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 Redaktionen

stort, men der er flere unge under, som foreningens trænere er informeret om ikke bør
indtage alkohol.
Men som Grønbjerg aktiv fremfører, skal
trænerne ikke være ”politi/kontrol” i forhold
til de aftaler, der bør indgås mellem børnene
og deres forældre.
Naturligvis er her et etisk dilemma. Og
hvor går grænsen.
Efter træningen kan man sige slut, men
hvor går de unge så hen?
Man kan sige ingen alkohol på skolen! Her
træder skolens alkoholpolitik så ind.
Man kan jo også opfordre sine unge til, at
man tager vare på hinanden, passer på hinanden. Lader være med at moppe nogen fordi
de i hjemmet er blevet enige om, at man venter med alkohol til det familien/forældrene er
blevet enige om.
Det er trods alt forældrenes ansvar at få talt
disse ting igennem med deres unge mennesker og ikke foreningens ansvar, når megen
af det sociale foregår i privat regi.
Stor ros til Grønbjerg Aktiv for at klargøre
deres holdning til problemstillingen 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Årets motions- sjov- bevægelse- og muskelplan...
...kan læses på midtersider af dette nummer.
Foruden de ”almindelige” hold er der specielt et hold der er noget anderledes end alle
de øvrige hold, der ellers er på programmet.
Holdet hedder Jump and Play. Holdet er en
nyskabelse og henvender sig til drenge fra 3.
- 7. klasse. Drengeårgange som man har erfaring for hos DGI ikke deltager helt så aktivt
som hos pigerne.
Årsagerne kan være mange. Måske er der
mere krudt i disse årgange, end der er hos de
tilsvarende årgange hos pigerne. Det betyder
måske, at man ikke rigtig gider serier og stå i
kø for at komme til at springe eller udføre et
stunt.
Der skal ske noget hele tiden og på alle
fronter. Der skal bruges muskler og brændes
en hel masse energi af, og det har Grønbjerg
Aktiv så fået de tre ledere Kent Storgaard,
Lasse Sejbjerg og Tobias Led til at stå for, og
der har de to sidstnævnte selv gået på Grønbjerg friskole og er kendt med forholdene der.
DGI har været på Grønbjerg Friskole med
konceptet og så lyder det efterfølgende fra
instruktørerne, at de da sjældent har mødt så
aktive, lyttende og gå-på-agtige deltagere.

Deadline for nr. 161 er
lørdag d. 26. oktober 2019
Bladet udkommer
onsdag d. 13. november 2019

Grønbjerg Aktiv og Alkohol.
Under punktet Multihold i den samme Aktivfolder har gymnastikudvalget opført udvalgets retningslinjer for alkohol på Multiholdet.
I den forbindelse har der i de sidste par år
været forældre, der ikke har været helt tilfredse med den måde læskedrikkene efter
”gymnastiktimen” har været ”fordelt” på.
Gymnastikforeningen gør opmærksom på,
at gymnastikforeningens ansvar i princippet
slutter ved ”timens” afslutning og hvad der
foregår efterfølgende er en privat sag.
Så skarpt kan man måske heller ikke sætte
tingene op, idet der også bliver lagt vægt på
det sociale samvær.
Havde Multiholdet nu blot været for unge
over 16 år har problemet måske ikke været så

RUNESTENEN
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 Nyt fra Byrådet

Mere om budgettet i næste nummer af bladet.

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

Gode nyheder for kommunen
Hen over sommeren er der kommet flere gode nyheder for kommunen, og jeg vil i det efterfølgende redegøre for nogle af disse.

Til Runestenens læsere.
Så er det igen, efter en god
dansk sommer, blevet hverdag for de fleste. Jeg håber
I alle har nydt fridagene og
muligheden fra at koble af
fra den travle hverdag.
Agnes og jeg vendte midt i
juli måned tilbage fra ferie i Canada hvor vi i
to uger nød den helt fantastiske natur. Vi
startede i Vancouver, videre derfra til Vancouver Island. Derfra gik turen tilbage til
Vancouver og derfra videre til OL byen
Whistler, og slutteligt til Nationalparkerne
Jasper og Bannf. Sidste stop var Calgary
hvorfra vi igen fløj retur til DK.
Som nævnt en helt fantastisk tur i et enestående landskab og med et væld af gode oplevelser i bagagen.

Servicering af vindmøllerne på Horns Rev
3 flyttes til Hvide Sande.
Vattenfall meddelte først i august måned at
Danmarks største vindmøllepark Horns Rev
3 skal serviceres fra Hvide Sande Havn.
Det forventes at skabe 25-30 fuldtidsmedarbejdere, og derudover vil beslutningen give
positiv og afsmittende virkning på flere af de
lokale virksomheder.
….fortsættes side 6
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Budgetlægning?
I Runestenens september udgave har der været tradition for at berette om budgetlægningen. Forhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og Regeringen er imidlertid
pga. det sene valg til folketinget udsat, og det
betyder at den endelige udmelding om kommunernes økonomi i 2020 ikke er kendt før
ca. medio september.
På baggrund heraf har vi valgt at udsætte
budgetkonferencen til afholdelse den sidste
dag i september og den første i oktober. Forventningen til indholdet i økonomiaftalen er
dog at de tidligere udmeldte besparelser i store træk, forsat vil være nødvendige.
Fagudvalgene har før sommerferien udarbejdet sparekataloger som Byrådet vil anvende til prioritering af besparelserne ifm. budgetkonferencen. Mit håb er naturligvis at et
samlet Byråd, som der har været tradition for
i mange år, i fuld enighed når frem til et resultat som får mindst mulig negativ indflydelse på driften i kommunens institutioner.
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L Servicemeddelelser 7
Kirkebil:

Zoneterapeut:

Genbrugspladsen:

Læge H. Thomsen

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

Tina H. Kirk
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf.: 22 37 72 33

P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

Manipulation
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
Tlf.: 97 38 40 50

Vandværket:
Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til
Spjald Fjernvarme- og
Vandværk
Tlf.: 97 38 16 85
Hvor der også er døgnvagt
i tilfælde af tekniske problemer

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

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

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

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme:

Lægerne i Tim

Tlf.: 97 13 15 00
Døgnvagt
Tlf.: 30 97 69 70

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

Vagtlægen i regionen:

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Find afdelinger på www.rksk.dk -eller borgerservice på 99 74 12 22
Mandage senest kl. 9

Postkassen ved Grønbjerg Inovækst tømmes:
Quickbreve skal afsendes fra en postbutik
Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
www.rejseplanen.dk

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Byrådet - lokalt (S): Søren Elbæk, Spjald
Byrådet - lokalt (V): Hans Østergaard, Spjald
Flagalle:
Jens Sandal
Forsamlingshus-udl.: Henrik Pedersen
Forsamlingshus-udl.: Henrik Pedersen
Gb Aktiv - badminton: Henrik Mortensen
Gb Aktiv - fodbold: Claus Bak
Gb Aktiv - gymnastik: Leif Vestergaard
Gb Aktiv - klub:
Sally Vestergaard
Gb Aktiv:
Heidi Mouridsen
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Per Thomsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
Grønbjerg Inovækst: Sten Schmidt
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen
Kultur og Samvær: Klaus Jensen
Lokalhistorisk:
Mogens Ballegaard
Læsekredsen:
Helle Engestoft

Manuel terapi:
Margrethes døtre:
Menighedsrådet:
NaturMusen:
N-M SFO
N-M Vuggestue
Nr. Omme:
Organist
Præsten:
Runestenen:
Røde Kors Nørklerne
Røde Kors:
Skilte ved byportene:
Sogneforening:
Strikkecafé:
Støtteforen. Friskole:
Tyttebøvsen
Vandværket:
Vandværket Drift:
Grønbjerg kraftvarme
Grønbjerg kraftvarme

21723040
40316640
20306710
61417154
24792055
97382055
24464730
23394313
40316380
27594306
61854204
21431502
30108914
97384177
97384848
97384848
31344498
21681965
23205232
25470589
40291073
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Henrik Thomsen
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
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Dagen aftaget med 9t42m

45

….fortsættelse fra side 3

På et nyligt afholdt møde blev Varde kommunes borgmester Erik Buhl og undertegnede enige om, at den nye fælles turismedestination får permanent fysisk hovedkvarter i
Hvide Sande. Desuden blev der enighed om
at det bemandede turistkontor i Blåvand og
Henne samt i Hvide Sande og Ringkøbing bibeholdes i mindst fire år.
Vi blev ligeledes enige om, at der fra kommunernes side vil blive lagt vægt på, at det
nye selskab ud over kystturisme også skal
have fokus på indlandsturisme, og at destinationsselskabets medarbejdere færdes i hele
destinationen; herunder i indlandet i begge
kommuner.
Vi er nu godt i gang med at skabe Danmarks stærkeste turismedestination. Det er et
stort samarbejde, som kommer til at kunne
mærkes i begge kommuner fra øst til vest.
Placeringen af hovedkontoret i Hvide Sande
er valgt på grund af nærheden til turisterhvervet og falder godt i tråd med vores fælles
profil med mange kilometer sandstrand, klitlandskab og historie. Jeg er sikker på, at vi
alle sammen vinder på det nye samarbejde,
der vil gøre os i stand til at konkurrere med
blandt andet København.
Vores to kommuner har hver især godt 50
kilometer kystlinje, antallet af turismeovernatninger fordeler sig nogenlunde jævnt, og
vi er enige om linjen og værdigrundlaget i
det fremtidige turismesamarbejde. Vi er på
alle måder ligeværdige partnere i det her
samarbejde, og vi er enige om, at vi sammen
står stærkere i arbejdet for at udvikle turismen i vores område og dermed tiltrække endnu flere udenlandske og indenlandske turister.
Runestenes læsere ønskes en god sensommer

Valget understreger de lokale fordele ved
havvind og Hvide Sandes engagement i sektoren
Alt i alt en rigtig god nyhed som vi kun kan
være meget tilfredse med, og jeg glæder mig
til at følge udviklingen de kommende år.
Danmarks største turismedestination får
statslig støtte.
Kort efter nytår offentliggjorde RingkøbingSkjern og Varde kommuner planerne om et
samarbejde, der vil skabe Danmarks største
turismedestination.
Størst på overnatninger
Et forberedelsesudvalg bestående af bl.a.
Varde kommunes borgmester Erik Buhl og
undertegnede samt bestyrelsesmedlemmer
fra de to nuværende turismedestinationer
Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde skal
forberede overgangen fra to til én fælles turismedestination, og arbejder allerede på at
fastsætte principper, værdier og ambitioner
for det fælles destinationsselskab.
- Vi havde måske nok forventet at få penge
fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Men med en bevilling på 3,4 mio. kr. er det
økonomiske fundament for et rigtig godt
samarbejde i turismedestinationen lagt.
- Jeg glæder mig over, at vi har fået økonomisk opbakning til at løfte en opgave, som
vil kræve meget opmærksomhed. Bevillingen kan helt sikkert hjælpe os godt i gang
med det spændende samarbejde, som forhåbentlig vil gøre os til et endnu mere attraktivt
sted at besøge.

Landets største turismedestination får
base i Hvide Sande
Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner er
tæt på at kunne danne Danmarks største turismedestination, og stillingen som ny turist- Hans Østergaard
direktør slås nu op.
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36
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 Hjertestarter kursus i Grønbjerg
Benyttelsen af Grønbjergs hjertestarter den
13. juni gav anledning til, at Dorthe Hansen
tog initiativ til at få en instruktør fra Hjerteforeningen til Grønbjerg for at afholde kurser
i genoplivning og brug af hjertestarter.
Ikke færre end 55 (fem og halvtreds) personer har deltaget i kurserne.
Dorthe Hansen udtaler på Facebook i den
anledning følgende:
”Af hjertet tak for den store tilslutning til
Hjertestarterkurserne. 55 har gennemført kurset, fordelt på to aftener. Fantastisk!
Grønbjerg-2000, som har foranlediget at
hjertestarteren blev sat op, har sponseret en
gave til instruktøren, som tak for hans frivillige indsats.
Jeg skulle hilse fra Jesper og sige tak.
Husk tilmelding som Hjerteløber, så vi er

flere til at redde liv.
Du tilmelder dig ved at hente Tryg Fondens
Hjerteløber-app og følge instruktionen heri.
Når jeg tør, gør du også, udtaler Dorthe.
Husk også at det gratis introduktionskursus
kan bestilles på Hjerteforeningens hjemmeside eller ved kontakt til Jesper Kramer Andersen eller Kim Hyllested Kjærgaard, som
var tilknyttet dette kursus.
Tilmelding som hjerteløber kan foretages
på både iPhone og på øvrige mobiltelefoner
(Android)
I øvrigt kan det anbefales at gennemgå
hjemmesiden:
https://hjertestarter.dk/hjerteloeber som også kan nås gennem
www.hjerteforeningen.dk. (-mb) 

Foto: Mogens Ballegaard

Alle der deltog i kurserne havde mulighed for at prøve genoplivning og se og føle hvordan en hjertestarter monteres på kroppen og hvordan den fungerer.
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 Endnu et ”Grønne Spirer”-flag i Grønbjerg
Grønbjerg lever endnu engang op til sit fornavn Grøn. - Forstået på den måde at den private dagpleje “Tyttebøvsen” er blevet medlem at af den grønne klub ”Grønne Spirer”.
Grønbjerg Friskoles vuggestue og børnehave er også medlem af den fornemme klub
Grønne Spirer, som har formålet: ”Grønne
Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.”
Certifikatet hos ”Tyttebøvsen” lyder på august 2019 og er gældende i et år og netop i
august 2019 modtog Bolette Leegaard Pedersen, der er indehaveren af pasningsordningen
”Tyttebøvsen” i Grønbjerg, det fornemme
flag, der er hejst ved pasningsordningen, så
alle kan forvisse sig om, at her er der lagt
vægt på det grønne.

