Karen Margrethe fortæller, at hun
altid har lagt en hånd på kisten, inden den
blev båret ud, for på den måde at sige farvel
til den person, som lå der.

på, fordi så ved man lidt om rådets planer, og
om der er noget at udsætte på det, som hun
laver.
Hvorfor stoppe?
Karen Margrethe fortæller videre, at hun gerne vil stoppe nu, for hun synes, at arbejdet
slider mere nu, hvor hun er blevet ældre. Hun
har dog lovet, at hun vil fortsætte, indtil man
har ansat en ny. Karen Margrethe har hver
søndag skullet forberede sig på 10 salmer, og
hun har sat salmenumrene op på tavlen. Hun
viser mig i den forbindelse seks tykke bøger,
hvori hun har noteret, hvilke salmer der er
blevet sunget de forskellige søndage igennem
disse 20 år. Hun har været optaget hver søndag formiddag, og det har betydet, at hun ikke altid kunne deltage i børn og børnebørns
fester. ”Det vil jeg gerne have tid til nu,” siger Karen Margrethe.
Kirkearbejdet
Karen Margrethe glæder sig endvidere hver
gang, hun skal i kirke – ”I særdeleshed synes
jeg at det er skønt, når der kommer mange
kirkegængere, så sangen kan lyde af noget,
og når nogen takker for en god dag. Når kirken er fuld, bruser det nærmest igennem mig.
Det er grunden til, at jeg er blevet ved så længe,” men som hun siger: ”Hvad skulle jeg ellers lave”?

Kurser
For at blive bedre ”klædt på” til jobbet har
Karen Margrethe været på kursus to gange én
uge i Løgumkloster. Det har været både givende og spændende. Hun var dog mest
spændt, da hun skulle synge solo i den store
kirke i Løgumkloster, hvor resten af deltagerne lyttede. ”Siden har jeg været til undervisning i Tarm, hvor lærerne fra Løgumkloster
underviste én gang om ugen. Jeg har også gået til sang i Holstebro,” fortæller Karen Margrethe.

Andet, der har optaget Karen Margrethe
Jeg har deltaget i forskellige sammenkomster, hvor jeg sammen med organisten har
sunget fællessange. Jeg har sammen med Anne Hillgaard været med til gudstjenesterne,
som blev holdt på plejehjemmet i Spjald. Jeg
har dog også haft tid til at gå ud som bakkesangerinde, ligesom jeg sammen med min
mand har været aktiv i Vardespillene gennem
mange år.” Slutter Karen Margrethe.
En hyggelig formiddag er slut, og jeg takker for den åbenhed, som jeg har mødt, og så
håber jeg, at vi fortsat ser, Karen Margrethe i
kirken, selvom hun holder som kirkesanger.

Samarbejdspartnere
Samarbejdet med præst, organist og graver i
kirken har været eminent. Man har altid kunnet snakke om tingene og finde gode løsninger i fællesskab, og Karen Margrethe har faktisk arbejdet sammen med 4 forskellige præster i det daglige og forskellige organister.
Karen Margrethe deltager også i menig- 
hedsrådsmøderne, og det sætter hun stor pris
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 Samtale med Simone og Simon
Ved: Grete Tange

Denne gang er jeg på besøg hos vores nye
naboer. Det er Simone og Simon, som har
købt Ommegårdvej 9.
De overtog stedet til 1. januar 2019 og flyttede ind den 1. februar.
De tager venligt imod mig og fortæller gerne, hvordan deres liv har formet sig indtil nu.

lem Mejrup og Skave. Jeg gik i Mejrup Skole, og jeg havde 6 km til skole.
Efter skolegangen der var jeg på efterskole
i Bøvlingbjerg. Derpå tog jeg studentereksamen fra Holstebro Gymnasium.
Mens jeg gik der, fik jeg gennem en veninde oplysning om, at man kunne komme til
Nepal på et tre måneders ophold, hvor man
Simone fortæller først, og hun beretter:
skulle undervise børnene i engelsk.
”Jeg hedder Simone Kobborg Christensen,
Det var et projekt, der var startet af en daog jeg er 28 år, og jeg bliver 29 til sommer. me fra Silkeborg, og det bestod af flere skoJeg er født på en nedlagt landejendom imel- ler og sundhedstilbud.

Fra tidspunktet for samtalen og til nu er der sket en familieforøgelse hos Simone og Simon, idet Johan
kom til verden - lidt før tid - hvilket var årsagen til, at samtalen først bliver bragt i dette nummer.
12
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Det syntes jeg lød spændende, så jeg rejste
Jeg var meget optaget af det, og da jeg var
sammen med veninden derud.
færdig søgte jeg derud igen. Da fik jeg plads
i voksenafdelingen, men efter et år blev der
Til Nepal
en stilling ledig i børneafdelingen, og der har
Under opholdet var vi privat indkvarteret hos jeg været siden. Det har været meget spænen familie, som sørgede for mad og overnat- dende, for man arbejder tæt sammen på tværs
ning for os. Det var noget, som damen fra af fag. Jeg er holdt nu, for jeg har barselsorSilkeborg sørgede for, men rejsen derud måt- lov, men jeg håber, at jeg kan finde et job her
te vi selv betale. Man får ingen løn for at væ- i nærheden, når jeg skal i gang igen. Jeg kunre der, men man får mange oplevelser, som ne godt tænke mig at komme til at arbejde i
man ikke lige glemmer. Vores undervisning det offentligt system, som jeg har gjort til nu;
foregik i stor udstrækning gennem bevægel- men vi får se.”
ser, så børnene på de forskellige skoler, hvor
vi var, brugte både kroppen og hovedet til at Nu tager Simon over. Han fortæller:
lære engelsk.
Jeg hedder Simon Green, og jeg er opvokset
på et landbrug i Øster Lem. Da jeg var 13 år,
Gymnastikken og uddannelsen
flyttede vi til Højmark. Mine forældre. solgte
Da jeg kom hjem, tog jeg på Ollerup Gymna- landbruget og gik i gang med noget andet.
stikhøjskole. Det gjorde jeg, fordi jeg gerne Min mor har været bogholder forskellige steville dygtiggøre mig indenfor gymnastikken. der bl.a. på landboforeningskontoret i RingJeg har nemlig lige fra jeg var lille interesse- købing, og min far havde forskellige jobs,
ret mig meget for den. Det har jeg ikke fra indtil han for 8 år siden blev ansat som pedel
fremmede, for hele min familie dyrker den. på Dejbjerglund Efterskole.
Jeg har været udtaget til forskellige hold, og
jeg har selv undervist børn og unge menne- Skolegangen og i lære
sker.
Jeg gik i skole i Højmark og derefter på DejNu havde jeg fået mod på at prøve noget bjerglund Efterskole i 2 år. Jeg var ikke intemere med gymnastikken, så jeg fik job som resseret i at læse videre, så jeg gik i lære som
fortrinsvis gymnastiklærer på Lægaard Efter- elektriker hos Højmark El. Efter 4 år var jeg
skole, hvor jeg var et år. Jeg havde nemlig udlært, men jeg fortsatte hos dem i 1½ år meforestillet mig, at jeg skulle være lærer.
re. I den tid var jeg meget optaget af gymnastik, idet jeg var på ”repholdet” og ledede
Ergoterapeut - måske?
Ringkøbing Skjern juniorhold i et par år. OgEfter det år var jeg dog overvist om, at det så min familie er meget glade for gymnastik,
skulle jeg ikke, men jeg ville gerne beskæfti- så det kan vi altid mødes til.
ge mig med noget, der havde med kroppen at
gøre. Da min mor var ergoterapeut, skulle jeg Håndbold og værnepligten
i hvert fald ikke være det, men efter nogen Da jeg var et par og tyve år, stoppede jeg
overvejelse besluttede jeg mig alligevel for at med den seriøse gymnastik og gik i gang
prøve det. Jeg søgte ind på skolen i Århus og med håndbold. Jeg spillede i Rækker Mølle,
blev optaget. Denne uddannelse tager 3½ år, hvor der spilledes regionshåndbold Skjern lå
så jeg var færdig i 2016.
jo tæt på, men de tog de bedste spillere fra
os, så det var vi ikke så glade ved. På den anJob i Hammel
den side så var det godt, at der var muligheJeg var meget spændt på, om jeg kunne få der for dem.
job, for der var temmelig stor arbejdsløshed
Efter at jeg var udlært, aftjente jeg i fire
indenfor faget. Heldigvis havde jeg været i måneder min værnepligt i Søværnet. Det fopraktik på børneafdelingen i Hammel. Der er regik i Frederikshavn – der var også en muder 7 senge til børn, som er blevet alvorligt lighed for at komme på Kongeskibet, men
skadet af en eller anden grund, og som jeg så det havde jeg ikke lyst til. Jeg sejlede med
var med til at hjælpe til en bedre tilværelse.
krigsskibe i danske, færøske og skotske far13
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vande i to måneder, og det var mere spændende.
Da det var overstået, vendte jeg tilbage til
Højmark El, hvor jeg arbejdede videre i et år.

borg, indtil nu. Der er 1300 ansatte, og de udvikler og fremstiller måleudstyr til måling af
energiforbrug i form af elektricitet, vand og
varme. Nu hvor vi er flyttet hertil, har jeg
søgt og fået arbejde i Ringkøbing hos Lutex,
Maskinmesteruddannelsen
som er et firma, der arbejder med belysning.
Derefter gik jeg i gang med maskinmesterud- Jeg glæder mig til, at jeg ikke længere skal
dannelsen i Århus. Jeg havde ellers besluttet, køre den lange tur til Skanderborg.”
at jeg ikke skulle gå i skole mere, men jeg
fandt ud af, at jeg ikke var interesseret i det Hvorfor netop Grønbjerg
hårde arbejde, som elektrikerjobbet er, resten Sammen fortæller Simone og Simon følgenaf mit liv. Derfor skiftede jeg. Med en hånd- de: ”Vi er flyttet her til Grønbjerg, fordi vi
værkeruddannelse tager det 3½ år at uddanne har flere gode venner, som vi har mødt på efsig til maskinmester. Man kan også søge med ter- og højskole, og som kommer herfra.
en gymnasial uddannelse, men så tager det et Dem har vi stadig forbindelse med. Det var
år mere. Ideen fik jeg, da jeg var ved søvær- faktisk også igennem dem, vi lærte hinanden
net, for om bord på skibene har man brug for at kende.
maskinmestre. I dag er man dog også ansat i
Da vi valgte at flytte hertil, var det vigtigt,
forskellige firmaer som mølleindustri og an- at der var en velfungerende skole, og det har
dre. Når jeg ser tilbage, var det nogle hårde vi hørt der er, og så er der ikke særlig langt
år, fordi det meste var teori og ikke så meget hen til den.
praktik. Det var også spændende, så jeg er
Vi er blevet modtaget på en meget venlig
glad for, at jeg gjorde det.
måde, og vi nyder, at vi allerede nu kender de
fleste af dem, der bor her på vejen. Det sætter
Job igen
vi stor pris på, og det er jo ganske anderledes
Jeg blev færdig i 2017, og jeg har arbejdet i i storbyerne.”
et firma, der hedder Kamstrup ved SkanderMed disse ord takker jeg for den imødekommende modtagelse, som jeg har fået. 

Kultur & samvær
Program for efteråret 2019
Torsdag den 10. oktober:
Fællesspisning på Storåens restaurant, sæt kryds i kalenderen, det er kl. 17.30
Der kommer en mere detaljeret annonce i Runestenens september udgave.
Torsdag den 14. november:
Ud af Grønbjerg skole og hvad så ? v/Rine Bakkestrøm, Hover
Rine er datter Lone Astrup og Poul Erik Nielsen, Grønbjerg.
Efter kaffen er der generalforsamling ifølge vedtægterne.
Torsdag den 12. december:
Julehygge v/Bodil Toftdahl, og efterfølgende kaffe og pakkeleg. Man bedes at have
en pakke med til raflespillet, så sørger bestyrelsen for kaffe og julegodter. Denne aften er gratis.
Arrangementerne er i konfirmandstuen på Frydendalsvej, og det koster 50 kr., hvis
der ikke står andet. Med venlig hilsen Bestyrelsen.
14
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 Grønbjergs Multibane
Ved: Claus Bak - Grønbjerg Aktiv

 Mette

Mortensen som har været med i
gruppen sammen med undertegnede og
Henrik Ahm og har stået for alt planlægning. - Tak for hyggelig aftenmøder Mette vi gjorde det :).
 Minna Kjeldgaard Kassereren i Grønbjerg
Aktiv som har stået for at skrabe pengene
ind, er altid fuld af gode ideer og et fantastisk gå på mod. - tak Minna.