Dagen blev sammen med forældre og børn
fejret med grøn saftevand, grøn kage og
grønne spinatboller.
Man søger om at blive medlem af ”klubben
Grønne Spirer” og da certifikatet kun er gældende et år ad gangen skal der udarbejdes en
årsplan, der efter et år skal dokumenteres
med en evalueringsplan.
Der er flere grønne ting der skal være opfyldt for at man kan blive medlem af
”klubben”:
Man skal så vidt der er muligt:
 Bruge naturen i dagligdagen
 Børnene skal ud hver dag
 Ugentlige udflugter i naturen
 Stifte bekendtskab med årstidernes skiften
 Man planter, høster, og spiser af afgrøderne
Derudover deltager man i kurser arrangeret

Foto: Mogens Ballegaard

Flaget, der kan ses fra flere steder i Grønbjerg, er et bevis på at Tyttebøvsen er certificeret Grøn Spire
institution. Flaget er i anledning af fotograferingen og det meget stille vejr, hejst ned i ”øjenhøjde”
Det er naturligvis Bolette Leegaard Pedersen der holder den ene ende af flaget.
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Foto: Mogens Ballegaard

Tyttebøvsen har indkøbt en grøn Christiania Cykel (og fire-fem grønne cykelhjelme) for at kunne opfylde
målet i årsplanen og specielt for at børnene kan nyde naturen og i denne måned høsten på markerne.

af Friluftsrådet og Grønne Spirer for at modtage inspiration og dele erfaringer. Endelig
skal certifikatet være synlig for forældrene til
børnene når de bringer og henter børnene.
Tyttebøvsen har i øjeblikket fire små poder

i alderen ca. et år til to år og ti måneder. Der
er dog plads til endnu en lille størrelse, idet
tyttebøvsen er normeret til fem børn. Et godt
alternativ til Grønbjerg Friskole der på flere
parametre har venteliste. (-mb)
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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 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 ikke alligevel,
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 de resterende grundlovstaler (-mb)

både en kvinde på tronen og kvinder i folketinget. Kvinderne fik deres stemmeret den 5.
juni 1915, og det er vi meget stolte af. At vi
lever i et samfund hvor kvinder og mænd er
ligeværdige. Vi er stolte af at kvinder har lov
til at stå i stemmeboksen og at der er kommet
flere kvinder i lederstillinger.
Piger kan let få lov til at få den uddannelse
de vil og i 2017 fik cirka 22,4% kvinder en
videregående uddannelse hvor det i 1990 kun
var 3,6%. Vi har også ligebehandlingsloven
som betyder at en arbejdsgiver ikke må fortrække det ene køn frem for det andet. Der er
også en lov om at kvinder og mænd skal have ligeløn hvis de udfører det samme arbejde.
Ikke bare mellem kønnene har vi ligestilling. Nej vi lever i at Danmark hvor alles
stemmer tæller lige meget til valg og alle følger de samme love. Ligesom der står i grundloven paragraf 1 at “denne grundlov gælder
for alle dele af Danmarks rige” så det altså er
for hele landet, derfor og hele befolkningen.
Så selv om der er nogen der er har en dyr bil
betyder det ikke at de må køre hurtigere end
andre, og det er vi glade for.
Der er ikke meget hierarki i vores land, altså der er ikke nogen der har flere rettigheder
eller må meget mere og det er vi stolte af,
fordi i vores øjne er der ikke nogen mennesker der er mere værd end andre. Også bare
det at vi har religionsfrihed som står i paragraf 67 i grundloven, viser at alle har lov til
at tro det de vil uden at føle sig mindre værd
end andre eller undertrykket i vores samfund.
En stor ting der hjælper på ligestillingen, er
at vi også har frie hospitaler og skole. Folkeskolerne gør at alle har mulighed for at få en
god uddannelse og alle har en mulighed for
at lære. Hvor de frie hospitaler gør at uanset
hvor mange penge man har, har man mulighed til at få den hjælp man har brug for.

Bertil - Pernille - Jannik: Ligestilling – Demokrati - Ytringsfrihed
Det her er
vores første gang at
vi skal holde
en
grundlovstale og vi
synes at det har været spændende. Det er en
rigtig god måde at få øvet sig til at tale offentligt eller få øvet sig i at sige sine holdninger, og det har vi nemlig chancen for i Danmark, og det er vi meget stolte af. Og det er
faktisk også det vi vil snakke om i dag, altså
hvor stolte vi er at bo i vores lille Danmark.
Vi har ytringsfrihed, religionsfrihed og demokrati. Vi har en flot natur og miljø. Vi er Demokrati
fx også rigtigt stolte af vores ligestilling.
Vi er stolte af demokratiet fordi vi selv kan
vælge hvem vi vil stemme på som 18-årig.
Ligestilling
Demokrati betyder folkestyre. Vi er stolte af
I Danmark har vi meget ligestilling. Vi har at vi ikke har diktatur fordi det er godt, at vi
10
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ikke har en til at bestemme alt, det er meget
bedre at der er flere der kan være med til at
bestemme. Vores demokrati består i at man
til folketingsvalg kan stemme på det parti
man er mest enig med, at man kan bruge sin
ytringsfrihed lige når man har lyst til det, ingen af vores medier er censurerede. Vi har
forsamlingsfrihed. Vi har ret til at demonstrere. På min friskole har vi noget der hedder
elevmøde, hvor børne kan sige deres mening
og kan være med til at bestemme reglerne.
Desuden kan vi stemme om nogle ting det
gøres klar til at komme ud i det demokratiske
samfund om nogle år.

hvordan føles det at være under pres? Der er
mange forskellige måder at føle sig presset
på. Nogle symptomer kan fx være intet overskud, du bliver negativ, mange humørsvingninger, hårtab, hovedpine, ondt i maven, ikke
vil spise, kaster op efter du har spist og alt
det her kan betyde fx. at du har bulimi, anoreksi, trøstespisning, depression, panik angst
og /eller social angst. Vi som samfund fokuserer ikke på at stoppe sygdommene, men
prøver bare at dæmpe det med psykiatriske
centre. Vi bliver ved med at bygger centre og
uddanner flere psykologer, i stedet for at tage
fat i selve problemet, vi dæmper det i stedet
for at fjerne det.
Obama har sagt at vi er den lykkeligste generation, og hvis han selv kunne bestemme,
ville han være blevet født i dette årti. Men
det er også det her årti, hvor der er flest, som
bliver indlagt på psykiatriske afdelinger.
Hvorfor siger han at det er en den lykkeligste
tid, når der er så mange unge, som har det
dårligt. Det er ikke kun i skolen de kan føle
sig presset, men også med sine venner, fordi
man måske tror at man ikke ser godt nok ud.
Eller ens venner kan være med til at få en til
at gøre ting som man ikke har lyst til, såsom
at ryge, drikke alkohol eller ryge cannabis.
Ungdommen går meget ud på at det hele
skal være perfekt fx på de sociale medier,
hvor det gælder om at få likes, fordi det kan
gøre at du føler dig god nok. Og hvis man nu
ikke for alle de likes som man gerne vil, kan
det virkelig ødelægge ens selvtillid, man begynder at få det dårligere med sig selv fordi
man føler at man ikke er god nok og det kan
ende ud i at man kan få psykiske sygdomme
som anoreksi, bulimi, angst eller depression.
Det vi vil frem til med vores tale, er at vi
vil skabe en bedre ungdom/barndom for unge
og børn. Vi vil mene at hvis man fjerne nogle
af alle de tests igennem ens barndoms- og
ungdomsliv, vil det sætte et mindre pres på
unge og børn, hvor det gælder om at være
gode nok. For vi starter jo allerede med at
blive testet når vi går i børnehave. Og hvis
man nu fjerner nogle af alle de tester som vi
skal i gennem, tror vi også at unge mennesker ikke vil blive “voksne” så hurtigt, eller
vil føle det store pres som ligger på vores
skuldre lige nu.

Ytringsfrihed
Jeg er stolt af Danmark, på grund af friheden
til at sige hvad man har lyst til. Vi skal selvfølgelig alle sammen være klar på de konsekvenser, som vores ord kan have. Fordi vores
ord har konsekvenser, og nogle gange vil de
konsekvenser være nødvendige for vores
samfund. Der ville ikke havde været ligestilling, hvis der ikke havde været et opråb, og
der ville ikke havde været bedre forhold for
arbejdere, hvis ikke der havde været et opråb.
At vi har ytringsfrihed i Danmark, siger til
mig, at vi er klar på at ændre os, og at vi er
åbne til kritik.
Anders - Ida
- Mathilde:
Skolepres,
psykiske
sygdomme
på grund af
skolepres
Vi mener at
mange unge i dag føler et stort pres blandt
andet i skolen, fordi der er høje forventninger
til os. Det er vigtigt for os at der bliver sat
mere fokus på hvordan unge har det, i forhold til det store pres der er til de unge, den
dag i dag.
Det er meget forskelligt fra person til person, hvordan man oplever pres. Nogle oplever det igennem de sociale medier, nogle
igennem skolen og nogle helt andre oplever
det igennem deres venner i forhold til, alkohol og rygning. Men hvad er pres enligt og
11
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Mathias S - Rasmus M: Grundlovstale
Folk ser unge som
værnende født med
en guldske i røven.
Folk mener også at
vi unge ikke respektere eller værdsætter
grundloven på samme måde som nutidens
generation gør i deres hverdag. De mener
endda at vi ikke laver noget i vores fritid andet end at spille computer og drikke. Folk
mener at vi ligger på den lade sidde i skolen
og får ikke gode nok karakterer. Men nu skal
i bare høre virkeligheden om ungdommen. Vi
fester for at hylde Danmark. Vi synes ikke at
nutidens generation skal være bekymret for
vores generation ikke skal føre et Danmark
vide med stolthed i sjælden.
Danske privatskole ligger på et gennemsnit
på 8,0 og folkeskole ligger 7,3 i gennemsnit
så vi synes ikke folk skal snakke om vi ligger
på den lade side hvad det angår skolen og vores karakterer i grundskolen.
Folk siger vi er født med en guldske i røven, men det er vi ikke helt enig i, for hvis
man kigger på unge danskere, så har over
40% af alle unge en fritidsjob hvor de selv
tjener deres penge. Så nej, folk skal ikke se
os født med en gud ske i røven
At gå til fester er ikke kun for at drikke sig
i hegnet, men for at have fællesskab. Så kan
man møde andre mennesker, som man kan
skabe relation sammen med, ikke kun til festen, men også senere hen i livet.
Vi danskere har også et ord som ingen andre har. Det ord synes jeg at vi skal værdsætte mere. Ordet er “Hygge”. Hygge er et ord
som vi unge forstår at bruge. Vores generation er mindre opmærksom på hvad konsekvenserne der er ved de ting som vi laver.
Men jeg vil også bare mene, at hvis vi ikke
tør at tage nogle chancer engang i mellem.
Fordi, hvis vi ikke er i stand til det, så vil vi
ikke kunne tage vigtige beslutninger. Så vi er
glade for, at vi kan ytre os.

Foto: Mogens Ballegaard
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Elias – Rasmus: Fordomme om forskellige mennesker
Fordomme:
Rødhåret er temperamentsfulde, kan ikke
tåle sol, Ild i håret,
Nørder, Spaghettiarme!
Asiatere spiser ris, de siger ching chong,
de har skæve øjne, de er gode til matematik/
skole!
 Blondiner er dumme!
 Mellemøstlige mennesker begår terror!
 Amerikanere er tykke, våben!
 I Mexico går de med store hatte og spiser
stærk mad!
 Italienere bruger hænderne når de snakker!
 Jøder er grådige!
Vi vil tale om fordomme. Det er vigtigt at
vi får sat ord på hvad det er, hvorfor folk har
dem og hvordan vi kan komme dem til livs.
Det vil vi prøver at tale om i dag.
Først så skal vi lige have på det rene hvad
en fordom er. En fordom er en negativ generaliserende påstand der ofte er rettet mod
køn, race, religioner eller en kulturelt bestemt
gruppe som man ikke selv tilhører. Nogle
meget udbredte fordomme kan fx være at
blondiner er dumme, rødhårede er temperamentsfulde eller asiatere får topkarakterer i
matematik.
Som I nok har bemærket, har Rasmus og
jeg en af disse fordomme tilfælles. Vi er begge to rødhårede. Mange gange har vi begge
fået at vide at vi er temperamentsfulde
Alle har fordomme men de er ikke altid
dårlige fx. Hvis din ven kender en som de
gerne ville introducere dig til. Så ud fra hende/hans udsende siger du måske, at hun/han
ser da meget flink ud.
Men hvorfor har man fordomme og hvordan er de opstået, og kan man overhovedet
stoppe fordommene?
Det er der lavet en undersøgelse på. De to
forskere Arne Roets og Alain van Hiel fra
Belgien valgte nemlig at lave denne undersøgelse. Deres svar på hvorfor man har fordomme er, at nogle mennesker godt kan lide at
træffe hurtige og endegyldige beslutninger,
fordi at det er mest overskueligt. Når man ser
11. september 2019

et menneske, ser man om personen er mand
eller kvinde, sort eller hvid, ung eller gammel. Mange af gangene er det uden at man
selv er bevidst om det.
Det er ikke sundt for os at dømme andre
mennesker ved første øjekast. Bare fordi der
er nogle rødhårede der har et temperament,
betyder det jo ikke, at alle rødhårede har et
temperament, og man giver ikke folk en
chance for at de kan introducere sig selv. Det
er ikke fair at dømme folk på udseende.
Måske er I gået glip af et livslangt venskab
bare fordi I havde en fordom om personen.
Så husk at give folk en chance selvom de
måske ikke ligner dig.
Som det engelske ordsprog lyder: Don’t
judge a book by it’s cover.

stik, og der er en ret stor aldersforskel, men
alt dette gør dog ikke, at vi ikke har et godt
fællesskab og sammenhold - tvært imod, så
havde vi bare et fællesskab med nogle andre,
som man ikke plejede at være sammen med
så tit.
Her på skolen oplever vi også et godt fællesskab, fx når “vi” hele skolen laver fællesidræt, samles her i gymnastiksalen hver morgen, tager på fælles lejrtur osv.
Grundloven og fællesskab:
Men alt i alt hvad har fællesskabet så at gøre
med grundloven. Grundloven blev den 5. juni
1849 underskrevet af Frederik d. 7. Grundloven har givet os demokrati som har givet os
fællesskab.
I nogle §§ står der også skrevet om fællesskab i en form fx i §3 tredelingen (altså hvem
der har magten).
I Danmark er magten fordelt i 3 dele. Den
lovgivende magt som Folketinget har, den
udøvede magt (dem der sørger for at lovene
bliver overholdt) er hos regeringen og den
dømmende magt har domstolene.
At magten er delt op i 3 dele, betyder at vi i
Danmark kan styre landet i fællesskab.
Med grundloven har vi også forsamlingsfrihed, så vi kan samles frit. Det, at vi kan samles
om noget og være sammen, er med til at give os
et fællesskab og den der fællesskabsfølelse.
Hvert år d. 5. juni fejrer vi grundlovsdag.
Det at vi kan fejre den giver også noget fællesskab.

Lærke og Lucas
C - Fællesskab:
Det er første
gang for os begge, at vi skal holde en grundlovstale, og vi har
valgt at tage udgangspunkt i fællesskab. Det har vi, fordi vi synes, det er vigtigt, og at vi selv kan mærke fællesskab i
hverdagen.
Her over vinteren har vi begge gået på multiholdet. Multiholdet består af en masse unge
mennesker på kryds og tværs af alder og køn.
Der er et rigtigt godt fællesskab, der bliver
leget lege, holdt fest, lavet gymnastik osv. Ensomhed: 1 ud af 16 danskere (6,3%) føler
Man behøver ikke være super god til gymna- sig ensomme viser en undersøgelse. At føle

Indsamling i forbindelse med
Bisættelser og Begravelser fra Nr. Omme Kirke
Erna Mikkelsen tilbyder fremadrettet at stå for indsamling til ovennævnte.
Kontakt Erna Mikkelsen
Skolevænget 3, Grønbjerg
Tlf.: 30 26 42 08
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sig ensom kan i længden også påvirke dit
helbred, velfærd og livslængde.
Derfor må vi gøre noget og tage alle med
ind i fællesskabet, så ingen føler sig ensomme. Fx når en ny elev starter på en skole som
vores, hvor alle kender alle, kan det måske
være svært at komme ind i fællesskabet. Der
kan det være super vigtigt og rart, hvis der lige er nogen som rækker en hånd ud efter en
og byder en velkommen.
”Fællesskab fødes når jeg bliver til os” lyder en linje fra en sang
Fællesskab kan blive til på mange forskellige måder, men bare man er sammen og måske har noget tilfælles, er der fællesskab. For
alle har brug for at være en del af et fællesskab, i en vis grad. At være en del af noget er
vigtigt, fordi det giver os en tryghed at vide,
at vi ikke er alene.
Et fællesskab gør bare super meget ved os
som mennesker, og derfor er det også vigtigt,
at vi er en del af det. Et fællesskab er også
med til at danne os som mennesker og hjælpe
hinanden. I et fællesskab kan man også støtte
hinanden, lære hinanden bedre at kende og få
gode oplevelser sammen.

Når man først kommer ind i et godt fællesskab, finder man ud af, hvor sjovt og vigtigt
det er, men også giver en form af tryghed, da
man trives godt sammen med nogle.
Derfor synes vi og andre psykologer, at det
er rigtig vigtigt at alle oplever et godt fællesskab, ellers ville de personer kunne føle sig
ensomme og så vil man ikke trives ligeså
godt, som dem der har et fællesskab.
Bidrag.
At bidrage til fællesskabet er rigtig vigtigt for
at fællesskabet holdes kørende. Altså, hvis
der ikke er nogen, som bidrager til fællesskabet, vil det fællesskab være ikke eksisterende, da der ikke ville være nogen til at holde
det i gang. Her på skolen holder vi fx også
skolen i gang ved at bidrage vores tid og
energi på det og holder en forholdsvis god
stemning, og det synes vi, at I alle skal blive
ved med, fordi med den bidragelse bliver vores fællesskab kun styrket og forstærket. 

Bevare fællesskabet.
Det er rigtig vigtigt for os mennesker, at vi
ikke glemmer fællesskabet, da vi kun får flere gode sociale kompetencer af det. De kompetencer kan styrke mange forskellige ting og
også især senere i ens liv, da man lærer at
samarbejde med andre og forstå hinanden
bedre.

14
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 Algade nyt
Så fik Algade sin sidste lag asfalt.
To fartdæmpende foranstaltninger er etableret i hver ende af Algade inden for byskiltene.
Det bliver spændende at se, hvorvidt de har
sin virkning.
Problemet i Algade med hensyn til den
gennemgående bilisme er, at den har føltes
som værende alt for stærkt. Om de to fartdæmpende foranstaltninger har indflydelse
på det, vil tiden vise.
En anden og måske lige så effektiv foranstaltning kan være de køretøjer, der altid står
parkeret i Algade.
Bilerne vil helt naturligt virke fartdæmpende, og endnu mere effektiv bliver det, hvis
man undlader at parkere med et hjulpar på
fortovet. Det må man i øvrigt slet ikke. Det

er kun tilladt nogle få steder i Ringkøbing
Skjern Kommune at parkere med et hjulpar
på fortovet, og der er Grønbjerg ikke iblandt.
Beboerne i Algade har fået en særskilt opfordring om at parkere lovligt, så parkeringen
kan virke fartdæmpende på trafikken gennem
Grønbjerg til gavn for både husejere
(rystelser i husene) og cyklende og gående
trafikanter. Specielt vore yngste medborgere
i byen. Uheld af den karakter har vi heldigvis
været forskånet for, og det vil vi også gerne
vedblive at være.
I øvrigt er det jo slet ikke forbudt at sætte
plantekasser eller plantekrukker ud på fortovet
eller trehjulede børnecykler. Det må naturligvis ikke genere den gående trafik.
Grønbjergs kvaler med hensyn til vejarbejde er dog ikke slut endnu, idet sidegaderne
også skal kobles på det fælles kloaksystem.
(-mb) 

Foto: Mogens Ballegaard
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 Nye Beboere på Algade 4A
Ved: Grete Tange

Samtale med Carina Barbesgaard Ashby
Aarhus og den sidste del af min var skoletid i
og Jakob Ashby, deres søn Tino Storm var Sønderjylland nærmere betegnet Løjt Kirkelagt i seng.
by. Jeg kan godt tale sønderjysk, men jeg
bruger det ikke her. Jeg er 34 år, og det meAlgade 4A
ste af min familie bor i Esbjerg.
Ovennævnte har boet nogle år i Herborg, og
Imens jeg gik i skole, hjalp jeg til hos en
det var de faktisk ret godt tilfreds med, men slagter i Løjt Kirkeby, og der gik jeg i lære
de havde gået med planer om at finde et sted som detailslagter. Under uddannelsen var jeg
med lidt jord, som de kunne overtage, og da på skole i Holstebro, og der traf jeg Carina,
de så huset her på Algade 4A, syntes de, at der stod i baren på en restaurant. Det er nu 12
det var lige det, som de kunne bruge, og efter år siden. Da jeg var udlært, tog jeg til Holstekort forhandling var handlen afsluttet. Carina bro og sagde farvel til Carina, som jeg ikke
har hest, og derfor er det rart med plads sam- så de næste 3 år.
tidig med at byen jo ligger lige i nærheden.
Det er de godt tilpas med, og de er særdeles Soldatertiden
glade for den velkomst, som deres naboer har Nu skulle jeg ind til militæret, og den første
givet dem.
del foregik ved telegrafregimentet i Fredericia. Derefter tog jeg en videre uddannelse og
Jakob fortæller om sin baggrund:
blev udsendt til Kosovo i 2008. Der var jeg i
”Jeg er født i Esbjerg, har boet forskellige seks måneder. Det var fint nok at prøve, men
steder i Danmark, har gået i skole i Esbjerg, i man skulle vænne sig til, at man ikke lige

Carina og Jakob ønskede at benytte billederne fra
deres netop overståede bryllup som illustration til
præsentationen af familien. (Foto: Ayten Karademir)
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kunne besøge familien, når man havde lyst.
Det var koldt, men vi fik et godt kammeratskab.
Da det var slut, var jeg blevet bidt af soldaterlivet, og jeg flyttede til Slagelse til garderhusarregimentet, hvor jeg blev infanterist. Efter to år blev jeg udstationeret i Afghanistan
på hold ni. Vi lavede klimatest i starten og
efter seks måneder kom jeg hjem derfra. På
den næste udsendelse, som varede i syv måneder, var jeg i Helmand provinsen, hvor vi
var midt i krigszonen. Det var en voldsom
oplevelse, for man var udsat for frygtelige
ting, som man ikke kan forestille sig. Under
sådanne forhold kommer man til at kende sine kammerater bedre end sin familie, for man
er i den grad afhængig af dem.
Derpå tog jeg til Holstebro, hvor jeg skulle
lære at være skytte på den største tanks, og
her fik jeg igen kontakt med Carina. Jeg havde ellers bestemt, at jeg ikke skulle have en
kæreste, når jeg var udstationeret, men det
skete, og kort efter rejste jeg igen til Afghanistan i seks måneder, hvor jeg skulle være
frontskytte. dvs. den der kørte forrest; der var

vi under engelsk kommando, så den træning,
som vi havde opøvet hjemmefra, kunne vi ikke bruge særlig meget af.
Plastbranchen
Efter et år stoppede jeg, så havde jeg fået
nok. Jeg brugte så det næste år til at finde ud
af, hvad jeg nu skulle, men det der med at
være i udlandet var OK for mig, så jeg rejste
til Norge, hvor jeg blev montør i plastbranchen.
Da jeg kom hjem, fik jeg job i Vester Nebel
hos Dansk Plast, og der avancerede jeg hurtigt til et topjob, hvor jeg stod for alle ud-og
indgående ordrer. Det gik fint, bortset fra at
jeg arbejdede rigtig meget indtil 2017, hvor
der kom nedgang i bestillingerne, så jeg ikke
længere havde masser af overarbejde, og så
knækkede filmen, selvom jeg det sidste år
hos Dansk Plast havde gået til psykolog. Han
kunne ikke hjælpe mig, og derfor fik jeg konstateret posttraumatisk stress, og det døjer jeg
med endnu.

Grønbjergs store bagedyst
I forbindelse med ”Bagedyst-Rosas” besøg i Grønbjerg
Se side 19

Tilmeld din bedste lagkage og få
den vurderet af Rosa m.fl.
Der er præmier til:
 den mest smagfulde
 den mest dekorative
Tilmelding på e-mail: minna.leo@hotmail.com
De mange kager doneres til kaffen og du er
med til at støtte det gode formål.
Grønbjerg Friskoles Støtteforening
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Jeg går nu hos en psykolog i Aarhus én
gang om ugen, og det synes jeg hjælper. Mit
humør svinger meget, og det er ikke nemt for
andre at se, hvor mit humør ligger i dag. Derfor man ikke vide, hvordan jeg reagerer. Jeg
kan ikke passe et almindeligt arbejde, men
jeg har fået et job fire timer om ugen som
hjælper på Borbjerg Mølle, hvor jeg går til
hånde. Der arbejder jeg meget udenfor, og
det kan jeg godt lide, men jeg hjælper også til
inde. Jeg fandt jobbet, da vi var deroppe for
at aftale bryllupsfest, samtidig fandt vi ud af,
at det var en mulighed med dette job for mig
nu.
Nu hvor vi er flyttet ind på Algade 4A, er
der også meget at foretage sig hjemme, for
der er jo en stor have og bygninger, der skal
vedligeholdes.”

Fra 2007 - 08 var jeg også bartender på Kruset i Holstebro. Derpå flyttede jeg tilbage til
Holstebro, og der tog jeg 2. år på HG. Fra
2013 til 2016 var jeg desuden bartender på
Pejsen i Vemb.

Carina
Nu tager Carina over, og hun fortæller: ” Min
historie er meget kortere, men jeg begynder
med at slå nogle årstal, som relaterer til vores
samliv, fast:
I december 2012 flyttede vi sammen, og
den 16.juni 2014 blev vi forlovet. Den 6. maj
2017 blev Tino Storm født. Vi blev gift den
6. juli 2019, og vielsen foregik ligesom festen på Borbjerg Møllekro. Jeg er 34 år.

Hvorfor Grønbjerg
En af årsagerne til, at vi flyttede hertil, var, at
så var der ikke så langt at køre. Da min familie bor i Holstebro, er det jo også lettere at
besøge dem. Hvis jeg på et tidspunkt skal have nyt arbejde, er der jo heller ikke så langt
til hverken Herning eller Ringkøbing. Måske
kunne jeg finde et job, som ikke er i butik,
for tiderne passer ikke rigtigt, når man har
børn, og ind under jul, hvor man arbejder
mange timer, er der ikke slet ikke overskud
til dem.
Vi syntes også, at det var rart at komme
nærmere på Vesterhavet, for vi nyder meget
at tage derud. Vi nyder i det hele taget den fri
natur, som er lige uden for døren her.”
Med dette takker jeg for venlig modtagelse
og en god kop te. 