Så lykkedes det!
I dag (lørdag den 18. maj) havde vi indvielse
af multibanen hvor vi havde besøg af 150
mennesker der kom og fik gratis pølser og
drikkevare sponseret af Grønbjerg Aktiv.
En repræsentant fra DGI’s bestyrelse Henrik Sønderby, klippede den røde snor og offiI forbindelse med selve etableringen vil jeg
cielt indviede banen
Tak til alle der kom og fejrede denne dag gerne takke de frivillige.
 Ejnar Vendelbo - for udgravning af hele
sammen med os.
multibanen.
 Andreas Therkildsen - for kæmpe arbejde med
Medarbejderne
etabring af bunden for fliser og multibane.
For at Multibanen kunne komme op at stå, er
 Sune Thesbjerg - for afretning af underlader nogle mennesker der skal nævnes:
get til kunstgræsset.
 Henrik Ahm som har stået for selve styrin-  Grønbjergs 7-11 fodboldhold for flise lægning, jordflytning og voldetablering.
gen af projekt lavet budget, som han bare
har holdt, så godt gået Henrik. - Tak for al-  Jens Kirk - for vidensdeling og hjælp til at
udføre bunden af multibanen.
le de hyggetimer vi har haft i forbindelse
med dette projekt, hvad skal vi nu få tiden  Søren Nilausen, Kim Slot og Tobias Led
for hjælp til med at lægge kunstgræsset.
til at gå med :).

Så stod Grønbjergs Multibane klar til indvielse og afprøvning med masser af børn fra Hover, Ørnhøj,
Spjald og Grønbjerg der spillede en tre-mands-turnering.
15

15. juli 2019

Hvis ikke alle disse mennesker havde hjulpet
til, havde banen kostet 500.000 kr. i stedet
for 295.000 kr., og så var den nok ikke blevet
til noget, så hver gang Grønbjergs børn hygger sig på banen, tænk da på disse mennesker, der har giver meget af deres fritid på, at
dette projekt kunne blive til noget.
Tak også til sponsorerne
Grønbjerg Multibane blev sponsoreret af:

Indvielse af Multibanen med snorklipning og tale
ved DGI-Vestjyllands næstformand Henrik Sønderby - og masser af fodboldkampe.

Ringkøbing Landbobank er også
Grønbjerg Aktivs hovedsponsor.

Støtteforeningen solgte pølser, brød og drikkevarer. 
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Solskin.
Vi får forhåbentlig en mere normal sommer
med både sol og regn. Vi må nemlig godt
nyde solen.
I det nordlige Australien er det meget solrigt og de europæere, der kom dertil, var nødt
til at beskytte sig mod solen for ikke at få
hudkræft. Erfaringen herfra har efterhånden
bredt sig, og de sidste fyrre år har vi fået at
vide, at vi ikke må få sol. Det er en hel del
overdrevet. Faktisk har vi godt af lidt sol. Vi

må bare ikke blive skoldede, og vi skal vænne os gradvist til den.
De oprindelige beboere i Australien og
andre egne med meget sol er mørke i huden,
og de kan tåle meget sol, fordi pigmentet i
huden beskytter dem. Når vi gradvist bliver
brunere, får vi også lidt beskyttelse mod solen og kan tåle mere. Faktisk har vi gavn af
sol, og når vi opholder os i vores eget klima,
er det faktisk ofte svært at få for meget.
Solen giver ikke kun D-vitamin. Sollys er
godt for blodtrykket og hjertet og kan forebygge sukkersyge viser ny forskning.
Så kom ud i solen. Det er bedre end at sidde inde. 

HØSTFEST 2019
Mad-musik-masser af mennesker i højt humør, vil

lørdag d. 31 august fylde festteltet
Dørene åbnes kl. 18.00, her vil baren være klar til at skænke kolde fadøl, rød- og hvidvin samt div. sodavand.
Sommerfest-udvalget står klar med Stegt Flæsk og Persillesovs i
rigelige mængder, der vil også være noget til de, som ønsker
ekstra og mere grønt end persille. (Stegt flæsk er for unge og
gamle).
Når alle er mætte, fylder vi efter ved det store kage/dessert tagselv bord.
Stormester bordkonkurrence - Hvilket bord:
 er hurtig i spyttet
 kan råbe højest
 mærke pølsen
 løber med sejren og den eftertragtede premieomgang.
JUST CRUISIN´ spiller op til dans ca. kl. 21.30, og de vil forsøge
at ramme rytmen fra sømblokkens slag.
Baren lukker kl. 02.00 TAK FOR I ÅR.
Tilmelding: 175 kr.. på MobilePay 53 933
Tilmeld en dessert til min. 10 pers. og få gratis adgang til høstfesten. - Til Ejnar 40 97 83 24
17
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 Årets Grønbjergviking 2019
Ved: Sogneforeningen

Og vinderen blev…..
Diplom for Grønbjergs sølvviking 2019 blev
efter flere nominerede tildelt. Kristian Kristensen (I Grønbjerg og nærmeste omegn
kaldet Pillitus)
For første gang i Grønbjergvikingens levetid er
den blevet uddelt in absentia.
Kristian ”Pillitus” Kristensen dukkede ikke op, til
trods for at flere mente at have set ham på det
grønne område i løbet af aftenen

Grønbjerg Sogneforening skriver i sin indstilling :
Sølvvikingen 2019 tildeles Kristian Kristensen (Pillitus) som altid er venlig, flink,
villig, og behjælpsom.
Kristian passede, sammen med Holger Terkelsen, vores genbrugsplads inden kommunen valgte at lukke den. Kristian er et meget
kendt ansigt i byen, og specielt når der skal

Herover har formand for Sogneforeningen Jonas
Fejsø begrundet udnævnelsen og overdraget diplomet og vikingen til Heidi Mouridsen til videre
overbringelse.
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gives en hånd med.
Selvom Kristian ikke selv er aktiv i skole
eller en forening, kommer han gerne til de
forskellige arbejdsdage. Han leverer og låner
gerne sine lyskæder ud til sommerfest, julebal og div. private fester.
Byparken har han også været inde over,
han har blandt andet sørget for, at mountainbike banen er blevet så god, som den er.
Kristian ses også tit i sin bil med trailer.
Derfra kører han ud og laver plænepleje hos
private. Tror plænepleje betyder mere end
Kristian ved. Han er en smittende humørspreder. Vil aldrig være i vejen, men tager
sig god tid til en snak, når folk har brug for
det.

Gymnastikhold
i kommende sæson
2019 - 2020
Holdene starter op i uge 39
Mig, min mor og far
Puslinge
0.-3. Spring
For drenge og piger i 0.-3. klasse

Kristian Kristensen ændrede i sidste øjeblik planer for Sct. Hansaften, men dagen derpå lykkedes
det at få fat i prisvinderen og få overrakt indstillingen og den lille sølvviking.

4.-7. Rytme og spring
For drenge og piger i 4.-7. klasse

Han har igennem tiden siddet i bl.a. Sogneforeningen. Han er et sikkert ansigt til op og
nedtagningen af teltet til sommerfest hver år.
Som både forening og privat går man aldrig
forgæves hos Kristian, hvis man mangler
hans hjælp. Han sørger for at Ommegårdvej
bliver holdt og altid ser godt ud. Trænger
man til et hvil på gåturen, står bænken altid
klar på hjørnet til Ommegårdvej.

Multiholdet
For drenge og piger fra 8. klasse ++
Spring og Leg
Kun for drenge i 3.-7. klasse
PDK
Piger, damer, kvinder i alle aldre

Så Kristian:
Grønbjerg takker for din store indsats gennem tiden og håber forsat på den i fremtiden.
Stort Tillykke. 

4H-holdet
Dreng, mænd og herre fra 8. klasse ++
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 Velkommen til organist Monica Vestervig
Et hjem uden klaver
Lad det være sagt med det samme, Grønbjergs og for den sags skyld også Ørnhøjs
nye organist, Monica Vestervig, er ikke fra et
hjem med klaver, og hun kommer ikke fra
Vestervig.
Monica har siden sin tidlige ungdom været
interesseret i klaverspil. Da familien nu ikke
ejede et klaver, så købte hun selv et klaver.
Klaveret havde hendes onkel og det købte
Monica for 12 kr.. Da det var udtjent, solgte
hun det til onklen igen for 15 kr., og fik sig et
nyere klaver som hun øvede og øvede sig på.
I 13-15 årsalderen sang Monica i kirkekor det tjener man en lille smule ved. I forbindelse med korarbejdet fattede Monica interesse
for orgelspil og hun kom med organisten ud
som nodevender og organisten lærte til gengæld Monica at spille på orgel.

Monica PO-uddannelsen (Præliminær Orgelprøve) på Roskilde Kirkemusikskole. Uddannelsen består af undervisning i de musikalske
fag som orgel (både kirke- og kunstspil), klaver, sang, voksen- og børnekorledelse.
Hertil er der undervisning i bl.a. hørelære
og orgelkundskab. Desuden undervises der i
liturgik, salmekundskab samt kirke- og bibelkendskab.
Uddannelsen er treårig med plads til jobs
ved siden af eller toårig på fuld tid.
Mange jobs
Monica Vestervig har aldrig manglet jobs
hun blev endda ansat som organist inden uddannelsen var gjort helt færdig. Siden har
Monica arbejdet som organist, selvfølgelig
kan man sige, men også undervist i folkeskolen med musik som den primære opgave,
haft klaverundervisning, rytmik i børnehaver
og mange andre musikrelaterede jobs.

Organistuddannelsen
Efter den sproglige studentereksamen tog
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Rundt i hele kongeriget, så godt og vel
rindelse i Vestervig nordøst for Thyborøn.
Monica Vestervig har været organist på Hun er dog ikke klar over om der er foretaget
Bornholm i en femårig periode, arbejdet i en form for slægtsforskning på området. 
Hesselager på Fyn, været halvandet år på Island og tilbage til Fyn igen, inden hun fik en
firekirkestilling i Pastoratet Hansted, KlitIngas Have - Åbningstider!
møller Vigsø og Ræhr. Og nu er Monica så
kommet til en ”tokirkestilling” i Nr. Omme
og Ørnhøj Kirker.
Søndag d. 4. august.
Monica udtaler selv i Kirkenyt nr. 3, at hun
glæder sig til arbejdet i de to kirker, at møde
Havefestival:
korene ved kirkerne samt naturligvis også siLørdag d. 24. og søndag d. 25
ne nye kollegaer.
august.
I fritiden ynder den lille familie, der består af
46-årige Monica, hendes 15-årige datter og
deres hund, at gå ture i naturen og familien
Alle dage fra kl. 10.00 til 17.00
har derfor også slået sig ned i det naturskønEller ring og aftal tid på
ne område omkring Lystbæk. Monica Vetlf. 24 67 90 12
stervig nævner endvidere at tiden i Island
rent naturmæssigt var en fantastisk periode.

Glæder mig til at se jer på
Teglværksvej 5, Grønbjerg.
Mvh. Inga

Og så til Vestervig.
Monica Vestervig er født og opvokset i Ballerup nordvest for København, men siger at
hendes forfædre givetvis har haft deres op-
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 Båltalen - Sct. Hans 2019
Ved: Claus Bak

Intro
Hvordan ser mennesker på os i landbruget?
Vi har ofte råbt op og brokket os om vejr og
dårlige priser.
Jeg vil prøve at give jer et indblik i, hvad
landbruget har gået igennem fra 1980 og
frem til i dag.
Fortid:
Min far købte Ny Dragsdal (Grønbjergvej
24, Grønbjerg -red.) i 1982. Der var 40 køer
og 40 ha til ejendommen dengang.
Min far er født og opvokset i Holstebro.
Han har boet flere forskellige steder i Holstebro. Hans mor var sykone og hans far var
lastbilchauffør, og som ung, arbejde han som
”gravmand”. Han havde en skovl, som han
bandt på cyklen, og så cyklede han ellers på
arbejde, hvor der var brug for at grave. Han
har gravet rigtig meget dræn ned i marker, så
vandet kunne trække væk fra et område, som
så kunne bruges til at dyrke afgrøder i.
Efter folkeskolen var min far 6 år ved militæret, inden han tog på landbrugsskole. Alle
de der tog på landbrugsskole, sagde den
gang. ”Hvis du ikke ved hvad du vil være,
kan du tage en landbrugsuddannelse.” Uddannelsen tog dengang 9 måneder, og man
kunne ikke dumpe.
Så var han ellers klar til at gå ud og købe
en gård med 10 års folkeskole 6 år ved militæret og 9 mdrs. uddannelse.
Min far valgte så at være fodermester på en
ejendom i Vind, indtil han fandt den ejendom, han gerne ville have. Det gjorde han så
i 1982 i Grønbjerg.
Min far havde gården i 30 år, hvor han gennemgik hele forløbet fra at gøre alt med hånd
og kuglepen til at skulle gøre alt med maskiner og computer.
Dagligdag
Min fars arbejdsdag hed den gang:
Start malkning kl. 6 til kl. 7 - fodring med
trillebør og skovl i ca. 4 timer – kl. 16 malkning 2 timer også færdig kl. 18.00
Det var de faste arbejdsrutiner alle ugens

Årets Båltaler, Claus Bak, indledte sin tale med en
hilsen, som han benytter i sit arbejde i Grønbjerg
Aktivs Fodboldudvalg.

syv dage. Dertil kom alt markarbejde og vedligehold oven i, som skulle laves ind i mellem.
I dag
Jeg starter kl. 4 hver morgen sammen med
min fodermester, hvor den står på 3 timers
malkning 1 times fodring og ½ times strøning.
Kl. 7 kan jeg komme ind og sige godmorgen til min familie give dem en krammer in22
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Omkostninger
Det er især på grund af dyre og større maskiner at effektiviteten også har en omkostning.
”I gamle dage” var der plads til at hyggesnakke med naboen midt på dagen. I dag er
vi bange for at hvis en maskine går i stykker,
kan det tage hele vores årlige overskud. Og
overskud skal vi helst kunne præstere, hvis vi
vil have lov til at beholde ejendommen.

den min kone Malene kører dem i skole. Har
hun travlt, kan jeg også køre dem.
Kl. 8.15 plejer vi tage en god morgenmad
og planlægge dagen.
Efter morgenmaden har jeg altid et eller andet kontorarbejde, jeg skal have ordnet i én
til tre timer. Derefter kan jeg gå ud og hjælpe
min fodermester færdig.
Om eftermiddagen har jeg fast nogle skoledrenge til at stå for malkning.
I løbet af dagen skal der være plads til en
times lur, når man har været så tidligt oppe.