Ungdom
Jeg er født i Finderup, men jeg flyttede med
min familie til Holstebro. Jeg gik i skole der,
men tog på Fjordvang Efterskole i overbygningen. Som 16-årig flyttede jeg til Navr. Jeg
tog 1. årig HG, samtidig med at jeg var bartender. Derefter arbejdede jeg Lidl i Struer
fra 2007 til 2013, hvor jeg boede i Vinderup.

Herborg
Efter HG uddannelsen fik jeg job i Design og
handelshuset i Videbæk, hvor jeg var i 2 år,
og mens jeg var ansat der, flyttede vi til Herborg, hvor vi faktisk faldt ret godt til. Det
troede jeg egentlig ikke, at jeg kunne, for jeg
er en rigtig bypige.
Vi boede der i tre år, og i den tid fik jeg Tino. Efter barsel fik jeg arbejde i Vin og delikatessehuset i Holstebro, hvor vi bl.a. laver
store gavekurve til private og forretninger, og
der er jeg stadig.

Hans Østergaard
Spjald
18
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Glæd jer l en fornøjelig a en med

Rosa Kildahl
(kendt fra ”Bagedysten”, ”Vild med dans” og
”Kender du Typen”)

Onsdag den 25. september kl. 19.00
På Grønbjerg Friskole
Pris kr. 150,00 inkl. kaﬀe og kage.
Med venlig hilsen
Grønbjerg Friskoles Stø eforening
Se evt. under begivenheder på Grønbjergs Facebook
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 Solen begynder at gløde ♪-♫
...var netop det der skete, da flaget gik til
tops med akkompagnement til (traditionen
tro) ”I østen stiger solen op”, af 200 - 300
stemmer fra børn og voksne, der på Grønbjerg Friskoles første skoledag efter sommerferien 2019 var mødt op sammen med nye
såvel som gamle elever.
Kort tid forinden havde det regnet i den
ustadige august måned, og det var naturligvis
spændende om tørvejret holdt indtil forsamlingen kunne fortsætte den traditionsrige første-skoledags-samling i Friskolens gamle
gymnastiksal.
Som nævnt var solen fremme og fortsættel-

...

sen foregik i Friskolens gymnastiksal med
velkomst til 17 (skrives sytten) nye elever i
0. klasse, der også fik overrakt en sangbog,
som skal holde i mindst ni år.
Sytten nye elever er det højeste antal nye
elever i Grønbjerg Friskoles historie.
Ud over de 17 nye elever i 0. klasse blev der
også budt velkommen til seks andre nye elever
fordelt på forskellige klasser samt to nye lærere. Line Mundbjerg musik, dansk og idræt, og
Jeppe Keller, naturfag og matematik. Efter et
par sange hvoraf den ene netop var morgensangen fra overskriften med musik af skjernboen Willy Egemose, gik man til klasserne,

På Grønbjerg Friskole hilser alle fremmødte på de opstillede lærere.

Almindeligvis kan de nye elever stå mellem den røde og den gule planche på væggen bag rækken.
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Der lyttes andægtigt til børnehaveklasseleder Birgit Højris, der dog ikke er synlig på billedet.

og erfaringen viser at flere af børnene havde
spist hele deres madpakke ved den første spisepause.
Man præsenterede sig også, og præsentationen mundede ud i, at der var ti nye elever fra
Grønbjerg, én fra Abildå, to fra Timring, tre
fra Ørnhøj og én fra Spjald. (-mb) 

efter at man, naturligvis også på traditionel
vis, havde hilst på alle lærerne.
I 0. klasse fortalte Børnehaveklasseleder
Birgit Højris om dagen samt de kommende
dage. Der blev vist skoletasker og penalhuse
frem og snakket om dagens gøremål.
Birgit Højris gav endvidere en opskrift på
madpakkeopdeling, da der er to spisepauser

Foto: Mogens Ballegaard
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 Folkegave til Grønbjerg Friskole
Indsamling til rejsegilde-Grønbjerg Friskole.
Sådan lød overskriften på et Facebookopslag
i ugen op til rejsegildet på Grønbjerg Friskoles nye tilbygning.
Videre stod der:
”I forbindelse med Grønbjerg Friskoles rejsegilde fredag d. 16/8 starter vi en indsamling, for de som ønsker at være med.
Har I lyst til at være med i en gave til skolen (udsmykning eller brugsting), så kan I senest torsdag aften sende 30 kr. pr. familie på
Mobile pay til Tina Kirk.
Venlig hilsen Tina Kirk”

Opslaget kom via Facebook og for at de der
ikke er med på fjæsbogen blev meddelelsen
sendt ud via Runestenen mailsystem.
Indsamlingen resulterede i at 75 familier
både med og uden børn i Grønbjerg Friskole
sendte 30 kr. til Tina Kirk.
For det beløb kunne der blive til en meget
fornem bænk.
Bænken var så fin at Grønbjerg Friskole
valgte at købe endnu én af samme slags. (-mb)

Foto: Mogens Ballegaard

Den fornemme bænk blev flittigt benyttet i forbindelse med rejsegildet

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Sommertur til Thorsminde
Ved: Julie Victoria Skovgaard

Beboerne på Grønbjerghjemmet i sommerhus i Thorsminde!
Beboerne på Grønbjerghjemmet var så heldige, at vores frivillige ”Grønbjerghjemmets
Venner” igen i år havde lejet en kæmpe luksusvilla, hvor vi kunne holde sommerferie.
Vi gentog succesen i Thorsminde – et sommerhus lige ned til havnen med den mest fantastiske udsigt. Man kan vist roligt sige, at
opholdet var med ”all-inklucive”. Vi blev
forkælet på alle tænkelige måder, og skulle
ikke røre en finger. Grønbjerghjemmets venner er fantastiske til at skabe en stemning,
hvor alle føler sig set og hørt og hvor der er
plads til at være den man er. De er så gode til
at få beboerne til at slappe af, føle sig trygge
og som en del af fællesskabet.

også fodbold og spiste pølser og fiskefrikadeller. Det var også varmt. Det regnede næsten ikke”.
Rita fortæller:
”Jeg var rigtig glad for at være på besøg i
sommerhus. Vi malede på sten, som vi fik
med hjem. Og vi købte fine ting i souvenir
butikken. Jeg kan godt lide at være sammen
med de frivillige”.
Karen fortæller:
”Det var rigtig godt, vi fik morgenmad derude og vi sov derude. Jeg hyggede mig og de
frivillige er rare at være sammen med”.
Brian fortæller:
”Jeg drak øl” og griner højlydt.

Jimmy fortæller:
”Det har været sjovt og hyggeligt. Vi sad og Tusind tak for en dejlig ferie sammen med
spillede kort, raflede og gik ture ned til van- jer.
Kærlige hilsner fra beboere og personaler
det. To af de frivillige og jeg var på
”snigertur”. Vi kørte ned til Gl. havn og køb- på Grønbjerghjemmet. 
te øl”, fortæller han og smiler stort. ”Vi så
Foto: Grønbjerghjemmet

Vores udsigt fra stuen i sommerhuset
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Fremtidens medicin og kemikalier skal laves
ved hjælp af alger og mos og sollys.
Det er ikke noget helt nyt, for man kan f. eks.
sætte genmanipulerede gærceller til at lave
insulin, men så skal gærcellerne fodres.
Nogen medicin nogle kemikalier er svære at
få lavet og er dyre, men med støtte fra Novofonden arbejder mange forskere med at genmanipulere mos og alger, som skal anbringes
i store gennemsigtige plastiktanke, så de med
energi fra sollyset kan lave de ting, de er manipuleret til.

Det kan være kræftmedicin, som ellers skal
udvindes af planter eller andre slags medicin,
eller det kan være et kemikalie, der skal blandes i maling for at gøre den mere holdbar.
Det kan også være noget til hudpleje.
I dag bruger man ofte olie til at udvinde de
ting af, men mange oliekilder er snart tømte.
Bakterier og gærceller kan også manipuleres,
men de skal fodres for at producere.
Der er i alt ca. 300 forskere i gang i København med at udvikle teknikken, og Danmark
er et af de førende lande. De har været i gang
en tid, og de første resultater vil nok vise sig
allerede næste år. 

Gys i konfirmandstuen
Mytologi er alle kulturers redskab til at forklare tilværelsens grundelementer.
Der findes en lang række mytologier, og også vores tid har sine bud på mytologiske fortællinger.
Lars von Trier har gjort et forsøg, i form af en mellemting mellem en gyserfilm og
en farce.
Det er morsomt, men også skræmmende, overfladisk, men også dybsindigt, og
man er i hvert fald godt underholdt.
Kom og se RIGET II i konfirmandstuen, med en indledning og forsøg på tolkning,
som måske kan gøre det lettere at følge fortællingen.
Vi mødes 3 torsdage i oktober kl. 19.30:
10. oktober: Indledning og afsnit 1
17. oktober: Afsnit 2 og 3
24. oktober: Afsnit 4 og opfølgende diskussion.
Alle er velkomne, det er gratis.
Bodil Toftdahl

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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I Kloakering i sidegaderne i Grønbjerg
Ved: Hans Schmidt, Ringkøbing-Skjern Forsyning

Til orientering
Arbejdet med at lægge nye spildevands- og
regnvandsledninger i Algade er afsluttet og
der er kommet nyt asfalt på vejen.
Forsyningen er ved at planlægge og udarbejde projekt for separering af kloakkerne i resten af Grønbjerg. Arbejdet bliver opdelt i 3
etaper, der bliver udført i perioden 2020 –
2022/2023.
Vi regner med følgende opdeling:

gade, og Nylandsvej.
Etape 3 omhandler Rundingen, Skolevænget, Frydendalsvej og Grønnegade.
Forsyningen har behov for at foretage kontrolmålinger af en række skelbrønde og stikledninger. Derfor vil der være nogle af forsyningens medarbejdere i Grønbjerg i uge
37/38, hvor de bl.a. vil åbne nogle brønde og
måle hvor dybde de er.

Etape 1 omhandler en del af industrikvarteret samt den sydlige del af Ørnhøjvej inkl. Der bliver inviteret til et orienteringsmøde
om projektet i slutningen af september
Kastanjeallé og Købmandsallé.
2019. 
Etape 2 omhandler Bymarken, den nordlige
del af Ørnhøjvej, den nordlige del af Grønne-

Benyt den fartdæmpende parkering i Algade
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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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Grønbjerg Ak v
Grønbjerg Aktiv Forening For Alle
byder velkommen til sæson 2019-2020
Igennem vinteren, med opstart i uge 39, vil der være rig mulighed for at deltage på et hold eller leje en badmintonbane.
På forenings hjemmeside www.groenbjerg-ak v.dk har gymnas k og badminton hver en
blog, hvor invita oner, meddelelser og andet ny gt info vil være at ﬁnde i løbet af sæsonen.
Betaling af kon ngent – www.groenbjerg-ak v.dk
Informa on, lmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest e er 2 træninger
1.
Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-ak v.dk
2.
Klik på knappen TILMELD øverst på siden.
3.
Klik på det hold du ønsker at lmelde dig - (det hold du eller dit barn går på)
4.
Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis du har
glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt adgangskode og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en ny kode.
5.
Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vig gt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.
6.
Melder du dit barn l er det meget vig g at det er barnets personlige oplysninger
og din egen e-mail adresse.
7.
Klik "Tilmeld" og følg vejledningen.
8.
Du modtager nu en mail som bekræ else, der også indeholder en adgangskode du
fremover kan bruge ved lmeldinger.
Kan du ikke få det l at fungere, er det vig gt at du kontakter en i bestyrelsen.

Vig ge datoer:
Sidste dato for betaling: Fredag i uge 40 (4. oktober 2019)
Opvisning i Grønbjerg: fredag d. 6. marts 2020
Badminton turnering: lørdag d. 7. marts 2020
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Glæd jer l en ak v sæson
Med venlige hilsner
Badminton- og Gymnas kudvalget

Gymnas kudvalget

Leif Vestergaard

Ejnar Vendelbo

Thilde Sørensen

Rikke Tang Meiner Tobias Led Andreasen

Mig og min mor og min far….
Tirsdag kl. 16 - 16.45 i gymnas ksalen
Trænere:

Helle Vendelbo
Carina Schou Thomsen

40 93 34 68
40 88 61 95

...er holdet for de yngste gymnaster og deres forældre.
Holdet er for alle der har brug for at have en forælder med eller for forældre der syntes,
at deres børn stadig har brug for at følges med en voksen. Så ingen aldersgrænse, men et
skøn på, hvad der er bedst for barnet. Alle børn vil blive udfordret uanset om de kan kravle, næsten gå, gå eller løbe stærkt.
Vi skal lege, synge, hoppe, grine, overraskes, udfordres, løbe, trille, kravle op og hoppe
ned, kaste og gribe, holde vores forældre i gang og nyde at være sammen uden at vi forstyrres af mobilen, lberedning af a ensmaden eller andre voksen ng.
Det er vig gt, at både børn og voksne møder op i tøj de kan røre sig i, så vi også kan få lidt
sved på panden.
Har du spørgsmål l holdet, om det er det re e hold for dit barn eller andet som du ﬁnder
vig gt at vide, kan du kontakte Carina (Lærkes mor) eller Helle (Ragnars mor)
Vi glæder os l at møde alle de glade børn og deres forældre.

Kontaktperson: Rikke Tang Meiner - 21 59 63 22
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Sæson pris 415,-

Puslinge 3-5 år
Tirsdag kl. 16.15 - 17.00 i Mul salen
Trænere: Anja Kynde Berger
Charlo e D. Nørgaard
Hjælpetrænere:

22 38 86 63
40 46 07 59

Isabella Storgaard Nilsson, Alberte Ledsøe, Emma
Larsen, Sille Pedersen, Soﬁe Kynde Berger
Nu er du stor nok l at komme l gymnas k uden mor
og far. På puslingeholdet skal vi lege både hur ge og
langsomme lege. Vi skal øve motorik og bruge vores
fantasi. Vi vil bruge redskaber, slå koldbø er, gå på
line, være højt oppe og langt ned.
Til 3. træning holder vi et lille forældremøde hvor vi
fortæller lidt om hvad vi laver, hvad vi vil øve og give
prak ske informa oner l jer.
-Vi glæder os l at se jer og have det sjovt

Kontaktperson: Leif Vestergaard

40 31 63 80

Sæson pris 465,-

0. - 3. kl.
Onsdag kl. 17.00 - 18.00 i Mul salen
Trænere: Thilde Sørensen og Leif Vestergaard
40 31 63 80
50 85 64 25
Hjælpetrænere:
Maja Black Sinkjær, Mathias Schjerlund, Amalie
Storgaard Nilsson

Det er et hold med masser af gang i!
Træningen vil bestå af leg, grin og sjov gymnas k på
bane og trampolin. Vi vil træne kroppens styrke og
balance. Vi glæder os l at se jer alle skønne gymnaster.

Kontaktperson: Tobias Led Andreasen 29 89 82 13
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Sæson pris 465,-

4. - 7. kl.
Onsdag kl. 18.00 - 19.30 i Mul salen
Trænere:

Tobias Led Andreasen
Mia Tang Meiner
Sara Bank Kirk

29 89 82 13
24 42 71 47

71 23 82 37

De e hold er for drenge og piger i alderen 4. - 7. kl.
Vi vil primært udfordre jer indenfor spring og der l en
smule rytme. Indenfor spring vil vi fokusere på grundspring og teknik samt videreudvikling. Indenfor rytme har
vi fokus på at lære grundøvelserne på en sjov og anderledes måde. Derudover vil der selvfølgelig være plads l en
masse leg, spas og løjer.

Kontaktperson: Rikke Tang Meiner - 21 59 63 22

Sæson pris 515,-

Jump and Play
Torsdag kl. 18.00 - 19.00 i Mul salen
Trænere:

Kent Storgaard Nilsson
Lasse Sejbjerg
Tobias Led Andreasen

20 98 85 20
20 87 75 78

29 89 82 13

Jump and Play en anderledes gang gymnas k. Inspireret af
drengedag på skolen, bliver Jump and Play en me for 3. 7. kl. drenge med FULD KNALD PÅ.
Boldspil, lege, masser af spring og hvad vi drenge syntes er
sjovt.
Med så meget fart over feltet springet vi serier over og
giver den gas med alt det andet.
Vi glæder os l at se DIG.

Kontaktperson: Leif Vestergaard

40 31 63 80
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Sæson pris 515,-

Mul hold
Onsdag kl. 19.30 - 21.00 i Mul salen
Trænere:

Jonas Hjorthus
Steﬀen Pedersen
Thilde Sørensen
Emma Knold Koch

25 71 43 59
24 93 60 07
50 85 64 25
50 54 76 88

Vi er et hold fra 8. Klasse og ope er. Som ligger i navnet
”mul holdet” så er vi et hold, der kan lidt af hvert; såsom
hygge, social samvær, gymnas k, spring og en sjov opvisning. Vi glæder os l en sjov sæson.

Kontaktperson: Ejnar Vendelbo - 40 97 83 24

Sæson pris 565,-

Retningslinjer for alkohol på Mul holdet ved Grønbjerg Ak v.
Gennem snart 40 år, har Grønbjerg ha et stort gymnas khold, for unge mennesker fra 8.
klasse og op e er. Kendetegnet for holdet, har alle dage været, gymnas k på alle niveauer, hygge og mest af alt, det sociale sammenhold.
En fast tradi on for holdet, e er endt træning, er at gymnasterne har mulighed for at købe en sodavand/øl eller MOKAÏ, sidste to nævnte indeholder alkohol.
Gymnas kudvalget opfordrer ingen l at indtage alkohol, og har intet med den lille hyggestund, e er træning at gøre, det er holdets gymnaster der står for formidlingen af drikkevare. Gymnas kudvalget har informeret holdets træner om, at unge under 16 ikke bør
indtage alkohol og har opfordret dem l at være på vagt, men udvalget ønsker ikke sam dig, at trænerne på mul holdet er poli /kontrol, men personer der yder en frivillig indsats,
som ikke skal s lles l ansvar for a aler, der bør indgås mellem forældre og deres børn/
unge på holdet.
Mul holdets gymnaster holder x antal gange om året en fest, hvor alle på holdet er inviteret, disse fester holdes udenfor gymnas ksal og Mul salens område og er dermed en privat fest, som gymnas kudvalget ikke er en del af.
Gymnas kudvalget vil hermed opfordre forældrene l at tage en snak med de unge mennesker om deres/jeres alkoholpoli k, da ansvaret ligger i llid mellem den unge og dennes
forælder.
Holdets kontaktperson fra gymnas kudvalget, vil informere alle på holdet om, at de unge
mennesker ikke bør indtage alkohol, og at ingen skal opfordre dem l det.
Hvis nogen har spørgsmål l gymnas kudvalgets udmelding, er I velkommen at kontakte
mul holdets kontaktperson:
Ejnar Vendelbo 40 97 83 24 - helleogejnar@gmail.com
Denne skrivelse bliver udleveret l alle unge under 18 år på mul holdet.
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4H holdet
Træner:

Mandag kl. 20.00 - 21.00 i Mul salen

Ejnar Vendelbo

40 97 83 24

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen op, lege, spille
forskellige spil og styrke musklerne i arme og ben, og vig gst af alt
la ermusklerne.
På de e hold dukker man op når man har d og overskud, og ingen er
tvunget l opvisningen (men det er sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej, så mød op mandag a en og se om det er noget for dig.

Kontaktperson: Rikke Tang

21 59 63 22

Sæson pris 515,-

PDK-You Turn (piger, damer, kvinder!)
Onsdag kl. 18.30 - 20.00 i gymnas ksalen
Træner:

Else Marie Kokholm

50 98 15 08

Sidste år ﬁk jeg lov at tage You Turn Livss lsuddannelsen igennem DGI.
You Turn repræsenterer en bred forståelse af sundhedsbegrebet, hvor
fokus er på især glæden ved at være fysisk ak v, uanset alder, vægt, sygdomme, skader eller baggrund. You Turn bygger på værdier som livsglæde, fællesskab, trivsel og en tankegang om, at små skridt i den rig ge retning kan føre l varige forandringer
hos den enkelte deltager. Hvad indholdet præcist skal være, kan I være med l at bestemme. Men i år vil fokus være træning på individuelle niveauer. Jeg regner med, at man bruger
den første me af den på træning hvor ALLE kan være med – Her vil vi lave en blanding af
zumba-inspireret dans og step. Vi får rørt alle muskler bl.a. ved brug af Ke leBells (og uden
en masse hop!!). Vi skal røre os l noget godt musik og bare blive i godt humør. Garan for
sved på panden. Den sidste halve me vil vi give den lidt ekstra gas. Der vil være mulighed
for vejning, hvis der er interesse for de e. Kort sagt er de e holdet for ALLE!

Kontaktperson: Thilde Sørensen - 50 85 64 25

Pris 200,- for en halv sæson

BADMINTON
Badmintonudvalget
Henrik Mortensen
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Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren:
fra uge 39 - 2019 l uge 12 i år 2020.
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 16/9 2019 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 13 l uge 38
Tilmelding i mul rummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 16/3 – 2020 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,Børn fra ca. 7 år møder op rsdag d. 24/9 kl. 17.00 - 18.00.
Trænerne på niveau 1 og 2 vil være l stede og inddele børnene e er niveau.
Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står, hvilket niveau de er
kommet på samt trænings dspunkt.

Badminton niveau 1 Sted: Mul salen, Grønbjerg Friskole
Tid: Tirsdag kl. 17.00 - 18.00
Pris: kr. 450,Træner: Jørgen Demant

40 45 54 24

Badminton niveau 2 -(øvede)
Sted: Mul salen på Grønbjerg Friskole
Tid: Tirsdag kl. 18:00 - 19:00 - 20:00
Pris: kr. 450,Træneren på holdet:
Claus Bak
23 39 43 13

Turnerings badminton
De e er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden.
Sted: Mul salen på Grønbjerg Friskole
Tid: Torsdag kl. 19.15 - 21.00
Pris: kr. 650,Kontaktperson for holdet er Henrik Mortensen
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Sponsorer 2019-2020

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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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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 Nyt fra Grønbjerghjemmets venner
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 8. maj
trods alt. der blev afholdt banko for de beboBeboere, frivillige og personale sætter kartof- ere der, var hjemme..
ler i spande, og sår solsikker.
Ugen d. 20.- 27. juni
Tirsdag d. 28. maj
Beboere og personale var inviteret i sommerVar der besøg fra Tyttebøvsen (privat daghus af de frivillige, mere andet sted i bladet.
pleje) i anledning af dagplejernes dag. der
Onsdag d. 26. juni
blev sunget og hygget.
Var en rigtig hyggedag på terrassen for de
Onsdag d. 12. juni
beboere der ikke var i sommerhus, der blev
Årets fisketur startede med en regnbyge, men spist is, så var alle klar til at gå på ferie.
ved fiskesøen, var det heldigvis blevet tørOnsdag d. 7. august
vejr. Fiskene ville ikke rigtig bide på, men
der blev dog fanget en enkelt fisk. Turen for Beboerne syntes vi havde holdt en meget
de 6 beboere, personale og frivillige sluttede lang ferie, vi startede med banko til glæde for
med grill pølser, kaffe og kage, en god tur
alle.. 

GRØNBJERG
AUTO

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

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

I Mindeord for Søren Kristian Hansen
Ved: Bodil Toftdahl og Rita Welander

Født den 11.10.1933
Død den 19.08. 2019
Søren var født i Ulfborg, den ældste af fire
søskende. Han kom i pleje meget tidligt hos
sine bedsteforældre i Sulsted, og dér voksede
han op og havde sin skoletid og blev konfirmeret. Så døde hans bedstefar, og Søren og
hans bedstemor flyttede sammen til Holstebro. Som ung kom han ud at tjene flere steder
på egnen, og han var også soldat, nede i Sønderjylland, på den gamle Frøslev lejrens kaserne. Senere blev Søren hjemmeværnsmand,
og det var han i rigtig mange år.
Efter soldatertiden kom han til Skjern og
arbejdede dér. Fra Skjern cyklede han til
Grønbjerg Forsamlingshus, når der var bal.
Her mødte han Oda. Søren var god til at danse. I 1952 blev Oda og Søren forlovet, og de
blev gift d. 2. oktober i 1953. Det første hjem
var en lejlighed i Ørnhøj, hvor de første 5
børn kom til: Ingrid, Aase, Bent, Tove og
Karen. Så i 1961 byggede de huset i Grønnegade i Grønbjerg, og dér kom så Edith og
Karsten til. Det blev til over 50 år i det hus,
men med tiden blev det for meget at holde
hus og have og flyttede de til Kastanjeallé.
Hjemmet var præget af den livlige og glade
børneflok og Søren var en kærlig far, men
lidt af en drillepind. Søren kunne lide at have
selskab omkring sig og svigerbørn og kærester blev taget godt imod. Han var i sit es, når
der var en anledning til fest i hjemmet og alle
samledes til julefrokost eller fødselsdage.
Søren arbejdede i kulgravene i de første år,
og siden blev han murerarbejdsmand hos Kaj
Bech i Holstebro. Han tog rutebilen hver
morgen, og det var lange arbejdsdage
Søren var i godt 20 år hos Kaj Bech, og siden arbejdede han for kommunen i nogle år,
og sidst hos sin søn i hans træfirma i Spjald.
Som 62-årig gik Søren på pension, og så
blev der mere tid til børnebørnene, som ofte

blev passet hos bedsteforældrene. De lærte at
hjælpe til. Søren tog fat derhjemme som
hjemmegående husfar, så Oda kom hjem til
et fint og rent hus - og af og til også brasede
kartofler.
Familien rejste meget, både med camp-let
og på busrejser mange steder i Europa. Søren
var glad for musik og gik gerne til koncerter
med familien. Han var udadvendt af sind og
ville gerne have en snak. Han har været en
god og kærlig mand for Oda gennem 67 år,
og de nåede at fejre krondiamantbryllup for
et par år siden.
Søren sov stille ind på hospitalet omgivet
af familien. 
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 Skytte er mesterskytte
Ved: Jagtforbundet og Christian Lang Jensen

Herning Jagtcenter dannede igen i år rammen
om FM i jagtskydning og jægertrap, som
blev afviklet den 27. og 28. juli. Omtrent 100
frivillige sørgede weekenden igennem for, at
mesterskabet blev afviklet efter alle kunstens
regler.
Forud for mesterskabet havde arrangørerne
tilsyneladende konfereret med vejrguderne,
for selvom der blev varslet regnvejr og torden om søndagen, så udeblev det dårlige
vejr. Dog måtte deltagerne tage højde for en
god vind, som især lørdag fik duerne til at
hoppe lidt.
Igen i år var det muligt at stille op i jægerklassen for at sikre, at mesterskabet ikke kun
var for eliten. Også i denne klasse diskede
mange skytter op med flotte serier.
Da alle skydninger i seniorrækken var afviklet, stod det klart, at hele fire skytter havde præsteret at skyde 40/40. Derfor skulle der
omskydning til. Her formåede Henrik Skytte
at skyde 16/16, hvilket sikrede ham guldet.
Sølvet gik til Andreas Bang Jensen, som missede en enkelt due i omskydningen, og bronzen tog Michael Ditlev Chemnitz sig af, da
han skød 14/16 i omskydningen.
Efter en spændende omskydning stod det
klart, at Henrik Skytte fra Sevel Jagtforening
(Grønbjerg) var vinderen af seniorernes Henrik Skytte havde sønnen Andreas med på podiet.
skydning med to fejlfrie serier. Dermed levede han i høj grad op til sit efternavn. 