Hvorfor være landmand
Jeg elsker min dagligdag som landmand.
Jeg kan tilpasse min dag ligesom jeg har
lyst til. Jeg har selvfølgelig de faste daglige
ting som skal passes og sker der et eller andet, er det mig der hænger på den. Men ellers
når det ”kører”, har jeg nogle fantastiske privileger, som ikke mange har.
Først og fremmest er man rigtig tæt på sin
familie. Selv om dagene nogle gange er lange, har man altid nogle afbræk i løbet af dagen, hvor man lige kan komme ind og se og
snakke med sin familie.
Som landmand i dag handler det meget om
at være problemknuser. Jo mere stabil man

Forbedringer
Omkring 1982 gav køerne 5.500 kg mælk om
året i dag 10.000 kg mælk om året.
Prisen på mælk var den gang 2 kr. i dag er
den 2,50 kr.
Ved effektivitet i dag kan én mand på et
landbrug levere 1 mio. kg mælk. Den gang
kunne en mand levere 200.000 kg mælk.
Ulemperne
Gælden den gang var på 30-40.000 kr. pr. ko.
I dag er den på 100 -125.000 kr.

v/ Mads Madsen
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kan få sin bedrift til at køre jo flere penge tjener man.
Man skal hele tiden være et skridt foran. Jo
mere man kan forbygge problemer, jo mere
kan man slappe af. Men kommer man først
bagefter er man bare presset hele tiden.
Især på det økonomiske. Det er et pres, ikke at kunne betale sine regninger til tiden.
Banken ser det som et sundhedstegn, at
man kan klare sig igennem et år med få penge til rådighed på kassekreditten. Det kræver
en god mentalitet for at kunne sove om natten selvom man har regninger på bordet man
ikke kan betale. Især når afgrøderne uden for
bare visner hen og man kan se at der bliver
mangl på foder til vinter.

”udkants Danmark” sker der ikke noget, hvis
vi ikke hjælper hinanden. Der ingen der kommer og arrangere noget for dig og din familie
i lokalsamfundet, hvis du ikke selv griber
handsken og hjælper til.
Min far og mor har lært mig, at hvis man
giver lidt med godt humør til nogen mennesker, får du det altid 100% tilbage.
Derfor begynder jeg altid med at give lidt
forud i håbet om at få noget igen på et sener
tidspunkt.
Vi har tit nogle pressede situationer i landbruget hvor ting bare er nemmere, hvis vi er
mange hænder, og har nogle medarbejder,
der er glade for at komme på arbejde hver
dag.
Jeg kan ikke give den store økonomiske bonus, men jeg kan prøve at give dem nogle oplevelser, som de kan være stolte over at være
med til, økodag, for eksempel.
Landmandslivet er en livsstil som ikke giver ret meget afkast økonomisk, det er en
livsstil man vælger, fordi man brænder for
landbruget og dets charme.
Det var mine ord. 

Alternativer
I sådanne perioder er det vigtigt også at have
noget andet at gå op i. Hvis det eneste man
ser på, når man åbner øjnene, er problemer,
bliver ens dagligdag hurtig træls.
Derfor lægger jeg meget tid i at komme ud
og være aktiv og være sammen med mine
børn i lokalsamfundet.
Min hustru og jeg har begge forældre der i
den grad har brugt tid på frivilligt arbejde.
Og vi har begge stået ved sinden af eller været med til at bygge noget op, som mange
mennesker har brugt og været glade for.
Det husker vi tilbage på som fantastiske
minder, vi har haft som børn, og det er nok
også derfor, vi som voksne i dag prioriterer at
bruge så meget tid på det, som vi gør. Vi
mærker den samme glæde når vi i dag arrangere mad til en fodboldkamp i Grønbjerg,
hvor der kommer masser af glade folk og bare hygge sig. Vores børn spørger tit hvornår
skal vi af sted igen.
Frivilligt arbejde det kan kun anbefales.
Det giver et rigtig godt sammenhold i lokalsamfundet.
Jeg nyder især rigtig meget det sammenhold jeg har i mit fodboldudvalg. De personer er bare nogle fanstatiske mennesker, og
jeg håber jeg vi får en masse sjove år sammen endnu.
Ser vi på vores forældre igen, er det dem de
har mest med at gøre i dag, som de lavede
frivilligt arbejde med dengang.
Vi er til for at hjælpe hinanden. Og her i
24
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 Fornem pris til Grønbjerg-arkæolog
Arkæolog og museumsinspektør Lis Helles
Olesen modtog i maj måned 2019 den, inden
for arkæologiverdenen, prestigefyldte pris
Westerbyprisen på 80.000 kr..
Lis Helles Olesen, der bor sammen med sin
mand Palle Eriksen på Vinkelvej i Grønbjerg, blev en del overrasket da Nationalmuseets direktør Rane Willerslev en morgen
ringede til hende og meddelte, at hun var
prismodtager.
Lis Helles siger til Holstebro dagblad, at
hun troede, at det var forskertyper, der fik en
sådan pris, og hun mente ikke, at hun var en
sådan, men én der var bedre til det med det
store overblik.
I samme åndedrag fortæller Lis Helles, at
deres bil netop var gået i stykker og havde
mailet til mekanikeren, om han ikke kunne
skaffe en tilsvarende model til omkring
80.000 kr.. Men pengene skal dog ikke gå til
en bil, bedyrede Lis Helles.

ger om luftarkæologi. Bl.a. Luftfotoarkæologi i Danmark og Fortiden set fra himlen.
Lis Helles har været foregangskvinde i forhold til luftarkæologi i Danmark. Der er
rundt regnet ti personer i det lille netværk der
beskæftiger sig med luftarkæologi.
I en kommende bog er undertitlen bl.a. drone, geofysik og laser, navne der hentyder til
at luftarkæologien har taget de nyere metoder
i anvendelse.
Westerbyprisen - og Ringkøbing
Om Westerbyprisen kan bl.a. nævnes at den
har været uddelt næsten hvert år siden 1983.
Erik Westerby (1901-1981) var selv en meget vidende amatørarkæolog og en pionér inden for dansk arkæologi.

Flagallé

Museumsinspektør og luftarkæologi
Lis Helles er uddannet forhistorisk arkæolog
fra Århus Universitet i 1984 og har været ansat ved Holstebro Museum siden 1986.
Hun har arbejdet med luftarkæologi siden
begyndelsen af 1990´erne, og det var dette
arbejde der blev belønnet med Westerbyprisen.
Lis Helles har udgivet flere artikler og bø-

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

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

Foto: Peter Helles Eriksen

Lis Helles klar til at gå på vingerne for at tage yderligere billeder af spor af fortidsminder. Udstyret
har Lis om halsen og kort over det overflyvende område i hånden.

Prisen
Hans søster, Hjørdus Hurwood stiftede i
1981 et legat med navnet Erik Westerbyfondet for dansk stenalderforskning. Den første uddeling tilfaldt P. V. Glob i 1983.

Ud over fritidsinteressen for arkæologi var
Erik Westreby politiassessor (anklager) i
Ringkøbing og var en kendt skikkelse i Ringkøbings bybillede gennem mange år.
Ved ankomst til Ringkøbing i 1946 indlogerede han sig på Hotel Ringkøbing værelse
10, indtil han fandt det rigtige sted at bo. Ved
sin pensionering i 1971 boede han stadig i
samme værelse på Hotel Ringkøbing.
Erik Westerby var inkarneret ungkarl, og
anførte selv i en artikel i Jyllands-Posten i
1971, det som grund til, at han blev boende
på hotellet. Her var han sikret mad, opholdssted og pasning. Og så havde han tid til at
passe sine elskede duer. På hotellets loft havde han et dueslag, der blev passet som spædbørn med daglig fodring, vanding og ugentlig
hovedrengøring.
Ringkøbingenserne har mange gode minder
om Erik Westerby. En af anekdoterne går på,
at han om vinteren på vej til Politistationen
bar en pose om halsen med salt eller sand i,
som han strøede på fortovet, når det var glat.

Kilder: Pressemeddelelse fra Nationalmuseet,
Dagbladet Holstebro-Struer og Ringkøbing Lokalhistoriske arkiv. 

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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 Grundlovstaler fra elever på Grønbjerg Friskole
Grundlovsdag og taler
I år faldt grundlovsdag den 5. juni på en onsdag, midt i ugen, og ikke nok med det, så var
der også udskrevet folketingsvalg på denne
dato.
Grundet alle disse omstændigheder blev det
sædvanlige grundlovsmøde i præstegården
konverteret til et sommermøde, men Grundlovstaler skal vi sandelig ikke gå glip af.
På Grønbjerg Friskole var der denne dag
almindelig skoledag – og så alligevel ikke,
idet eleverne i 8. og 9. klasse havde fået den
opgave at formulere en grundlovstale.
Det handlede ikke så meget om den skriftlige del, men derimod om den mundtlige fremlæggelse, som de unge mennesker skulle øve
sig lidt på.
Ifølge fredagsbrevet fra Grønbjerg Friskole
var de yngste elever meget ydmyge over for
de store elevers fremlæggelse, og sad andægtigt og lyttede til de mange fremlæggelser.
Redaktøren fandt at borgerne i Grønbjerg
ikke skulle snydes for en grundlovstale. Så
hermed er der et uddrag af de mange grundlovstaler (-mb)
Lucas og Rikke: Janteloven:

er noget.
Selvom det lyder som en dårlig indstilling
at have til livet, tror jeg stadig at det er en
god motivation og ydmyghed at have. Hvis
man kigger på kongehuset, er de nok det med
folkelige man kunne forstille sig i forhold at
det er kongelige. Eller en god motivation.
Ordet misundelse er næsten det samme
som Janteloven. “Du skal ikke bilde dig ind,
at du er bedre end os.” siger en af de 10 bud
fra Janteloven. De mener at bare fordi man er
direktør for det største firma, så kan man ikke ansætte en flygtningen fra Afghanistan. Vi
skal alle behandles lige.
Vi vil ikke finde os i, at vi bliver behandlet ulige. Vi har toppen af samfundet som tjener penge og blære sig med sine dyre biler og
lækre huse. Mens nogle ikke engang har et
hjem.
Mange på arbejde kan snakke med alle
både med direktør og direktøren kan snakke
med arbejdere. Janteloven vil vise at vi ikke
er mere værd end andre folk, vi er ikke bedre
end andre. Man kan ikke bare blære sig foran
andre folk, bare fordi du er bedre end dem i
en sport.
Med denne lov kan man vise de yngre, at
man ikke skal kaste med sten når man bor i
et glashus, man er for det meste lige gode om
det. Det kan godt være den ene starter skænderiet, men den anden siger imod.
Den norsk-danske forfatter Aksel Sandemose skrev ”En flygtning krydser sit spor” i
1933. Han skrev Janteloven, han fik ideen fra
Moses og de 10 bud fra biblen.

“Du skal ikke tro at du er noget,” siger den
første lov af de 10 bud.
Selv om det lyder meget pessimistisk har
janteloven stadig nogle gode værdier som
man kan se i vores samfund den dag i dag.
Alle er lige under jante. Det er uanset alder,
køn, race og løn. Du skal stadig ikke tro at du
27

15. maj 2019

Olav og Mikkel: Danmarks Rygrad

me som inde i byen hvor der er mange investorer der gerne vil smide nogen penge i deres projekter. Det er nok også derfor mange
mener at der aldrig sker noget ude i Udkantsdanmark.
De små samfund har en rigtig stor betydning for Danmark i dag. Mange af dem der
bor inde i storbyerne, kender ikke til en følelse med at kunne stå op om morgen med udsigten ud over naturen, som ikke kan ses inde
i storbyen. Samt drikke en bajer med naboen,
over hækken, og få en sludder om vejret og
hverdagen men også hvis du er i gang med
noget havearbejde er dine naboer ikke blege
for at give en hjælpende hånd med.
Disse scenarier er blot nogle af de ting,
der kan forekomme her i udkantsområdet.
Så, er det rigtigt at folk herfra er fodslæbende nej-sigere? At vi ikke kan lide tilflyttere? Passer det at vi har givet op? At væksten
sker andre steder, mens vi sidder og venter på
at nogen kommer og redder os? Nej, vel?
Derfor synes vi at udkants Danmark fortjener et andet ry, som Fx kunne hedde Danmarks Rygrad.

De fleste af os har nok det tilfælles, at vi alle
sammen kommer fra det, der i medierne omtales som “udkants Danmark”.
Udkants Danmark set fra storbysfolks øjne er “Den rådne banan”, yderområder og
udkantsområder. De fleste københavnere har
også nogle fordomme om os jyder, det kunne
Fx være: At jyder ikke betaler skat, at der er
mørkt i Jylland og at jyder er nærige, for bare
at nævne nogle stykker.
Hvad kendetegner så Udkantsdanmark?
Udkantsdanmark er den del af Danmark hvor
der er rigeligt plads til natur og fællesskab.
Enheder er overskuelige, der er mere demokrati, da den enkelte lettere kan blive hørt og
hurtigere fra idé til handling, der kan vi Fx
nævne multibanen hernede.
Men hvad er så fordelene ved at bo i Udkants Danmark, som ung, og hvad er der af
muligheder som der ikke er i storbyerne?
Det såkaldte Udkantsdanmark har også
mange gode fordele i den by hvor jeg er opvokset som hedder Vind. Der er der mange
forskellige forsamlinger, som fællesspisning,
julemarkedet, juletræstænding og landsbyfestuge er nogle af de forskellige forsamlinger der er i løbet af et år. Men hvis vi kigger
på nabobyen Sørvad er der stor mulighed for
at spille fodbold, svømme, gymnastik, håndbold, badminton, fitness. Samt også en stor
folkeskole. Dette er nogle af grundene til at
den så kaldte Udkantsdanmark ikke er så kedelig som nogen går rundt og tror den er.
Mange bymennesker går rundt med den
tanke at os herude er nogen fattige nogle
hvor muligheden for vækst ikke er den sam-

Rasmus R - Julie: Friskole – Folkeskole –
Møltrup optagelseshjem

Indledning
Vi har valgt at snakke om folkeskole, friskole
og Møltrup optagelseshjem, fordi vi i Danmark har muligheden for disse institutioner.
Skole er en begyndelsen på at få et arbejde.
For nogle kikser det med arbejdet pga. Et
personligt problem eller et misbrug. I DanFortsættes på side 30
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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 8,95

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

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00
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mark har man derfor også muligheden, for at kunne mærke en kæmpe forskel. På en fristarte på en ny og derfor har vi optagelses- skole er der demokrati, men på den folkeskohjem.
le jeg gik på, var der ikke demokrati, det var
kommunen, der bestemte det hele. På GrønMøltrup
bjerg friskole er der demokrati, man vælger
Jeg arbejder i en cafe i Aulum, hvor jeg ar- en klasserepræsentant, som repræsenterer ens
bejder med flexjobber, frivillige og beboer. klasse til elevmødet. Elevmødet varer 30
Vi har to caféer, en herregård, et plejehjem min. hvor hele skolen mødes og snakker om
og et hjem for mænd. Plejehjemmet hedder regler eller nye ting der skal bygges på skoLindely og er til ældre tidligere misbruger. lens område.
Møltrup er for mænd med sociale problemer
På vores friskole er det eleverne der laver
fx hjemløshed, ensomhed, misbrug af alko- reglerne i samarbejde med lærerne modsæthol, stoffer eller medicin. Jeg er stolt af at ar- ning til folkeskolerne hvor det kun er lærerbejde i caféen, fordi jeg føler at jeg er med til ne. Dermed er eleverne også med til at beat gøre en forskel. Alle har noget at kæmpe stemme hvordan undervisningsmiljøet skal
med, så det er rart at vide at man kan hjælpe være. Hver uge mødes repræsentanterne fra
hinanden.
klasserne og gennemgår næste uges dagsorDer har været en beboer fra Møltrup og den.
fortælle sin historie, hvor han fortæller hvorVi har også lidt kortere dag på vores fridan Møltrup har ændret hans liv. Han har fået skole, for at vi bedre kan koncentrere os i de
et hjem, han arbejder hver dag og er blevet sidste timer. Men vi lærer det samme som
en del af et fællesskab. Møltrup har givet dem på folkeskolen. På en folkeskole er der
ham modet til at få en ny start på livet.
også mange tests man skal i gemmen. Man
De ældste bygninger er fra 1777. Fæng- får den første test når man går i 2. klasse og
selspræst Johannes Munck og hans hustru jeg synes ikke man behøver at blive bedømt i
Marie oprettede hjemmet i den gamle herre- 2. klasse.
gård i 1912. Johannes Munck arbejdede i
I 1736 skulle alle konfirmeres for at befængslet i Vridsløselille, hvor han oplevede kræfte deres dåb, men man skulle jo vide
hvordan samfundet behandlede sine krimi- hvad man sagde ja til når man blev konfirmenelle med strenghed. Han mente at de krimi- ret, så i 1739 kom startskuddet til folkeskonelle skulle have et liv efter fængslet og at de len, hvor man kun blev oplært i kristendom.
skulle have et sted at bo. Johannes og Marie Den folkeskole vi kender i dag, kom i 1814.
fik muligheden for at købe Møltrup, de be- Den første friskole åbnede i 1851 i Gunderup
holdt den store hvide bygning.
sogn.
Møltrup har en støttefond, hvor folk årligt
I dag er det sådan, at man selv har muligkan give 50 kr. Når man har givet 50 kr. til hed for at vælge, om man vil undervises på
støttefonden, får man en meddelelse. Møltrup en friskole, en folkeskole eller hjemme. Men
har noget som hedder Møltrups sønner, det undervisningstilbuddene skal kunne måle sig
vil sige at hvis man dør og ingen familie har med folkeskolen, det står i paragraf 76 i
kan man blive en del af Møltrups sønner ved grundloven.
at lave en aftale med forstanderen. På Møltrup er der plads til 117 beboer og det er så Afslutning
mange de er nu.
Vi er taknemlig for at bo i et land, hvor der er
plads til friskoler, folkeskoler og optagelsesFriskole – folkeskole
hjem og hvor vi har muligheden for den
Jeg har gået på friskole og folkeskole og jeg hjælp vi har brug for.
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Stemmeprocenterne var helt nede på 42%
i 1989, men er heldigvis vendt. I 2009 var
stemmeprocenten 56%, og her i 2019 er den
helt oppe over 66%. Dermed har næsten 2 ud
af 3 stemmeberettigede danskere været ud og
stemme.
Det betyder at flertallet synes det er en
god ide at stemme og det er vi og folketinget
selvfølgeligt glade for, for det betyder at flere
for indflydelse. Til folketingsvalget i dag den
5. juni, grundlovsdag, håber vi på en stemmeprocent på minimum 86%, det tror vi på
kan lade sig gøre.
Vi tror folk er blevet vækket af klimadebatten. Klimaet betyder især meget for de unge, så vi kan virkelig se en stigning i antallet
af unge der stemmer. En anden grund kunne
være at folketinget er begyndt at sende papirer ud til de unge, som lige har fået stemmeret, for at få dem til at stemme, så de kan være med til at påvirke deres fremtid.
I papirerne er der en grundlov og en lille
sjov plakat. Som I kan se er der ret meget papir, og det er altså blevet sendt i tusindvis af
eksemplarer, hvor klima venligt er det lige?
Dengang i 1849, da grundloven kom
frem, var det kun mænd over 30 som kunne
stemme. Udover at være fyldt 30, skulle man
også have egen husstand, ikke på noget tidspunkt have fået hjælp af fattigvæsnet og have
boet i den samme husstand i mindst et år.
I dag må begge køn over 18 stemme. De
eneste personer over 18 som ikke har mulighed for at stemme, kan være stærkt handikappede eller borgere som ikke har dansk statsborgerskab. Det er ca. 7% af befolkningen. I
fremtiden vil vi gøre alt hvad vi kan for at få
stemmeprocenten mere op, på den måde bliver demokratiet udnyttet bedst muligt. Hvis
du ikke stemmer har du ikke noget at skulle
have sagt og kan heller ikke brokke dig.

Esben – Emil: Grundlovstale

Hvor er det dejligt at se at så mange er mødt
frem i sommervarmen til grundlovsdag. Vi er
glade for vores grundlov og vi er glade for at
fejre den. Vi ved også at historien om vores
grundlov, fortæller meget om hvem Danmark
og vi er, som nation og som folk.
Da vi fik vores grundlov, foregik alt i fred
og ro. Overgang fra enevælde til almenvælde
foregik i alt fredsommelighed i 1848. Og den
5. juni 1849 fik Danmark så sin grundlov. Vi
er i dag glade for hvordan vores grundlov har
udviklet sig. Havde Frederik den 7. ikke
skrevet under på grundloven dengang i 1849,
kunne hverdagen i dagens Danmark have set
helt anderledes ud.
Med den underskrift kom overgangen fra
enevælde til konstitutionelt monarki, hvor
befolkningen fik mere indflydelse. For at det
kan fungere har vi brug for at folk kommer
ud og får stemt, ellers fungere demokratiet
ikke og så er vi jo ved at komme tilbage til
enevælden.
Så derfor, kom nu! Få stemt når jeres tid
kommer. I kan begynde allerede nu! Vi går
alle på en friskole med fokus på demokrati,
hvor vi både har elevmøder og meget medbestemmelse, så det er bare med at være aktiv i
demokratiet.

Nr. Omme-Koret
Nørre Omme koret begynder efterårsaktiviteterne i Konfirmandstuen:
TIRSDAG d. 10. september kl. 19.00 – 21.00.
Vi øver til Syng Dansk dagen torsdag d. 31/10 i Ørnhøj kirke, og senere på året
skal vi også øve julesange til 1. søndag i Advent med mere.
Nye medlemmer er hjertelig velkommen.
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 For 50 år siden - konfirmation
Ved: Magda Christiansen

Konfirmanderne fra 1969 mødte efter 50 år
hinanden til guldkonfirmation på deres skole
Sønderkjærsvej 1. Her var også deres lærer
Henning Bülow Møller som nu bor på den
tidligere skole inviteret.
Gammel men klog
Engang troede jeg at man var MEGET gammel, når man er guldkonfirmand – det er man
jo ikke – men man er MEGET klog.
Skoletiden
Tiden fra start til slut af min folkeskoletid,
står for mig som nogle glade år, hvor vi var
sammen med voksne, der havde et godt tag
på børn, og vi fik lov at vokse i fred. Det var
først senere, jeg fandt ud af, at det ikke er en
selvfølge, at blot fordi man har valgt at arbejde med børn og unge, at man så også evner at
gøre noget godt for dem.
Det er HELT utroligt, hvad en lærer, god
eller dårlig, sætter af spor i hele livet, sådan
er det i hvert fald for mig, den lærer, der tror
på sin elev, og lader eleven det vide, giver en
positiv drift af dimensioner, og hvis en lærer
har mødt sine elever med mistro og nedgørelse, så sætter det lige så dybe spor.
Lærerne
Da vi startede i første klasse, havde vi fru
Halkjær, der holdt så meget af os, vi kunne
nu godt komme i skammekrog, eller vi skulle
sidde hos en dreng, hvis vi ikke fulgte med i

læsebogen. Hun var skyld i en KÆMPE forvirring i mit lille hoved. Hun sagde, at hvis
drengene drillede os, pigerne, i frikvarteret,
skulle vi komme ind og sige det til hende.
Men mor havde sagt til mig, at jeg IKKE
skulle komme og sladre om Egon, hver gang
han drillede mig, det rend kunne hun ikke have.
Men fru Halkjærs ”straf” med at sidde hos
en dreng, havde nu ikke den tilsigtede virkning, da vi kom ned i Østre Skole til fru Nyborg, var vi nogle piger, der bad om lov til at
sidde ved en dreng, det var hun da med på,
det var SÅ godt.
Vi samme piger kom også med til nogle af
drengenes fødselsdage, det var SUPER sjovt.
At være ude i skoven at lege røver og soldater, var MEGET sjovere end at lege med
dukker.
Fru Nyborg mødte os med tillid og åbenhed. Hun troede på det bedste i os, og vi
skuffede aldrig, eller NÆSTEN aldrig, vist
nok.
Tænk en gang, at vi hentede cigaretter, Blå
North State, til hende. Hun røg jo en del, også i timerne, det er HELT utroligt at forestille
sig, i dag var det jo nok som minimum blevet
påtalt.
Nyborgs datter, Else, deltog også i undervisningen. Hun siger selv, at vi var hendes
første klassekammerater, med hvem hun lærte at sidde stille og tie stille.
Fru Nyborg, Gudrun, var en både innovativ