SYNG DANSK aften i Ørnhøj kirke
Torsdag d. 31. oktober kl. 19.
Kom til en skøn musikalsk oplevelse, hvor du får rørt stemmen med fællessang,
som får kirketaget til at lette.
Ungdomskoret SKRÅL, Nr. Omme koret og Ørnhøj Kirkes lejlighedskor er med.
Pianister, solister, guitarister mv. inviteres til at give et nummer.
Alle instrumenter er velkomne.
Programmet sættes sammen af organist Monica Vestervig, som modtager input
med stor glæde på tlf. 21441727 senest d. 20. oktober.
Der er fri entre og der serveres en forfriskning i pausen.
Velmødt til en festlig aften med masser af skøn dansk musik
Efterårs hilsner Nr. Omme og Ørnhøj Kirker
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 Skiftedag for Kirkesangere
Ved: Formand for menighedsrådet Else Pedersen

Hvad gør man, når rutinerede kræfter gerne
vil have lidt mere fritid?
Man ansætter et team!
Som sagt så gjort, på billedet ses det nye kirkesangerteam ved Nr. Omme og Ørnhøj kirker.
Anna Nygaard Slyk fra Hover er ansat som
kirkesanger i Ørnhøj, Hans Jørgen Mikkelsen

(første husassistent i præstegården ) er ansat som kirkesanger i Nr. Omme. De to kirkesangere vil dele arbejdet mellem sig, så de
arbejder på skift i weekenderne. Karen Margrethe Bülow Møller vil gerne vikariere, når
der skal afløsning til i ferier m.m. Teamet
træder i funktion 1. september, så vær med til
at byde dem velkommen sammen med os. 

Fra venstre: Anna Nygaard Slyk, Hans Jørgen Mikkelsen og Karen Margrethe Bülow Møller

(Foto Mogens Ballegaard)
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 Det kan være svært at følge med….
….i personalesammensætningen på Grønbjerg Friskole, når man ikke længere har
børn eller børnebørn, der gå på skolen.
Det vil vi prøve at råde lidt bod på med
denne lille præsentation af personalet på ét af
Grønbjergs omdrejningspunkter - Grønbjerg
Friskole.
Overskriften skulle måske have været
”Flere børn kræver flere hænder”, men det
blev det ikke, men med et elevantal på 17 i
første klasse er antallet af børn i Grønbjerg
Friskole - skoleafsnittet oppe på 130 fordelt
på 10 klassetrin fra 0. - 9. kl. Dertil kommer

35 børn i vuggestue og børnehaven NaturMusen, så med 165 elever/børn og omkring
25 ansatte kunne det nok have været på sin
plads.
Med ca. 25 medarbejdere vil en præsentation fylde det meste af en Runestenen så præsentationen bliver lidt fordelt.
Til at begynde med vil vi præsentere de nyankomne lærere og siden tager vi de øvrige
lærere, pædagoger/medhjælpere og det tekniske personale.
Velkommen til Grønbjerg Friskole! (-mb) 
Foto: Mogens Ballegaard

Ane Thatt Verwiebe
Født: 1980
Gået på: Alkjærskolen i Ringkøbing, Ringkøbing Skole og Ringkøbing
Gymnasium.
Uddannet Lærer fra Den Frie Lærerskole i Ollerup.
Ane vil helst undervise i: Dansk, Engelsk, Matematik og Naturfag.
Ane underviser i: Dansk, Engelsk, Matematik, U-dag* og fortælling.
Ansat: august 2017
Valgte Friskolen: På grund af nærværet, morgensamlingerne, fællesskabet, friheden, forældresamarbejdet og lokalmiljøet.
*Undervisning, Udeskole, Undre, Udforske, Underholdning, Udflugt og Udsyn.
Jeppe Rauff Keller
Født: 1994
Gået på: Kølkær Skole, UC10 Herning og HTX i Herning.
Uddannet Lærer fra Nr. Nissum Seminarium.
Jeppe vil helst undervise i: Matematik, Fysik/kemi & Religion.
Jeppe underviser i: Matematik, Fysik/Kemi, Biologi & Geografi.
Ansat: juni 2019
Valgte Friskolen: For mig var det ikke vigtigt om det var en friskole
eller folkeskole, så længe der er gode elever og rare kolleger.
Jonatan Frydendal Vestergaard
Født: 1999
Gået på: Vind Skole og Grønbjerg Friskole og Holstebro
Gymnasium og HF.
Jonatan vil helst undervise i: Naturvidenskabelige fag og Idræt.
Jonatan underviser i: Dansk og Matematik.
Ansat: august 2019
Valgte Friskolen: Fordi friheden og mulighederne tiltaler mig meget.
Jeg synes at friskoleånden er helt fantastisk.
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Line Mundbjerg
Født: 1983
Gået på: Holbergskolen Dianalund, Tommerup Efterskole og HuH i
Haslev.
Uddannet Lærer fra Læreruddannelsen i Aarhus.
Line vil helst undervise i: Dansk, Musik og Idræt.
Line underviser i: Dansk, Musik og Idræt.
Ansat: august 2019
Valgte Friskolen: Dejligt lille sted - lidt som en familie og efterskole /
højskole.
Susanne Hansen
Født: 1983
Gået på: Dueholmskolen i Nykøbing M, HTX.
Uddannet Lærer fra Skive Seminarium
Susanne vil helst undervise i: Matematik og Naturfag.
Susanne underviser i: Matematik, Engelsk og Naturfag.
Ansat: marts 2018
Valgte Friskolen: Nærhed med eleverne.

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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 I anledning af Stinnes kommende 90-års dag
Ved: Grete Tange

I anledning af, at Stinne, som faktisk hedder
Kirstine Kristensen, fylder 90 år den 18. oktober har jeg sat hende stævne, for at få hende til at fortælle om et langt liv fortrinsvis i
Grønbjerg, men også andre steder i verden.
Om sin barndom og ungdom
fortæller hun:
”Jeg er født i Præstegården, min Fars fødehjem, som er den gård, der ligger lige ved siden af kirken. Jeg er den ældste af seks søskende, hvoraf kun Herdis er tilbage her i byen; Kristen - der nu er død - overtog gården
efter mine forældre, og nu har Klaus Tang
den. Min mor var født i den gård, som Ejvind
Søgård havde. Han var i øvrigt bror til hende.
Jeg har gået syv år i Nr. Omme Vestre skole, og der havde jeg tre forskellige lærere – i
de små klasser hed hun frk. Larsen, i 3. 4.
klasse var der en vinterlærer, der hed hr. Albertsen, og i 5. 6. og 7. klasse var det Bonde
Nielsen. Om vinteren gik vi seks dage i skole, og om sommeren en halv dag.
Jeg har ikke haft forbindelse med nogen af
dem, jeg gik i skole sammen med bortset fra
Signe Højmose, som jeg sad ved siden af. Jeg
blev konfirmeret i 1944, mens tyskerne var
her. Vi mødtes til guldkonfirmation i 1994,
og der var der stadig nogle tilbage, men jeg
ved ikke mere om dem.
I min ungdomstid
var der ikke meget, man kunne deltage i, for
forsamlingshuset havde tyskerne taget, og
der var mørkt overalt, for der var sorte gardiner for alle vinduer. Der var fester i forskellige lader, og man var godt beskidt, når man
kom hjem. Men det var sjovt. Jeg hjalp til
hjemme, for der var nok at gøre med den store familie. Al maden skulle laves fra bunden,
og med rationeringen var det vanskeligt at få
ingredienserne. Vi måtte ikke engang slagte
en af vore grise. Tøj kunne man heller ikke
få, men vi havde en moster, der var alene, og
hun var god til at hamstre, og det fik vi glæde
af. Den tid står stærkt for mig, fordi det var
så uhyggeligt.

I 1947 fik jeg min første plads
i huset på Grønbjerg Mejeri, og da havde jeg
fået syet tre bomuldskjoler, som min moster
havde skaffet tøjet til. Der var stadig tøjrationering efter krigen så Fru Christensen på mejeriet var helt forbavset over at se de fine
bomuldskjoler.
Derefter kom jeg ud til bankdirektøren i
Landbobanken i Ringkøbing; han var alene,
for hans kone var død. Han boede ovenpå
bankens lokaler, og jeg boede helt ovenpå
igen. Månedslønnen var 140 kr. og kost og
logi, og så skulle jeg gøre rent og lave al maden.
Efter opholdet der kom jeg tre måneder på
Vallekilde Højskole. Det var nu ikke så stor
en oplevelse, for der var smalhans med mad
og varme. Vi var meget praktiske, f.eks.
plukkede vi alle de ribs, de havde. Vi fik serveret frosne kartofler, der var helt sorte, og
dem ville vi ikke spise. Dagen efter kom de
ind som kartoffelmos, så var vi nødt til at
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spise. Når der var gæster, fik de noget dejlig
mad, som vi kunne lugte helt ud til os. Jeg
havde en dejlig håndarbejdslærer, og hende
havde jeg meget ud af; men jeg har kun få
gode minder derfra.

ham blev jeg også mor for. I 1959 fik vi selv
Torben og i 1962 Jette.
Efter giftermålet skulle jeg passe hus og
hjem, og det bestod bl.a. af madlavning til os
og to kommiser og en lærling samt rengøring
og vask omkring os, så der var nok at gøre.
Da vi fik selvbetjening, havde vi ikke brug
for så mange hjælpere, så derefter havde vi
kun en lærling, men samtidig begyndte jeg at
arbejde i butikken.
Det blev fuldtid, og det betød: åbning kl.
7.30 og lukning kl. 17.30 de fem dage i ugen
og om lørdagen til kl. 14. Derefter skulle der
gøres rent og gøres klar til næste dag. Derfor
måtte vi have en ung pige til at hjælpe med
børnene og det daglige arbejde i lejligheden.
Hun boede også hos os.

Efter Vallekilde Højskole blev jeg enekokkepige på Agerskov efterskole….
...i Sønderjylland for 28 elever et helt år. Det
var næsten udelukkende sydslesvigske elever, som ikke havde råd til at betale for opholdet; derfor var der heller ikke her mange
penge, hvilket smittede af på madbudgettet.
Oftest var pålægget gulerodssalat, så det var
naturligt, at skolen ikke kunne fortsætte under disse vilkår. Jeg havde meget sjældent fri.
Jeg var kun hjemme én gang i løbet af dette
år.
Jeg tog derefter plads i Ågård Brugsforening, og der var der andre unge mennesker,
så her kom jeg i gang med gymnastik og foredragsaftener, og jeg kom i bestyrelsen for
gymnastikforeningen, som lavede en stor opvisning i Vingsted. Der var også bal, som vi
glædede os meget til, og det var ikke rart,
hvis man ikke kunne komme med.
Efter opholdet der kom jeg hjem og hjalp
til i et par måneder, hvor jeg også gik ud og
hjalp med kartofler og roehøst. Den næste
plads blev i Herning hos Mads Eg, som havde seks børn. De havde brug for en voksen
pige, og det job fik jeg. Jeg var der i to et
halvt år, og det var en rigtig god plads, hvor
jeg fik 350 kr. om måneden i løn. Der var
meget at bestille, men jeg fik en masse gaver
foruden lønnen, f.eks. tretårnet sølv, når der
var noget ekstra som jul og fødselsdag, en
flot trøje og en krokodilletaske. Desuden fik
jeg lovning på et gulvtæppe efter egen smag,
når jeg blev gift.

Vi havde i løbet af årene ca. 20 forskellige
kommiser...
...og flere af dem har vi haft kontakt til i flere
år efter, at de flyttede fra os. Nogle af dem
blev senere uddelere, og sammen med dem
og andre af vore kolleger havde vi hvert år
nogle skønne udflugter. De uddelere, der var
her i nærheden, købte vi ind sammen med, og
så samledes vi til smørrebrød og hygge, hvor
også konerne deltog. Vi kom også sammen
med dem udenfor brugs regi. I Fousing var
der et uddelerpar, som vi også havde megen
glæde af, for de havde et sommerhus i Ejsing, hvor vi besøgte dem.
Fritid
havde vi ikke meget af, for forretningen fyldte hele vort liv. På et tidspunkt fik vi dog en

ØRNHØJ FODKLINIK
v/Daiva Mikkelsen

Den 9. november 1957 blev jeg gift med
Hans…
...som allerede da var uddeler i Grønbjerg
Brugs. Vi havde et lille bryllup, hvor kun den
nærmeste familie var med, festen blev holdt
hjemme i stuen hos min far og mor. Vi flyttede ind i en helt ny brugsbygning med lejlighed på 1. sal. Hans havde været gift før, og
han havde en søn, Rudy, som han beholdt, så

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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campingvogn, som vi brugte til at køre ture Af fritidsinteresser havde jeg
til Tyskland, Sønderjylland og Sjælland med Yoga, badminton, gymnastik og Kirkeligt
Samfund, og så havde vi glæde af at mødes
børnene i en tre til fire 4 dage.
med Grønbjergboerne til fester i ForsamI 1975 byggede vi det hus, som jeg bor i nu. lingshuset.
Vi havde mange gode pensionist-år, og vi
Vi havde haft grunden i nogle år, og vi syntes,
at det var dejligt at få vort eget. Vi flyttede ind nåede at fejre diamantbryllup og Hans’ 100
i huset i 1976. Derefter blev lejligheden oven- års dag.
på Brugsen, som vi havde boet i, udlejet til anI det hele taget har jeg haft et godt og drifdre. Vi stoppede i Brugsen i 1984.
Det blev dog snart for kedeligt for mig at tigt liv...
gå hjemme, så jeg fik arbejde på Spjald Ple- ...hvor der har været brug for mig, og arbejde
jehjem. Det var næsten det bedste, der var tager man jo ikke skade af. Jeg havde aldrig
sket for mig, for det var dejligt at prøve noget drømt om, at jeg skulle få mit hjem så tæt på
ganske andet. Her mødte jeg jo også mange mit fødehjem, at vi skulle få bil, at jeg skulle
mennesker, og det savnede jeg meget lige ef- få kørekort og en dejlig familie med børn og
ter, at vi var holdt op i Brugsen. Jeg blev tit børnebørn. ”
Som det fremgår, har Stinne en rigtig god
ringet op fra Spjald, når der var mangel på
arbejdskraft, og det vat nemt for mig at tage hukommelse, og jeg takker hende for, at hun
af sted. Jeg stoppede efter syv-et-halvt år, og ville bruge den, til at fortælle om sit liv. 
da var jeg 62 år.

v/ Mads Madsen








autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere
motorsave
minitraktorer
Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 20 48 58 38
Email: vildbjergauto@hotmail.dk
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Efterårskalender Menighedsrådet
Sang og Fortælling følgende fredage kl. 14
Fredag d. 4. oktober samt adventshygge fredag d. 29. november
Sang og Fortælling handler om efterår og løvfald både i naturen og i livets kalender. Vi mødes i præstegårdens stuer til hjemmebag og efterårshygge

Høstgudstjeneste

Igen i år danner Abildå Brunkulsleje rammen om sognenes fælles høstgudstjeneste søndag d. 15. september kl. 10.30. Vi håber på dejligt sensommervejr, og
der bliver korsang og alle de smukke høstsalmer. Skulle vejret drille, er der stadig
fri luft omkring os under brunkulslejets store halvtag, så hvis vi klæder os efter
vejret, bliver det fint under alle omstændigheder.
Efter gudstjenesten er der forskellige supper, man kan smage, og der bliver holdt
auktion over de medbragte høstgaver fra marker og haver. Vi opfordrer alle til at
pakke smukt ind og dermed sikre, at alle kan blive fristet til at købe rigeligt, til
fordel for modtagerne af årets høstoffer. Det vil blive fordelt mellem PULS ulandsprojekt og Kirkens Korshær i Herning.