Hans Østergaard
Spjald
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og dygtig lærer. Jeg holdt rigtig meget af
hende.
Tilbage i Vestre Skole fik vi lærer Møller,
der kom helt ovre fra København, det er aldeles beundringsværdigt, at han kunne forstå,
hvad vi sagde, det kneb ham nu også at høre
mit navn, han troede jeg var en dreng, og hed
Magnus, derfor kunne han ikke finde mig i
protokollen, hvor vi blev krydset af hver dag.
Lærer Møller havde også et helt fantastisk
”tav” på os, jeg husker blot én skideballe:
Der var gået ALT for meget slendrian i vores
geografi-afleveringer, så da faldt der brænde
ned. Men det er sgu’ da utroligt, at det ikke
skete oftere. Go’ lærer! og søde børn!!
Vi havde også fru Berner, hun var så modig, at hun lod os opføre ”Et folkesagn” som
skolekomedie.
Anna Kirstine var prinsesse Hilda, og jeg
var heksen, der forbyttede de små børn.

sagde han og tog os med ind i deres kupe. På
udvendig side af vinduet gled et stykke ost i
eget smør. Ja, vi forstod jo ingenting, men
måtte jo vedgå, at ikke ALLE ostemadder var
blevet spist. Den fantastiske effekt var opnået
ved, at netop i det øjeblik ostemadden røg ud
af vinduet, passerede et modkørende tog og
forårsagede, at vores ostemad blev kastet tilbage, og ramte vinduet i den kupe, hvor lærerne sad. Flovt!

Konfirmationen og derefter
Vores konfirmationsundervisning har ikke
sat sig så dybt i min hukommelse. Noget af
tiden var vi på loftet i præstegården hos pastor Sørensen. Det eneste jeg husker er, at
han bad os holde hånden for munden, når vi
gabte!!! Ikke så godt.
Den gode tid i folkeskolen blev afsluttet efter 7. klasse, hvor nogen kom på efterskole,
nogen kom til Ørnhøj og andre kom til Spjald
50 år efter
og tog realeksamen.
Da vi mødtes til 50-års sammenkomst, lød
Det var SÅ dejligt, at ses med alle de gamle
det jo selvfølgelig: ”Kan du så huske den- klassekammerater, og jeg synes faktisk vi algang” og ”Nej, men kan du så huske da vi.” le er blevet rigtig kloge folk. Snakken gik
forrygende fra først til sidst. Glæder mig til
og ”Ja, og så ”
næste gang.
Bornholm
Sådan var det også med vores Bornholmer- Kærlig hilsen Magda 
tur.
Vi mødte en skoleklasse fra Ullits derovre,
og vi havde det da noget så morsomt sammen
med dem. Vi boede på Solvang, sov i køjesenge på sovesale og blev kun vasket i koldt
vand (vist nok) og så fik vi madpakker med
på tur, også på turen hjem med toget. Osten
havde karakter af læder og smagte bare ikke
godt, så den røg ud af kupevinduet. Efter lidt
tid kom lærer Møller ind til os og spurgte,
om vi havde spist vores madpakker, ja, det
havde vi da, også ostemadderne, spurgte han
– ja, ja. Prøv lige at komme med og se her,
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 Fælles Generalforsamling og Multisals aktiviteter
Ved: Multisals-udvidelses-udvalget

Resultat af borger inddragelse i kommende Multisals aktiviteter



Under overskrifterne:








Sport & Idræt



Børn & Unge



Fælles/Klub lokale



Sportsplads & Klubhus



Seniorer





Natur & Kultur








Kroket
Svømmehal
Ude fitness
Voksen forhindringsbane i naturen
Agilitybane
Besserfodbold
Sanse fitness
Cykelture
Vandring
Spejder light
Floorball

Indsamlede vi, til den fælles generalforsam- 
ling, forslag fra borgerne i Grønbjerg, til aktiviteter i og omkring en evt. udbygning af
Sti udvalg
Multisalen.
I udvalget arbejder vi videre med de aktiviteter der kan placeres i en udvidelse af Multisa-  Kort over lokale stier
len.
 Grønbjerg app med kort over stierne
De øvrige forslag har vi grupperet i de foreninger vi mener de henhører under. Forslagene giver vi videre til bestyrelserne for de Friskolen & Byparken
enkelte foreninger, således at de evt. kan arbejde videre med disse idéer.
 E-sport
 Skolekøkken
 Svømme/badesø
Sogneforeningen
 Vildmarksbad med solenergi
 Flere faciliteter ved pavillonen, tørkloset
 Sheltere
og bålplads
 Sheltere i 2 etager
 Udendørs koncerter
 IT kurser for fortrinsvis ældre
 Sankt Hans flyttes til Byparken
 Læsekreds, lokale – Menighedsrådet gør
opmærksom på at konfirmandstuen kan
 GAFFA (Grønbjerg Aktiv)
benyttes til dette og andre kulturelle for
 Crossfit
mål, uden beregning
 Parkour
 Seniorer hjælper i udebørnehave
 Petanque
 Gamle møder børn (Holstebro model)
 Krolf
 Bålplads i byparken
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Sådan så det ud ved den fælles generalforsamling, inden udvalget for Grønbjerg Friskole og Multisalsudvidelses-udvalget tog fat med en brainstorming med hensyn til, hvad en udvidelse af Multisalen kan
indeholde og hvilke aktiviteter, man kunne forestille sig, der kom til at herske i udvidelserne og i Grønbjerg i øvrigt - og så kom der ellers gang i de fremmødte - i hvert et hjørne og ind imellem var der
gruppebrainstorming og man fik syv minutter i hver afdeling.
De forskellige forslag kan ses på modstående side og herunder.





Træskur med bænke til naturformidling
Sanselund
Kæmpe sandbjerg til sandskulpturer til
børnene
Skaterbane/Street miljø












De helt store tanker for fodboldbanen
(Stadion)






Indkøbscenter
Ældreboliger/ollekolle




Fælleshaver
Kolonihaver
Billard i klubhuset
Friplejehjem
Campingplads
Frugtplantage
Stor legeplads
Sansepark
Kreativ værksted i klubhuset
Klubhuset rives ned
Andels have med dyr 

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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 På kanalrundfart i Holland - fortsættelse...
Torsdag den 27. september 2018

Denne dag uden laks, men med andre gode
sager. Vi er nu så langt mod syd, at de ikke
har ”Schwartzbrot” på programmet, så jeg
måtte klare mig med deres hvide brød og tyske rundstykker.
Klokken blev halv ti, inden jeg kom ud af
starthullerne. Det var igen gps’en, der ikke
var helt enig med sig selv om, hvilken vej
jeg skulle, så jeg bestemte mig for at holde
mig til den rute, som jeg havde lagt hjemmefra.
Turen gik ad mindre veje og lige pludselig
lå der en oceangående cruicer. Det fandt jeg
jo var lidt morsomt. Jeg tog dog et billede for
at dokumentere hændelsen.
Ved senere undersøgelse (hjemme i DK)
kunne jeg konstatere, at der ligger et stort
skibsværft lige ved floden Emsen, som jeg så
senere skulle passere via en bro. På Google
map er det nemt at følge Emsen fra skibsværftet til Nordsøen.

Dag 6
Mål: Hotel Dockum i Dokkum (ligger i det
nordvestlige Holland)
Afstand 119 km (det var estimeret 116 hjemmefra)
Varighed knap 9 timer (Det var inklusive én
punktering i Groningen.)
Gennemsnitsfart ca. 15 km/h (Der var mod/
sidevind på næsten alle 119 km)
Max hastighed 33 km/h
Stigninger 198 m op 158 ned
Dagens rute: Papenburg - Dokkum
Værelset var koldt, da jeg stod op, og jeg vil
jo gerne i et par varme korte bukser og
strømper. Så den eneste måde jeg kunne klare det på, var at tænde for hårtørreren, og
lægge de ting jeg ville have varmet foran
den.
Jeg havde forsøgt mig med at åbne for radiatorerne, men det gav ingen effekt. Det er
sgu også koldt at sidde og skrive i et koldt
værelse.
Nå, men klokken blev henad otte, og der
var tid til morgenmad.

Lidt længere fremme ad vejen observerede
jeg en mark, hvor man dyrkede asparges.
Det skulle naturligvis også dokumenteres,
og jeg måtte også af cyklen for at se, at aspargesbedene var hyppet op, ligesom jeg husker
mine forældres aspargesbede i Ringkøbing.

Det store krydstogtsskib som ofte er set sejle gennem Kielerkanalen
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Alle fotos: mb.

ligt lille hus. Men ud fra hendes fagter og attitude valgte jeg at køre videre.
Jeg var nu kommet til Holland, med de ændringer der er fra land til land. Meget store
marker med flade arealer. Og var det ikke for
jordens krumning, tror jeg at man kunne se
helt til Rotterdam.
Cykelstierne havde også taget en markant
drejning. Hver gang der var et hump i Tyskland, og det var tit, havde man i Holland været
ude med en cementhøvl og jævnet stien, og på
asfaltstierne var der lagt jævnende lag ind.
Mit indtryk, som jeg havde hjemmefra, at der
var cykelstier overalt, kom til at holde stik.
Jeg tror, at jeg kom til at køre på tyve meter
Der gik kun omkring 14 - 15 km, så var jeg vej på de 119 km som var dagens etape.
i Holland. Der er ingen grænse, og det er ikke tydeliggjort, at man er i et nyt land. Jeg
måtte ty til ”Google map” på min telefon for
at konstatere, at jeg havde overskredet grænsen.
Mit første møde med det hollandske var ikke særlig flatterende. Jeg kørte lidt videre og
kom så til et hus, hvorpå der stod ”DE
GRENSWACHTER” og måtte gå ud fra, at
det nok havde været et hus for grænsevagterne for tid tilbage.
Jeg synes, at det kunne være hyggeligt at få
Det gik som smurt. Solen skinnede og temdokumenteret hændelsen, så jeg tog mit ka- peraturen begyndte om morgenen ved 13
mera frem af tasken og skulle til at tage et bil- grader. Henad dagen sneg temperaturen sig
lede af teksten på huset. Lige med det samme op på de 20 grader. Jeg har måske ikke fået
blev der banket på det højre vindue, og et fortalt, at der er ur og termometer i min ellers
kvindemenneske truede ad mig, og da det ikke udmærkede gps.
hjalp, skyndte hun sig at rulle gardinerne for,
I Holland er der kanaler og i mit køreområså jeg i hvert fald ikke kunne se ind ad vindu- de masser af slagsen og cykelstierne følger
erne, hvilket jo slet ikke var min hensigt, men disse kanaler. På et tidspunkt kunne jeg se
det vidste konen jo ikke. Jeg tænkte på at gå kanal og cykelsti nærmest helt ud i horisonover og banke på og sige, at hun havde et dej- ten. Så spændende er kanaler nu heller ikke.
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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Jeg moslede videre, og medens jeg kørte
mod vestnordvest, så kom vinden fra vestsydvest, og det bliver i længden ret besværligt. Heldigvis var der en by i ny og næ med
nogen læ og specielt hen mod Dokkum
(dagens mål), var der lange strækninger langs
kanalerne, hvor sivene var groet så højt, at de
gav en smule læ.
Broer skulle også forceres, om det så var
over en kanal eller en motorvej var i princippet ligegyldigt, men nogle steder var opkørslerne lange og relativt stejle.
Nå, men jeg havde fået pumpet cyklen ved
dagens begyndelse. Jeg havde en lumsk mistanke om, at baghjulet tabte luft, men tillagde
det nok min og min bagages udfordring af
baghjulet samt de mange hump, der er på de
tyske cykelstier.
Jeg kom til hollandske Groningen og var
godt på vej gennem byen, da jeg mærkede, at
baghjulet/bagenden af cyklen var begyndt at
”sejle”. Jeg stod af cyklen og fik den pumpet
op. Det hjalp som en skrædder et vist sted.
Jeg kom forbi et undervisningssted, hvor
jeg kontaktede en vagt, der gik udenfor for at

Så blev cyklen klar til næste etape

spørge ham, om han vidste, hvor der var en
cykelhandler, der kunne lappe cykler.
Det vidste den unge mand ikke, men måske
i receptionen lige indenfor kunne de hjælpe.
Lige pludselig var der tre mand omkring
mig, der var parat til at pumpe cyklen. Jeg fik
tøjret cyklen og gik med indenfor, og de var
meget beredvillige og hjælpsomme. Der var

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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nærmest ikke det, de ville gøre for mig. Jeg
foretrak, at de fandt en cykelhandler til mig,
og damen i receptionen var vaks, hun googlede med det samme og fandt en cykelhandler en km’s penge væk fra institutionen. Hun
fik min gps og skrev adressen ind, og et par
af mændene fatte en cykelpumpe, som de
havde stående i receptionen, den med manometer på, og jeg fik pumpet dækket op til 6
bar.
Jeg fik startet gps’en og kørte af sted mod
cykelhandleren. På et tidspunkt anede jeg, at
dækkene kunne holde, men det begyndte dog
alligevel at sive ud. Jeg nærmede mig adressen, og det så mildest talt lidt mystisk ud. Ind
i en smøge hvor jeg dog godt kunne se, at der
var nogle cykler. Jeg kom nærmere og fik
forklaret min situation over for en ung mand,
der stod udenfor i sit arbejdstøj. Dansker! der
skulle videre til en overnatning i Dokkum!
osv. osv. Han tog fat med det samme. Vi trak
indenfor, og der stod vel en otte ti personer,
der reparerede cykler, og der stod vel en halv
mio. cykler i den ene side med sedler på, og
som ventede på at blive afhentet.
Manden fik cyklen, og jeg kunne lige gå
hen om hjørnet og tage en kop kaffe fra automaten medens jeg ventede. Det var én af de
automater med en halv snes muligheder. Jeg
valgte kakao og fik nok en tre fire kopper,
det var herligt. Jeg fandt, at jeg ville have noget til at rense min oliebefængte cykel med,
og noget kædeolie. ”Ja, det var nede foran i
butikken”, blev der sagt. Så jeg gik derned.
Jeg tror, at jeg var komme ind i et lokale, der
var tre til fire gange større end Grønbjergs
multisal, fyldt med cykler og udstyr til cykler. Jeg traf en mand, som havde set, at jeg

kom med min cykel, og vi faldt i snak. Han
havde været i Danmark, på Langeland, og
fortalte levende om det ti meter lange fiskebord, der var hver dag i den uge, han var på
sydspidsen af Langeland. Han skulle naturligvis også fortælle, hvor de havde kørt, og
så vendte han skærmen om mod mig, hvor
jeg skulle vise ham, hvor jeg kom fra i Danmark. En fantastisk oplevelse. Ja, jeg skulle
jo have noget at rense cyklen i - du tager bare
noget varmt vand og hælder sæbe i. OK – nå,
men jeg skal også have lidt olie. Det fik jeg
så. Jeg betalte og takkede og gik ud for at se
hvordan det stod til med min cykel. Den unge mand viste mig, at det beskyttende fælgbånd havde forskubbet sig, og et sted havde
det gnavet hul på slangen. Jeg havde fra Kibæk Cykler fået en ekstra slange med, så den
blev benyttet. Jeg håber at det var OK det hele og fik betalt. Små tyve € og det er billigt
når timelønnen i DK er 4 – 500 kr., og de
havde arbejdet for mig henved en halv time.
Jeg fik Dokkum sat ind på gps’en, og den
tur gik så igennem hele Groningen alle strøg
og gågader, det tar’ altså noget tid, men der
er læ. Jeg kom endelig ud af Groningen og
gav mig møjsommeligt af sted til Dokkum.
Det var en lidt sjov fornemmelse, på en fire
-fem kilometers afstand kunne jeg overhovedet ikke få øje på det, der lignede en by. Men
den kom.
Jeg kunne heller ikke umiddelbart finde
Hotel Dockum. Jeg spurgte en slagter, som
havde forretning på hovedstrøget i byen om
vej. Han vidste ikke hvor hotellet lå, selvom
det var mindre end 50 meter fra, hvor han
havde forretning. Jeg gennemsøgte pladsen
der hedder Markt og fandt omsider nr. 30, et
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ret anonymt sted hvor døren var låst. På en
tavle indenfor var der en anvisning om, at
man skulle ringe til et nummer, hvilket jeg
gjorde. Og så kom der en pige og lukkede
mig ind. Her på hotellet havde man kun værelser og ikke andet. Jeg ville jo gerne have
min cykel med ind, men det kunne ikke lade
sig gøre, ”man tager ikke cykler med ind”,
men jeg sagde, at jeg kunne da tage den med
op på værelset. Hun gik imidlertid efter min
nøgle og kom tilbage og sagde så, at min cykel godt kunne stå under trappen.
Morgenmaden var inkluderet, men der var
ikke servering på hotellet. Man havde entreret med bager Eddy De Jong, De Echte Bakker, som der stod på vinduet, et par gader
derfra, men det var jo først i morgen tidlig.
Jeg fik også hørt til, hvor der var gode spisesteder, og da pigen kom tilbage til mig,
havde hun en turistfolder med, med cirkler
rundt om et par, efter hendes mening, gode
spisesteder.
Jeg fik parkeret cyklen inden for under
trappen og låst den fast til radiatoren, og pigen viste mig op ad trappen hen til mit værelse. Et fint værelse og man kunne se at hotellet var ret nyt, og der var hvad der skulle være. Det var et af de hoteller, hvor man ordner
alt over nettet både bookningen og betalingen, så personalet kun bestod af en enkelt eller to, der skulle skifte sengetøj, gøre rent og
låse op for gæsterne.
Når man rejser igen, skal man blot smide

nøglen i én dertil indrettet kasse, der stod ved
udgangsdøren. Man skal således have alt
med sig, for det er ikke til at komme tilbage,
når man først havde smidt sine nøgler i kassen.
Nå, men jeg fik mig mit daglige varme bad
og fik mit aftentøj på og gik ud i Dokkum, for
om jeg kunne finde én af de afmærkede restauranter. Jeg valgte den nærmeste, ’t Raedhus Hotel Cafe Restaurant, Koningstraat 1 i
Dokkum, hvis nogen skulle komme der forbi.
Jeg kan se på bonnen, at jeg fik Mosterdsoep Diner. Jeg spurgte til hvad det var, og pigen måtte ud i køkkenet for at få det oversat
til engelsk og kom og sagde, at det var mustard. Jeg kendte godt ordet, men skulle lige
ha det vendt i hovedet, og da jeg smagte på
suppen, kunne jeg udmærket smage at det
var sennepssuppe, og den var god. Efterfølgende fik jeg Kabliaufilet (Kabliau er store
vesterhavstorsk).
Hjem i seng og op til Eddy de Jong næste
morgen hvor den stod på afmålt morgenmand i form af en blød bolle, en croissant én
skive ost og én skive kødpølse/skinke af en
slags og lidt marmelade. Det skulle så holde
hele dagen, vel vidende at jeg til aften nåede
frem til en B&B, hvor jeg ikke gad at køre
ret langt, (jeg blev på værelset) for at finde
en restaurant hvor jeg kunne spise. Så på vejen skulle jeg have fat i noget aftensmad.
(-mb) 

Kanaler, kanaler og atter kanaler. Nogle brede og andre smalle nogle til fritidssejlerne og andre til de
store flodpramme.
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 Guldkonfirmation 1969 - 2019
Søndag den 12. maj 2019 samledes årgang
1969’ 7. klasse fra Grønbjerg Skole, som
dengang lå på Sønderkjærsvej 1, til sammenkomst i anledning af at det nu var 50 år siden, at de blev konfirmeret.
Nogle havde ikke set hinanden, siden de
gik ud af skolen eller skiltes for at fortsætte
skolegangen på hver sin skole i Spjald, Ørnhøj eller Holstebro eller hvor det nu foregik.
Stemningen var høj og snakken ville ingen
ende tage. Man samledes i den gamle skole
og fik så et kik på Nr. Omme kirke hvor de

blev konfirmeret af pastor Viggo Sørensen,
der var præst i Grønbjerg i perioden 1935 1968. Pastor Viggo Kofoed Sørensen underviste de unge mennesker indtil julen 1968
hvorefter Pastor Thomsen fra Torsted tog
over og konfirmerede holdet. Efterfølgende
blev Pastor Ernst Mølgaard Ottosen ansat
ved Nr. Omme kirke.
Efterfølgende var der sammenkomst på Vestergårds Hotel i Videbæk. 

Pigerne nævnes med deres pigenavn og nuværende navn i parentes.
Bagerste række fra venstre - (seks personer):
Lærer Henning Bülow Møller, Poul Erik Nielsen, Merethe Sørensen (samme), Poul Cedergreen Bech,
Poul Erik Lundsgaard og Magda Kristiansen (Hammelsvang Pedersen)
Midterste række fra venstre - (fire personer):
Per Jørgensen, Leif Pedersen, Lisbeth Aagaard Pedersen (Aagaard Jensen) og Irma Sørensen (Vang
Pedersen)
Forreste række fra venstre - (seks personer):
Ib Kviesgaard, Villy Jørgensen, Niels Kristian Klidsbjerg, Anne Kirstine Pøhl (samme), Birthe Andersen Voldbjerg Grønkjær) og Else Kildevang Kristensen (Kildevang Madsen)
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 Afgangseleverne fra Grønbjerg Friskole 2019
Klokken 10 har vi idræt, der vil være god tid
til at tale lidt med eleverne og tid til at tage et
samlet billede, var beskeden fra klasselærer
Camilla Nielsen, på forespørgsel om hvornår
det kunne passe at få det obligatoriske billede
af Friskolens afgangselever fra 9. og 8. klasse.
Deres udsendte tropper op kl. 10. Vi skal
lige starte med et opvarmningsløb på 800 m
og derefter 60 m løbetest, så skulle eleverne

være klar inden den står på længdespring, var
svaret fra skoleleder Niels Henrik Larsen, der
også deltog i afgangselevernes idrætstime.
Så var der opstilling med de største drenge
bagerst og anden række af lidt kortere unge
knægte og forrest pigerne. Nå, pigerne blev
nødt til at sætte sig på knæ, for nogle af pigerne var groet de mindre drenge over hovederne.

Foto: Mogens Ballegaard

Bagerst fra venstre: Lucas Erlandsen, Lucas Schjerlund, Mikkel Ørskov, Bertil Brinch Johansen.
Midten fra venstre: Anders Høj Bonde, Allan Stolc Madsen, Rasmus Toft Mærsk, Lucas Risom Christensen og Rasmus Rask.
Forrest fra venstre Gry Nielsen, Ida Klose, Emma Wejse og Rikke Vestergård Hansen.
Indsat: Esben Brun Schmidt - Eleverne kommer fra Grønbjerg, Idom, Vind, Ørnhøj og Abildå.
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Der blev linet op og rettet ind, så alle kunne ses. Rækkefølgen med navne blev noteret,
og så gik vi over til en lidt mere uddybende
snak om, hvad der skulle ske for de unge
mennesker, der nu skulle videre i livet, selvom livet ifølge forstander for Staby Efterskole Anders Boll Mikkelsen, er lige her, hvor
de unge mennesker er lige nu.
De fleste skal på efterskole, vi er jo i
Vestjylland, en enkelt på HTX og et par stykker i 10. klasse.
Der var ikke mange af de unge mennesker
der skulle følges ad, idet efterskolerne som
Grønbjergeleverne skulle frekventere var følgende:
Venø, Øse, Nøvlingskov, Vedersø, Ågård,
Dejbjerg, Solgården Tarm, Staby - efterskole. EUX Skjern, 10 kl. i hhv. Skjern og Holstebro og HTX i Holstebro
Og så kom 10.000 kr. spørgsmålet: Hvad er
det værste I har været udsat for her på Grøn-

bjerg Friskole?
Med det spørgsmål foretrak skoleleder Niels Henrik at fortrække til andre gøremål.
Hvorefter deres udsendte omformulerede og
spurgte de unge mennesker om hvad de tog
med sig fra Grønbjerg Friskole. Der blev en
larmende tavshed, for hvorfor begynder den
gamle fotograf dog at blande sig i de unge
menneskers tankegang, nu når de lige havde
idræt?
Efter en kort tænkepause og en ny opfordring om at komme på banen kom det. Fællesskab, gode lærer, gode venner og så et nok
så prosaisk forslag - en sangbog, men dog,
alligevel en sangbog fyldt med minder fra 89 års skolegang på Grønbjerg Friskole.
Spørgsmålet måtte alligevel have sat gang i
tankerne, for på vejen ud af skolegården traf
deres udsendte på et par piger der stoppede
op og sagde:- Venner for livet. (-mb) 

 Skolelederens tale til dimittenderne
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen, Grønbjerg Friskole

Dimissionstale for 9.klasse 2019
Tillykke med jeres eksamen, om lidt skal I
modtage jeres bevis på 10 års skolegang på
Grønbjerg Friskole. Der er sket noget på de
10 år.
Kære unge mennesker. Tak for årene sammen. Det har været en spændende rejse sammen med jer. Tænk at gå fra lille purk til ungt
menneske. Fra afhængighed til selvstændighed. I har haft et stærkt fællesskab. I har værnet om det og været gode for hinanden.
Vi har fulgt jer, skubbet til jer, opdraget jer
og inddraget jer i fællesskabet. I har kigget
ind i fællesskabet, deltaget, men måske ville
I allerhelst have stået lidt på sidelinjen. Det
fik I ikke lov til.
Grønbjerg Friskole bygger på det forpligtigende fællesskab, respekten og tolerancen
for andre. Det kræver deltagelse i alle fag,
engagement og vilje. Vi lærere kom i tvivl
om, I var parat til 9. klasse.