Løvfaldsvandring

Nu prøver vi et helt nyt koncept for gudstjenesten. Søndag d. 6. oktober Kl 9.30
er der morgensang i det skønne efterårslys i Madpakkehuset i Sandbæk plantage,
og så er der kaffe og rundstykker. Derefter er der 3 muligheder at vælge imellem:
 En vandretur på ca. 1/2 time
 En vandretur på ca. 1 time
 At tage et tæppe med og en god havestol og sidde midt i efterårets løvfald og nyde naturen, indtil alle er tilbage igen.
Henimod kl. 11.30 er der fortællinger om natur, jagt og livets kalender samt skønne efterårssalmer og sange. Vi slutter omkring kl. 12.15 med en kop varm suppe.
Menighedsrådet stiller an med forplejningen. Medbring selv en kop og en tallerken samt lunt tæppe og evt. havestol (der er dog borde og bænke i Madpakkehuset) samt udstyr efter vejret. Rita Welander har tilrettelagt ruterne, og alle aldre
kan deltage. Det er ganske gratis.

Alle Helgen

Alle, som gerne vil mindes deres kære afdøde, indbydes til en stille gudstjeneste
med oplæsning af navnene på dem, som er døde i det forløbne år her i sognet.
Der vil også være lidt ekstra musik.
Det sker Alle Helgens søndag d. 3. november.
I Nørre Omme er det i mørkningen kl. 16. Efter gudstjenesten er der mulighed for
at sætte lys på gravene på kirkegården. Hvis man gerne vil have navnet nævnt på
nogen, som er død og begravet eller bisat et andet sted end her, er man velkommen til at give mig besked, så vil jeg læse det med.
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 Byparken forsynes med papskiver!!
Til trods for gold jord og sand/grusområder
gror tidsler og andet ukrudt lystig på byparkens arealer. Det ville Grønbjerg Friskole
gerne gøre noget ved så i slutningen af ferien
tikkede der en besked ind hos alle forældre
med en bøn om en hjemmeopgave der gik ud
på at deres børn skulle medbringe 10 papskiver hver. Enten runde eller firkantede på ø 40
cm eller 40 x 40 cm.
Papskiverne skulle anbringes rundt om de
nyplantede træer og skulle dermed hindre at

ukrudtet groede op omkring træerne og fratog dem al næring fra jorden.
Fredag formiddag lige efter ferien gik projektet i gang. To klasser ad gangen kom fra
skolen med deres papskiver og anbragte dem
omkring træerne. Efter et kvarter kom de næste to klasser og sådan blev det ved indtil ved
middagstid. Pedellen og skoleleder Niels
Henrik gik dog forrest med hver sin buskrydder for om muligt at fjerne det mest genstridige ukrudt. (-mb) Foto: Mogens Ballegaard 

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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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.

47

11. september 2019

 På kanalrundfart i Holland - fortsættelse...
Fredag den 28. september 2018

og ned til bageren igen.
Jeg cyklede derned. Der var kø ved bageren, og da de genkendte mig, skulle der lige
en snak til, sammen med en anden kunde.
Jeg sagde, at jeg skulle til Rijswijk og spurgte dem, om de vidste hvor det var. Det vidste
de ikke bortset fra, at det var nede sydpå et
sted.
Hollænderne har nok den samme fornemmelse, som vi andre, når der bliver spurgt om
hvor Rødovre osv. ligger. ”Ovre ved København et sted”.
Turen begyndte så med en halv times
”forsinkelse”, for jeg vidste at ca. 120 km
ville tage 6 – 7 timer med pauser undervejs.
Afsted, afsted på raske fjed. Og et langt
stykke af vejen borte fra alfarvej. Langs kanaler og broer der var ret stejle, og som førte
over alle bikanalerne. Men medvind var der,
og alle de andre jeg mødte, der kørte modsatte vej oksede af sted, eller også havde de motor på cyklerne. Det er der i øvrigt mange der
har i Holland.
Jeg kom ud til Harligen. Byen, som ligger
næsten helt ude ved Nordsøen kun
”beskyttet” af de Vestfrisiske øer, er også
adgangen til den 30 km lange dæmning, der
går ”yderst” i Holland. En dæmning der på et
tidspunkt havde til hensigt, at afvande det vi
i min skoletid kaldte Zeutersøen (Zuiderzee).
Jeg vidste også, at når jeg kom på en B&B,
var der ikke aftensmad, så jeg så mig om efter et sted, hvor man kunne erhverve sig noget spiseligt.
Det er lidt bemærkelsesværdigt, eller måske ikke, at de stier jeg kørte på, sjældent
førte mig igennem en by. Men her i udkanten
af Harligen lå en Aldi, hvor man sikkert kunne få alverden.
Jeg sikrede min cykel ved et stativ, men
glemte at tage min gps med mig, hu ha,
tænkte jeg, da jeg kom tilbage. Det var åbenbart ikke i Harligen, man stjal med arme og
ben. Nå, men en rundtur i Aldi i Harligen bibragte mig noget rent appelsinsaft, én liter, et
par rundstyklignende boller og en brie, pris
lige godt 2 € - det er nok en 16 - 20 kr., og
det er det, man herhjemme dårligt nok kan få

Dag 7
Mål: Bed and Breakfast de Gouwe Plek
(ligger en 20 – 30 km sydøst for Den Helder)
Afstand 119 km
Varighed ca. 7 timer.
Gennemsnitsfart ca. 17 km/h (Der var fantastisk lækker medvind – nærmest hele vejen)
Max hastighed 43,5 km/h
Stigninger 136 m op 169 ned
Dagens rute: Dokkum – Hoogwoud (B&B)
Turen på de omkring 119 km begyndte med
paksammen på hotellet.
Jeg er begyndt at få tillid til den norske
vejrtjeneste YR. Den havde varslet medvind
på cykelstierne hele dagen og endda af en
god slags, op til 7 m/s svarende til omkring
25 – 26 km/h det er lækkert.
Det begyndte svagt fra morgenen, og blev
bedre og bedre op ad dagen. Hele min rute
fra Dokkum til B&B i Hoogwoud var stik
syd, og vinden kom fra nord, det dur efter
nogle dage med side/modvind.
Jeg var naturligvis spændt på, om morgenmaden kunne holde hele dagen. For en sikkerhedsskyld ville jeg erhverve mig et pizzastykke, som bageren havde, men jeg havde
jo ikke fået penge med. Hjem på hotellet og
få pakket og sat gps’en til B&B i Hoogwoud

Meget afmålt morgenmåltid med en blød bolle og
en croissant.
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Alle fotos: mb.

en brie for.
Jeg fik pakket sagerne ned i cykeltaskerne
og fik spændt appelsinsaften fast oven på taskerne. Der var cykelsti de næste 30 km, så
mine lygter som nærmest var tændt hele dagen, havde jeg slukket, til jeg kom på en befærdet vej igen.
Videre gik det nu på kanten af et meget
højt dige. Med udsigt ud i Nordsøen og med
lyden fra bilerne der kørte nede på vejen på
den anden side. Solen stod på, og vinden var
i nord, så det var en rigtig herlig tur. Umiddelbart uden for Harligen havde folk taget sig
en spadseretur, og et enkelt sted i læ bag en
mole, så jeg én, der sad og nød solskinnet her i
slutningen af september, hvor temperaturen
denne fredag var på omkring 14 - 15 grader.
Hu ha, hvor det gik. Jeg kastede et blik på
gps’en der forkyndte at jeg skulle dreje fra
denne cykelsti om 30 km. Det var da et stykke, men med mellem 25 og godt 30 km i timen, skulle det jo ikke tage mere end en times tid at tilbagelægge. Fra enden af dæmningen var der så omkring 30 km til bestemmelsesstedet.
Jeg fandt byen Hoogwoud med B&B, og
min gps viste mig stedet på vejen, som jeg
mente var nr. 40. Jeg kørte ind og fandt en
mand, der var i færd med at ordne på sin bil.

Jeg var overbevist om, at det var her. Jeg
spurgte manden, om jeg kunne bo her. ”Det
kan du godt, men der er ingen hjemme her i
aften”, ”jamen er det ikke B&B?” ”Jo, det
bliver det til. Det vil nok blive lidt koldt i
nat”, og så viste han mig et fundament til et
hus, som han ville bygge et B&B på.
Jeg sagde til ham, at jeg godt kunne lide
hans humor, og så forklarede han mig, at jeg
skulle tilbage til naboen.
Her kunne jeg så se at det var nr. 42 og der
var også et lille bitte skilt der viste at det var
B&B. Jeg kørte ind, og damen Ella i huset,

Det store fine værelse på De Gouwe Plek Bed and Breakfast
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Lørdag den 27. september 2018

bød mig velkommen. Jeg fik min cykel ind i
deres store lade/værested, eller hvad det nu
var, de benyttede det til. Jeg fornemmede, at
det var et nedlagt landbrug, og de så havde
bygget overetagen om til et B&B værelset
som jeg kom ind på. Det var vel 10 x 5 m, og
i den ene ende stod en 2x 2 meter stor seng,
hvis det slår til. Der var i hvert fald rigelig
plads til mig.
Ude på loftet var der så en dør ind til det fineste toilet med rigtig god plads under bruseren. På hotellerne måtte man jo ikke lide af
klaustrofobi, når man skulle i bad.
Te-koger, te og små chokolader var der
stillet frem, og vi blev enige om (Ella og
jeg), at jeg gerne ville have morgenmad kl. 8.
Jeg ville se, om jeg kunne komme af sted kl.
9, for at få så meget af dagen i Rijswijk sammen med Familien.
Klokken er nu 7.00, og jeg har fået mig en
kop te (det er små kopper), så jeg tager mig
lige en kop mere. Får pakket det jeg nu kan
pakke og venter på, at klokken skal blive
8.00, så jeg kan se at få noget morgenmad og
komme af sted.

Dag 8
Mål: Rijswijk
Afstand 111 km
Varighed ca. 6 ¾ time.
Gennemsnitsfart ca. 16,7 km/h (Der var ingen vind, men flere ”tunge” byer at komme
igennem)
Max hastighed 33 km/h
Stigninger 158 m op 132 ned
Dagens rute: Hoogwoud (B&B) - Rijswijk
Sidste tur på cruisen til Holland. Sjovt nok
var det ikke noget med ”Nå endelig”, nej det
var en køretur som alle de andre med de nydelser eller udfordringer, det nu bringer med
sig.
Fortsættelsen fra i går var, at Ella kom med
en rigtig god gang morgenmad hvor der bl.a.
var pumpernikkel (meget sort rugbrød) der
var også alm. rugbrød, og rundstyklignende
flutes. Ost, pølse, marmelade, Nutella, krymmel, og små tuber med leverpølse.