Det var ubegrundet. Turen til Berlin, flotte
fremlæggelser i projekter, adventure og eksamenerne viste at I på jeres egen underfundige
måde, når de mål der bliver sat op for jer. I er
til at stole på. Vi er stolte over jer.
Tag nu ud i livet, deltag, involver jer, dyrk
fællesskaberne. I har meget at byde ind med
hver især. Glæde, nysgerrighed og engagement. Fremtiden ligger klar foran jer. Næste
skoleår ligger klar, men derfra er det vigtig,
at I mærker efter, i hvilken retning uddannelserne og livet skal gå. Vælg med hjertet, den
gode mavefornemmelse og skynd jer langsomt. Der er en plads til os alle. I skal byde
ind med flid, vilje, energi og hjælpsomhed.
Vi tror på jer.
Held og lykke med livet, dyrk friheden,
dyrk fællesskaberne.
På gensyn unge mennesker.
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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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 ”Så sødt som i gamle dage”
Før og nu
Jeg har fået et par kommentarer om, hvorfor
jeg overvejende skriver om gamle dage i Runestenen og ikke så meget om, hvad der foregår i dag.
Det har jeg ikke en statistik over, men for
at det måske for en gang skyld skulle være
løgn, tog jeg op til højen, der ligger nord for
vejen ned til Holstebrovej 27. Bakketoppen
ligger lige på grænsen til Ørnhøj og dermed
til Herning kommune.

radio-kommunikations-midler, og på spørgsmålet om jeg måtte tage et billede af enheden
på toppen, der bestod af en oversergent og fire-fem menige, samt en fire fem heste, fik én
af de menige netop skubbet et navigationsudstyr ind under en rygsæk.
Længere er den historie faktisk ikke, men
for dem, der ikke var klar over den militære
aktivitet lige nord for Grønbjerg, er der hermed en forklaring og måske en nyhed. (-mb)


Militært aktivitet ved Grønbjerg
Jeg har ofte set aktivitet af soldater på højen og
efterfølgende har der været luftaktivitet i området. Så det skulle da lige dokumenteres, og
selvom det danske forsvar har benyttet højen
de sidste mange år, har der måske hersket lidt
tvivl om den aktivitet, der foregår på højen.
Det var som jeg havde regnet ud. Der er en
fantastisk udsigt fra højen. Den udsigt benytter forsvaret til at øve sig i at udpege mål for
fly der skal have én eller anden form for aktivitet ved det udpegede mål.
Det foregår med avancerede måleudstyr og

ØRNHØJ FODKLINIK
v/Daiva Mikkelsen
Åbnings tider efter aftale eller
Mandag - Tirsdag 10 - 14
Onsdag
16 - 19
TEL. 22 46 84 68
Hovedgaden 58 - Indgang ved P Plads

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 En terrænlederens store tak
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Torbjörn Lund-Nielsen, der bor på Sønderkjærsvej er ejer af en hund af racen Breton og
har opnået fine resultater med sin hund.
For første gang er Torbjörn blevet leder for det/
de terræn/ner som hundene skal afprøve deres
færdigheder på. Torbjörn fortæller herom:
Hovedprøven
Den første weekend i april afholdt Dansk
Breton Klub sin hovedprøve. Prøverne foregik over tre dage, med standkvarter i Videbæk Idrætscenter og lørdag skulle jeg, for
første gang være terrænleder.
Ud og skaffe passende terræner
Terrænlederen har ansvaret for at skaffe velegnede terræner, hvor hundene kan vise
hvordan de kan afsøge markerne for agerhøns eller fasaner og forhåbentlig er der så
mange fugle, at alle 12 hunde får mulighed
for at vise, at de kan tage stand for fuglene.
(Stand er et medfødt instinkt hos nogle jagthunde racer, hvor hunden stiller sig foran
fuglen, så tæt på at fuglen trykker sig, men

ikke så tæt på at den flygter/flyver).
Jeg er i forvejen så heldig, at nogle af landmændene nær Grønbjerg, har givet mig lov
til at træne mine hunde på deres marker, så
det var et spørgsmål om, at jeg også måtte afholde en prøve på disse terræner.
For at få nok fugle for hundene, måtte jeg ud
og låne endnu flere marker og brak eller moser
med fasaner, så efterhånden var, stort set, alle
landmænd omkring Grønbjerg involveret.
Normalt ligger prøven midt i marts, men
var rykket til starten af april i år, så det blev
et puslespil, at få det tilrettelagt i forhold til
gyllekørsel og marker, der gik fra grønt til
sort, men det lykkedes.
Jeg har skrevet lidt til bladet ”Jagthunden”
om min debut som terrænleder, som beskriver forløbet.
Med risiko for at glemme nogen er ingen
navne nævnt, men endnu engang, til jer der
har hjulpet mig med at udlåne jeres terræner:
”Et kæmpe stort, TAK for jeres velvillighed
og hjælpsomhed – uden den støtte ville det
ikke være muligt at afholde en sådan prøve.”


På en mark ud i Sønderkjær med Sønderkjærsvej 22 i baggrunden
(Det er terrænleder Torbjörn forrest til højre.) Foto udlånt af Torbjörn Lund-Nielsen
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 Fodboldafslutning for de mindste
Ved: Mette Mortensen

Fodboldafslutningen for de mindste blev afviklet tirsdag og onsdag den 4. og 5. juni
2019.
Tirsdag eftermiddag spillede vores U9
drenge og piger fantastisk flot fodbold de
vandt deres første kamp og var så stolte. Efter kampene spiste forældrene, søskende og
spillerne aftensmad på station, kanon hyggelig aften.

Onsdag eftermiddag var det så vores U6
drenge og pigers tur. De kæmpede bravt og
en sejr blev det også til. Efterfølgende blev
der også spist på station og her var hyggen
også tilstede.
1000 TAK til Malene Bondesgaard for alt
den lækre mad -det kan du bare det der!
Her ses lidt billeder fra de to dage



U9 holdet med trænerne tv. Henrik Birkebæk og
th. Nicolai Nielsen
Bagerst fv.: Gustav Emil Nilsson, Jesper Sørensen, Carla Bak Bondesgaard, Tristan Kristensen.
U6 holdet
Bagerst fv.: Emma Boesen, Andreas Skytte, Lukas Forest fv.: Nicklas Ahm, William Mortensen, Rico
Mølgaard Nielsen.
Larsen, Naya Normann Hauris.
Forrest fv.: Markus Ahm, Marius Mortensen, Matei Tanasa og William Dam
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 Bevaringsværdige støbejernskors
I hæftet Bevaringsværdige gravsten og støbejernskors udgivet af Nr. Omme Sogns menighedsråd i 2016, er der på de sidste sider en
kort historie om støbejernskors. Her er bl.a.
anført, at gravminder gennem tiden har skiftet karakter. I perioden 1820 - 1920 anvendtes mange steder i Jylland støbejernskors.
Tendensen skyldes industrialiseringen, hvor
støbejern blev det modemateriale som plastikken er i dag. Alt blev nærmest udført i
støbejern - husgeråd, smykker, brugsgenstande i både landbrug og industri.
Udbredelsen af støbejernskors var forskellig fra egn til egn. De
fleste i Vestdanmark
hvorimod Sjælland og
især København havde
meget færre støbejernskors.
I den periode hvor
støbejernskorsene havde sin kulmination omkring 1875, var der i
Danmark omkring 142
støberier med i alt knap
5000 ansatte.
På en tur til Kgs.
Lyngby nord for København her i foråret
2019, gik vi en tur
rundt i Kgs. Lyngby og
så på en høj Lyngby
Kirke. Kirken var placeret på en naturlig høj
midt i byen.
Det ville være morsomt at kaste et blik på
denne kirke, der på
grund af den relative
høje høj var hævet over
området.
Ved en tur rundt på
kirkegården omkring
kirken så vi et gravminde for Jernstøber J.
Andersen og hustru.
Gravmindet var godt
nok ikke et støbejerns-

kors, men gravstedet var omkranset af et
”støbejernhegn” der indikerede, at der på stedet havde været én af de mange jernstøberier
i ovennævnte periode.
Uden at have undersøgt samtlige gravminder på kirkegården var der ikke tegn på, at
der var opsat støbejernskors nogen steder.
Det falder godt i tråd med ovennævnte bemærkning om udbredelsen af støbejernskors.
(-mb) 

Kilde bl.a. ”Danske Støbejernskors” af Aase Faye
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 Nørklerne holder nu sommerferie
Ved: Grethe Lauridsen

Så er det tid til, at Nørkledamerne holder deres ferie.
Vi har haft mange gode timer med snak
om, hvad der hænder rundt omkring, der er
blevet drukket kaffe, alt imens strikkepinde
har haft travlt.
Vi har taget garn med hjem, så vi også kan
producere i ferien, hvis vi skulle få lyst.
Der er plads til flere på holdet, når vi, starter igen efter ferien, så mød bare op.

Vi har haft pakkedag. og de fremstillede
ting bliver sendt til Kliplev i Sønderjylland,
og derfra videre ud, hvor der er behov. Det
blev til i alt 55 kg, som vi tror kan gavne,
hvor det kommer hen.
Nørklerne begynder igen sidst i august måned og tidspunktet offentliggøres i VidebækSpjald Ugepost. 

Fra venstre er det: Margit Jensen, Grethe Lauridsen, Bente Færge, Birgit Sinkjær, Anne-Kirsten Gammelgaard, Ingerlise Vestergård og Bodil Jensen. Rita Welander var ikke til stede ved fotograferingen.
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 Algade nyt
Ved: Grethe Lorentzen

Henrik Thomsen og Grethe Lorentzen havde
i dag (lørdag den 4. maj 2019) et møde med
Allan Jensen og Heidie Vang Grosmann fra
Ringkøbing-Skjern kommune. De havde set
på vores forslag og havde følgende kommentarer:

rigtig god plads til at køre stærkt.

Gadelys og fortov til byskiltet i den østlige
del af Algade.
Dette er en politisk beslutning fra ca. 2012,
som byrådet ikke har tænkt at lave om på
indtil nu. Skal det ændres, er det politikerne,
Indsnævring af Algade ved Ommegårdvej der skal skifte mening.
og ved byskiltet i øst med henblik på at sænke hastigheden begge steder. Gerne ved hjæl- Bump i Algade
pe af små træer eller buske, så det ser indby- Vi ønsker ikke bump på Algade, da de får de
nærmeste huse til at ryste, når de store lastbidende ud at komme ind i byen.
Dette bliver der arbejdet med. Kommunen ler passerer. Vi vil meget gerne have andre
vil lave en vedligeholdelses fri indsnævring foranstaltninger, som f.eks. beskrevet ovenved byskiltene i begge ender. Træer vil kræ- for, der har samme effekt, som bump.
Dette er kommunen fuldstændig enig i, så
ve at vi selv kan vedligeholde det fremover.
Vi må gerne lave egen forskønnelse i rabat- de gamle bump bliver ikke genetableret. Det
gør til gengæld fodgængerovergangen ved
ten.
skolen. 
Parkeringsbåse, der er malet på vejen,
spredt over hele strækningen. Båsene markeres med plantekummer, som også kan forskønne gaden.
Kommunen vil gerne undersøge sagen med
malede parkeringsbåse. Det kræver en hvis
bredde. Det bedste er dog at følge parkeringsloven, og parkere på vejen og ikke på
fortovet. Det er kun udvalgte steder i Ringkøbing, at man må have hjulene på fortovet.
De rigtigt parkerede biler vil automatisk
virke fartdæmpende.
Vedrørende hastigheden:
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.
Dette er en dyr løsning både anlægs og
driftsmæssigt og er derfor ikke muligt.
Plads til cykler evt. kombineret fortov og
cykelsti.
Dette kan ikke lade sig gøre og er desuden en
dårlig løsning, da man så ikke kan lave parkeringslommer, men skal lave parkeringsforbud, og det vil ikke sætte hastigheden ned.
Måske snarer tværtimod, da der så vil være
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 Debut som terrænleder i Grønbjerg
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Hvor findes de gode terræner
Vi deltager i markprøvetræning og på markprøver og når vi har afsluttet dagen, så falder
snakken på, ”nogle gode terræner og godt
med fugle” eller måske ”fik fin kritik, men
kom desværre ikke for fugl”. Uanset, så er
der én der har lagt terræn til, så vi kan komme ud med vores hunde. Alle skylder vi, dem
der gør det, en stor tak. Uden dem, kunne vi
ikke dyrke vores passion.
Da jeg blev spurgt om jeg ville lægge terræn til et hold på vores hovedprøve, var jeg
meget i tvivl, om jeg skulle gå med på idéen.
Jeg har masser af terræn til rådighed, men ikke særligt mange fugle, så der skulle lånes
mere og andre terræner, hvis det skulle leve
op til mine egne forventninger. Ingen garantier, men mit personlige succeskriterium var,
at alle skulle have haft chance til at komme
for fugl.

høns, så den mark skulle vi endelig bruge og
sågar blev gyllekørsel hos en af mine naboer
udsat et døgn, så vi kunne bruge hans rapsmarker, hvor der skulle være parhøns og fasaner. En kammerat, som går på markprøve
med sin ruhår, tilbød at vi kunne bruge en af
hans marker, som der altid lå 2-3 par høns
på. Det lysnede og svigermor tilbød at bage
kringle til frokost gæsterne – så kan det ikke
gå helt galt. Nu glædede jeg mig virkelig til
at få vist Grønbjerg og omegn frem på markprøvekortet.
Gylle og mangel på fugle
To dage før prøven begyndte de første meldinger at komme på min mobil og kl. 7.52 på
prøvedagen måtte den sidste ændring i planen laves, da en maskinstation gerne ville i
gang med gyllekørsel kl. 10, så vi skulle begynde på de marker.
Et lettelsens suk fra terrænlederen, da der
blev skudt over en unghund i første slip –
dejlig start på dagen. Men så skete der det,
som for mig var første gang, men som erfarne terrænledere nok har gået med i deres stille sind mange gange. PANIK!! Hvor der burde være fugle, fandt hundene ingen og især
efter vi havde været igennem et mosestykke,
som burde være sikker, med 4-5 gange fasaner og de ingen fandt, begyndte dagen, i mit
hoved at ligne en fiasko.
Der var en glad og positiv stemning til frokost og da dagen hos mig var forbi, efter eftermiddagens afprøvning og bilkortegen kørte til matchning, havde vi haft 3 x parhøns og
6 fasaner og der var uddelt en 2. pr. i ÅK og
2 x 1. pr. UK.
Til jer der var med ude på holdet hos mig,
dommer, hundeførere og publikummer – tak
for jeres tålmodighed. Dagen blev langt fra
det oprindelig planlagte, hverken ruten vi
gik, udsyn for publikum, antallet af fugle,
men stemningen var i top og jeg er klar til at
tage udfordringen op en anden gang.

Opgaven
Jeg sagde ja, ca. to måneder før hovedprøven
og det blev noget af en udfordring. Når man
er en person, som har lidt OCD, ifølge konen
er perfektionist og oven i det, godt kan tage
sorgerne lidt på forskud – selv om det aldrig
rigtig har hjulpet mig – så gav det nogle
søvnløse nætter. En måned før, havde jeg
styr på ca. 1200 ha og planlagt hvor vi kunne
placere biler, hvilken rute vi skulle gå og
hvis planen holdt stik, så havde vi 7-8 x parhøns og 10-12 fasaner.
Så blev der ellers tjekket terræner, men i de
områder hvor der i efteråret var agerhøns, var
de nu som sunket i jorden og da den første
weekend i april kunne ses på langtidsvejrudsigten, var vinden i øst, mens min plan gik på
vestenvind, så panikken bredte sig. Fra en
meget våd marts måned, meldte de nu solskin
og op til 17 grader, så der var lagt op til et
kapløb med tiden, inden olieræddiker og
stubmarker var pløjet og sået.
Heldigvis har jeg oplevet en fantastisk positiv indstilling fra de lokale landmænd, så
jeg fik fordoblet arealet og der blev fundet Se Torbjörns tak til de lokale landmænd andet
fugle. En landmand vidste hvor der var par- sted i bladet 
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 Grønbjergs hjertestarter
Som nævnt på Grønbjerg Facebook-gruppe
og udsendt mail, har Grønbjergs hjertestarter
været i brug den 13. juni 2019.
Hjertestarteren skal efter brug efterses og
reetableres, da visse dele i hjertestarteren er
engangsudstyr. Ligeledes skal der nye batterier i, for at være sikker på, at de er fuldt opladede. Grønbjerg-2000 står for den del af
opgaven - serviceaftale og betaling.

Herefter træder hjerteløberen i karakter og
fungerer indtil ambulance og lægebil og evt.
helikopter når frem.
Hjerteløbere i Grønbjerg
I Grønbjerg var et antal personer på et kursus
i brug af hjertestarter, umiddelbart efter at
hjertestarteren var opsat i 2014. I Runestenen
blev der bragt navne og telefonnumre på disse kursister. I det tilfælde, at nogle af disse
melder sig som hjerteløbere, eller der er et
antal hjerteløbere i området, har man i princippet ikke behov for en liste med navn og
telefonnummer, da hjerteløberne bliver adviseret fra regionen/trygfonden.
Det er naturligvis altid rart at vide, at man i
en lille by som Grønbjerg har en opdateret liste over hjerteløbere, så man er klar over, om
der er én eller flere hjerteløbere i byen.
Hjertestarteren i Grønbjerg har heldigvis
hængt uden brug i fem år, men den fungerede, da der var brug for den.
Hjertestarteren, der er placeret på ydervæggen i den østlige ende af Grønbjerghjemmet,
er tilmeldt på siden www.hjertestarter.dk, og
er sponsoreret af Vestjyllands Forsikring på
initiativ af Grønbjerg-2000.

Introkursus i hjertemassage og hjertestarter
Efterfølgende har Dorthe Hansen kontaktet
hjerteforeningen og bedt om et introkursus i
Grønbjerg. Introkurset handler om hjertemassage og brug af hjertestarter – Kurset løber af
stablen mandag d. 12. august både kl. 19.00
og kl. 20.15 og kurset finder sted på Grønbjerg Friskole.
Man kan tilmelde sig til Dorthe Hansen med
SMS på 30 48 45 10
Der er allerede mange (35) der har givet en
positiv tilbagemelding (flere dog på betingelse af tidspunktet).

Hjerteløbere
Trygfonden og hjerteforeningen har sammen
etableret en funktion der hedder hjerteløber.
PS: Runestenen står gerne til rådighed med en
Ved hjertestarterens aktivering i Grønbjerg
blev der tilkaldt omkring tre hjerteløbere, opdateret hjerteløberliste, såfremt det er ønskværheraf var der én i Grønbjerg, medens de øvri- digt.
ge kom i bil andetsteds fra.
Åbning af hjertestarterkassen

Procedure for hjerteløbere
Trygfonden giver denne procedure for aktivering af en hjerteløber:
Alle over 18 år kan i princippet blive hjerteløber. Der er ingen krav til uddannelse i
hjertemassage eller brug af hjertestarter, men
det er naturligvis gavnligt.
Når der ringes 112 kører ambulance og lægebil af sted. Samtidig med aktiveres et antal
hjerteløbere (lidt afhængig af befolkningstætheden i området) via en app, som hjerteløberne har installeret på deres telefon. Nogle løber efter hjertestarter andre løber direkte til
stedet for alarmen. I Grønbjerg var hjertestarteren allerede hentet.

Det har forlydt at hjertestartekassen er vanskelig at åbne.
Undertegnede har forsøgt at få åbnet kassen. Med besked fra servicefirmaet, der tilser
hjertestarteren, om at give låget et ryk – opad og ud, lykkedes det mig at få den åbnet,
men den sidder stramt. Man tager fat i de
”riller” der er beregnet til fingrene på siden
af kassen.
Jeg vil anbefale hjerteløberne at man prøver at åbne kassen i såkaldt ”fredstid”. Det er
ikke morsomt at stå i et kritisk tilfælde og så
føle, at man ikke kan åbne låget. Husk at det
skal være et kraftigt ryk. -mb
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 Guldkonfirmation i Grønbjerg 2019
Ved: Else Kildevang Kristensen

Konfirmation i 1969
På en kold april søndag i 1969 blev jeg konfirmeret i Nr. Omme Kirke. Det er ikke meget jeg husker fra dagen. Dette står dog tydeligt i min erindring hvert år den 20. april, når
folk klager over ustadigt aprilvejr:
Da vi skulle af sted til kirken, havde det
sneet, så vores trappe var blevet glat. Der var
kun 3 trappetrin, men nok til at jeg gled og
faldt, så min hvide kjole blev møgbeskidt.
Min mor fik travlt med at tørre det værste af,
så jeg kunne vakle videre i min storesøsters
aflagte spidse og højhælede konfirmationssko.
Sådan nogle havde jeg jo ikke prøvet før.
Mødet med klassen efter 50 år
Jeg har været meget spændt på at møde op til
vores Guldkonfirmation og møde mine gamle skolekammerater, for kun 10 dage efter
min konfirmation, flyttede min familie og jeg
væk fra Grønbjerg. Bortset fra Lisbeth, har
jeg overhovedet ikke haft nogen som helst
kontakt med nogle af dem.
Jeg er opvokset på Kildevang, et husmandssted på Sønderkjærsvej (11 –red). Hvilket nr. den ligger på ved jeg ikke, da jeg boede der, havde grusvejen ikke engang et navn.
Mine forældre, Bodil og Kristen Kristensen,
var blevet ansat som graver og kirketjener
ved kirken i Grønbjerg. Dette job kunne ikke
forenes med arbejdet på Kildevang og gården
var ikke stor nok til at de og deres fem børn
kunne leve af den.

Kort tid efter vi flyttede fra Grønbjerg, kom
mine bedsteforældre (Kirstine og Ole Kristensen som boede i Algade) på plejehjemmet i Spjald. Min far var enebarn, så der var
ikke noget at komme til Grønbjerg efter mere. Far havde hverken kørekort eller bil på
det tidspunkt. Det gjorde det jo heller ikke
nemmere at komme tilbage.
Gensynet med Grønbjerg
Derfor var det rigtigt sjovt at komme tilbage
i år. Nu bor jeg tæt på Kolding, så jeg kom i
god tid inden vi skulle mødes med lærer
Møller ved den gamle skole. Jeg fik tid til at
køre en tur ud forbi Kildevang. Tænk nu er
der asfaltvej hele vejen ud til Kjærgårdsvej.
Til gengæld var der ikke mange butikker at
se i byen.
Da jeg boede der, husker jeg at der både
var en brugs, to købmænd, to cykelsmede, en
bager, en trikotageforretning, en manufakturhandler og en slagter. Desuden diverse virksomheder som teglværk, mejeri, smed og hotel. Togstationen var allerede lukket.
Jo tidens udvikling har også ramt Grønbjerg.
Måske er det kun Annebergs Vognmandsforretning der er vokset. Deres biler ser vi jo
ret tit på motorvejen her i trekantområdet,
hvor jeg bor nu.
Tak for besøget.
Else Kildevang Madsen, f. Kristensen 

GRØNBJERG
AUTO

Flytning med kulturchok
Derfor søgte de efter et graverjob ved en
større kirke. Det fik de i Snejbjerg ved Herning i foråret 1969. Kildevang blev solgt og
familien flyttede som sagt blot 10 dage efter
min konfirmation.
Det var kun ca. 35 km, men et kæmpe stort
kulturchok for en 13. årig pige som mig. I
Snejbjerg var der en stor skole med tre klasser på hver årgang. Man sagde JEG i stedet
for det vestjyske A'. Selv den klassiske Bornholmertur med skolen var ikke det samme.

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Introduktion til Hjerteforeningens
Hjertemassage og hjertestarter
Mandag den 12. august 2019 kl. 19.00
eller
Mandag den 12. august 2019 kl. 20.15
Grønbjerg Friskole, Algade 56, Grønbjerg 6971 Spjald.
Man tilmelder sig på begivenheden i Grønbjerg gruppen på Facebook eller på
SMS til Dorte Hansen på 30 48 45 10.
Send mailadresse og fødselsår samt ønsket tidspunkt.
Der er så mange tilkendegivelser, at vi har planlagt to kurser samme aften. Der
er 30 pladser på hvert kursus kl. 19.00 og 20.15.
Man bliver registreret ved Hjerteforeningen, som sender en mail med yderligere
information.
Navn, fødselsår og mailadresse bruges til registrering hos Hjerteforeningen og
ved Europæisk Råd for Genoplivning (ERC), som følger kvaliteten af kurserne
og fremsender kursusbevis. Hjerteforeningen bruger mailadressen til løbende at
sende information til alle deltagere. Med registrering af mailadresse ved ERC
har deltageren mulighed for at modtage et kursusbevis fra ERC.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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Super tilbud i Let-Køb maj !