Hollandsk broarkitektur
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Jeg tog mig tid til at få spist. Jeg havde
iført mig mit cykeltøj, så cykeltaskerne stod
klar pakket lige til at sætte på cyklen. Vandflaskerne var fyldt, og jeg havde også fået låsen af cyklen. Jeg fik afleveret nøglerne, Ella
fulgte mig ud til cyklen, og jeg kom af sted.
Ude ved vejen skulle jeg lige have indstillet
gps’en til Rijswijk.
Her på slutningen af turen kan jeg ikke
undlade at sætte meget stor pris på dette lille
stykke værktøj.
Med alle de små stier og krydsen på tværs
var jeg næsten prisgivet uden dette relativt
nymodens værktøj.
Et af mine mareridt var byerne og de bymæssige bebyggelser. For det første er cykel
og bilintensiteten større, hvilket kræver ens
fulde opmærksomhed. Dertil kommer, at de
øvrige cyklister er kendt med forholdene og
ved hvor de skal hen. Så skal man holde øje
med gps’en, (i mange tilfælde skiftes retningen ret så ofte) så skal man have øjnene på
cykelsti og ikke gangsti. Så skal man trykke
på knappen, for at cyklisterne må køre over
for grønt, så skal man holde øje med svingende bilister. Og med den danske kampagne
om at bruge to sekunder mere i kryds mm., er

der altså nok, for en gammel knark i et befærdet og ukendt område, at se til.
Det gik da heller ikke bedre, end at jeg inde
i én af de større byer fik den besked, at der
var afvigelse i ruten. Så måtte man stoppe op
og dreje rundt og finde ruten igen. Det er
derfor at gennemsnitshastigheden er nede
omkring de 16 km/h.
Hvis jeg på dette tidspunkt skal komme med
en konklusion på turen, må det være, at turen
sikkert skulle have været delt op i kortere stykker. Jeg synes ikke, at jeg havde særlig megen
tid til at stoppe op, betragte naturen og livet
omkring den, tage nogle billeder og evt. falde i
snak med folk, som man mødte. Årstiden taget
i betragtning var den hurtige tur sikkert ok, da
flere ophold sikkert havde medvirket til at man
blev mere afkølet hvilket sikkert ikke havde
været gavnligt for helbredet. En sommertur
med flere ophold og kortere ture vil jeg gerne
se frem til. Cykelture er pt. ikke et afsluttet kapitel for mig.
Den resterende del af turen til Rijswijk ved Den
Haag, blev bragt i Runestenen nr. 155
(-mb) 
Foto: Mogens Ballegaard
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 Rejsegilde på Grønbjerg Friskoles nye tilbygning
Med den øgede tilgang af elever til Friskolen
og den dermed forøgelse af medarbejderstaben, blev det nødvendigt for Friskolen at
skaffe noget mere plads.
I forvejen var de tre ”indhak” ud mod Algade allerede udfyldt i løbet af flere omgange.
Mere plads til både elever og lærere blev
nødvendiggjort og dertil lukker man nu det
fjerde og næstsidste ”indhak” på den gamle
bygning fra 1978-9.
Indenfor i skolen sker der samtidig med en
lokalerokade, så der bliver plads til den samlede medarbejderstab i et lokale. Biblioteket
bliver flyttet og musiklokalet som ikke kan
ses på billederne bliver igen musiklokale efter at det har været benyttet af 9. klasse som
klasseværelse. (-mb) . Foto: Mogens Ballegaard

Øverst (s/h) er det Grønbjerg Skole 1978-79 med
fire fløje.
De tre indhak ud mod Algade er i dag udbygget
og den nye tilbygning foretages ved at lukke indhakket længst mod Skolevænget, som man kan ane
nederst til venstre i det øverste billede.
Sidenhen er børnehaven kommet til og der er
skabt en forbindelse mellem børnehaven og skolen. Derudover er der sket en udvidelse af børnehaven med bl.a. køkken og omklædningsrum og
hyldepladser til børnenes tøj og tasker.
Den nederste bygning i det øverste billede er den
tidligere førstelærerbolig som nu indeholder børnehave og vuggestue.

Det er hakket her der
er under ”udfyldning”.

Billederne er fra Grønbjerg lokalhistoriske arkiv
og Google Maps
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En relativ lille skare hørte Skoleleder Niels Henriks orientering om byggeriet, men efterhånden blev lokalet fyldt op, og mange benyttede det fine vejr til at stå udenfor og nyde en læskedrik samt pølser som
Grønbjerg Friskoles Støtteforening stod for.
Vinduerne til venstre i det øverste billede, bag hvilke det nuværende frokost-spise-lærerværelse befinder sig, bliver muret til ligesom glaspartiet yderst til venstre også bliver tilmuret.
Både bænken fra Folkegaven og Friskolens egen bænk blev hurtigt fyldt op
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 Lego reklame fra Grønbjerg
Der var sikkert ikke mange der havde et
svinkeærinde ad Nylandsvej for et par måneder siden.
Det havde Deres udsendte dog heller ikke ,
men havde dog fået et praj om en del
”kommen til” på Nylandsvej.
Gaden var fyldt med biler og en meget stor
sort lukket sættevogn stod parkeret uden for
nr. 6.
Årsagen til hele miseren var at Familien
Risom-Christensen tidligere havde lagt amerikaner-hus til en reklamefilm der skulle indikere amerikanske forhold og sådan var det
også denne gang.
LEGO skulle udarbejde en reklamefilm for

nogle nye mærker og Legoprodukter til det
amerikanske marked og havde brug for et
”amerikanerhus”.
Det store opbrud af biler og store køretøjer
var simpelt hen det reklamefirma der skulle
fremstille reklamefilmen.
Den del gik heller ikke stille af for hele huset skulle mørklægges så der ikke på nogen
måde slap naturlig lys ind i huset. Alt blev
dækket til med sort plastik. Alle vinduer blev
blændet af og reklamefolkene satte selv deres
lys op så der var fuldstændig styr på lysforholdene inden døre.
Hvordan reklamefilmen kom til at se ud
skal man måske til USA for at se. (-mb) 

Foto: Mogens Ballegaard

Aut. El-installatør
Kærhusvej 13
6971 Spjald
Tlf. 29 355 355
www.brejning-el.dk
jesper@brejning-el.dk
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 Det var noget af en overraskelse
En bestilling
Onsdag ved middagstid ringede der et damemenneske til min telefon. Jeg var ikke lige til
stede, så min kone tog telefonen.
”Damen havde fået en bestilling på Runestenens 25 års jubilæumsskrift”, sagde min
kone til mig, ”og jeg lovede hende at du ville
ringe tilbage på det sidst indkomne telefonnummer på din mobil”.
”Hvad betyder det, at hun har fået en bestilling?” spurgte jeg, ”vedkommende der skulle
have et nummer af jubilæumsudgaven, kunne
da bare ringe direkte til mig!” Ja, det vidste
min kone naturligvis ikke. Detektivarbejdet
lader hun altid mig foretage.
Jeg tjekkede telefonnummeret for at se,
hvem her i Grønbjerg der kunne havde fået
en bestilling på Jubilæumsskriftet.
Nummeret ledte mig hen til en lille virksomhed i Rødovre, der skaffer litteratur, rejseguider, Nordiske bøger, bogreoler, legetøj
og sprogkurser på forespørgsler og bestillinger.
Nå, tænkte jeg, det har noget med litteratur
at skaffe. Så var der måske nogen der havde
spurgt virksomheden om de havde Runestenes Jubilæumshefte.

var en kvinde der havde ringet.” Det må jo så
nok være min kollega, svarede manden. Jeg
blev stillet om til den kvindelige kollega, og
jeg sagde hvad det drejede sig om.
Ja, de havde fået en bestilling på Runestenens Jubilæumsskrift. Ja, hvordan hun vidste
at jeg stod for det. Jamen det har jeg da slået
op på bibliotek.dk. Så var jeg jo straks med,
for min bogtrykker havde fortalt mig, at han
skal sende to eksemplarer til det der hedder
”pligtafleveringen” på ”Det kongelige bibliotek” af alt det han trykker. Det vil sige, at alt
hvad de danske trykkerier frembringer skal
afleveres i to eksemplarer.

Overraskelsen
Jeg spurgte om hvem der kunne have interesse i en 25-års jubilæumsudgave der koncentrerer sig om Grønbjerg i 25 år. Og så kommer overraskelsen: Det var et tysk forskningsinstitut der var interesseret. Et institut
de tidligere havde haft kontakt med og at instituttet forskede meget i lokalområder. Nå,
de må jo have nogle danske forskere til at arbejde for sig der, ellers vil jeg da mene, at
det var en vanskelig opgave for nogle tyske
forskere.
Jeg skulle blot sende dem et eksemplar og
Pligtaflevering
lægge en faktura ved med porto og det hele.
Jeg ringede naturligvis op og fik en herre i (-mb) 
røret, hvem jeg fortalte hvad jeg hed, og at
jeg skulle ringe til dem. Måbe, måbe, ”ja det

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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 Mindeord om Gutte Anneberg
Ved: Grete Tange

Den 14. juli 2019 afgik Gutte Anneberg ved
døden på Spjald Plejehjem. Han blev 94 år.
Gutte var født den 27. april 1925 og opvokset
i Grønbjerg, og han levede hele sit liv her.
Gutte Anneberg var en af Grønbjergs koryfæer, idet han videredrev den vognmandsforretning, som hans far Georg Anneberg havde
startet i 1925 samme år, som Gutte blev født.
Han var enebarn. Peder August Anneberg var
Guttes dåbsnavn, men han blev livet igennem
kaldt Gutte.
Gutte begyndte med at køre lastbil som
skoledreng, for han sad mellem benene på
sin Bedstefar, fordi så kunne han skifte gear
for Bedstefaderen. Da Gutte voksede til, var
hans livsgerning fastlagt, for han nød at sidde
ved rattet i lastbilen, så det var helt naturligt,
at han blev medindehaver af firmaet i 1958.
Inden da var Gutte i 1952 blevet gift med
Rigmor Tang. Deres samliv skabte et trygt
hjem for deres tre børn, og det blev et rart
sted, hvor chaufførerne kunne komme ind og
få en kop kaffe, ligesom det var et gæstfrit
hus, hvor man altid følte sig velkommen.
Rigmor tog sig af regnskaber, og Gutte sørgede for arbejde, så på den måde havde de et
frugtbart samarbejde. Rigmor døde i 2002,
og det var så stor en sorg for Gutte, at han aldrig kom over det.
Gutte kørte med levende dyr, med foderstof
og vejmateriale, men om vinteren var der ikke så meget arbejde, så da folk fik oliefyr, fik
han lavet en tank, som kunne lægges på lastbilen. Så kunne han levere olie.
I det hele taget var Gutte dygtig til at se nye
muligheder, og det gjorde, at G. Anneberg og
Søn udvidede kapacitet og varesortiment.
Da sønnerne Georg og Sven blev medejere
i 1985, og da Berlinmuren faldt, gik man i
gang med at drive virksomhed i Polen, og det
resulterede i, at man åbnede en underafdeling
i Zilena Gora, og siden fik man også kørsel
og kontor i Hviderusland.
Gutte var hele tiden med i udvidelserne, og
det resulterede bl.a. i, at han købte et

”jagtslot” i Polen, hvor han inviterede forretningsforbindelser og venner på besøg.
Guttes store interesse var veteranbiler, og
hans samling står stadig i udstillingen ved
hans dør. Gutte deltog sammen med Rigmor
i veteranløbet i Ringkøbing, og det nød han.
Imens han var frisk, kørte han gerne en tur
med besøgende i en af vognene. Det var også
i den gamle lastbil, Gutte Anneberg blev kørt
fra kirken efter bisættelsen.
Gutte blev i det hele taget ved med at interessere sig for virksomheden – også efter at
han som 85-årig måtte sige farvel til lastbilkørekortet. Han nød dog i høj grad, når han
kunne komme op i kontoret og få formiddagskaffen og snakken, der fulgte med.
De seneste år gik det langsomt ned ad bakke med helbredet, og det gjorde, at han efterhånden ikke havde den store livsgnist mere,
og jo flere problemer han fik med kroppen,
jo mere ønskede han, at livet måtte tage en
slutning.
Gutte Anneberg efterlader sig firmaet Anneberg Transport, sønnerne Georg og Sven
samt datteren Lone + børnebørn og oldebørn.
Anneberg Transport vil bestå i Guttes ånd,
idet to af hans børnebørn nu også et med i
firmaet.
Æret være Guttes minde.



Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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 Familiens Mindeord om Peder Sørensen
Ved: De fem søskendebørn Else, Anna, Søren, Eva og Aase

Vores morbror Peder døde i maj måned 93 år
gammel.
Peder har været en fast del af vores tilværelse, så langt tilbage vi kan huske. Han boede i
Moselund (Holstebrovej 25) hele barndommen og 55 år af sin voksentilværelse.
Peder kom sammen med sin storebror Laurids (fra Overgaard i Ørnhøj) til alle højtider
og fødselsdage m.m. De kom også og hjalp
med en del markarbejde i Sønderkjær bl.a.
fordi Laurids høstede og Peder tog roer op.
Da de begge forblev ugifte, var vi deres nærmeste familie og efter at bedsteforældrene
faldt væk, blev de en slags reservebedsteforældre.
Flere af os søskende holdt sommerferie
hvert år i Moselund, og her var der på nogen
områder mere frie regler end hjemme fx sengetid, fjernsynskiggeri, indkøb af kager og is
til aftenkaffe m.m.
Det var også med speciel interesse, at gaver
til jul, konfirmation m.m. blev åbnet, her fik
vi noget af det, der ellers måske ikke kunne
komme på tale.
Peder har altid haft et udsyn ud over Dan-

mark og tog derfor også til Holland for at besøge Anna, da hun arbejdede der. Han tog
også jævnligt til Sjælland, til garderarrangementer og for at besøge Søren og fru Kirsten
i Hillerød.
Anna har også fået god hjælp til landbruget
i Sønderkjær gennem årene og havde kvier i
engen hos Peder.
Peder havde et stort ønske om at blive i
Moselund til det sidste og det lykkedes næsten. Helbredet var, som han selv sagde, godt
i forhold til alderen, og han arbejdede i det
små indtil to år før han døde. Det lykkedes
også at få en hverdag til at fungere godt den
sidste tid med to aviser og en masse fjernsyn,
specielt en masse sport.
Peders falduheld med en brækket ryg til
følge, gjorde at vi sammen med ham oprettede en slags telefonkæde, hvor Peder på skift
talte med alle fem søskendebørn i hver uge.
Her blev mange ting bragt op og vi havde
mange gode snakke.
Æret være Peders minde.
De fem – Else. Anna, Søren, Eva og Aase. 

Konfirmandstart
Årets konfirmandundervisning går i gang i september.
Første gang i konfirmandstuen i Nørre Omme
Fredag d. 6. september kl. 08.15.
Der er indskrivning og forældremøde:
Tirsdag d. 17. september kl. 17 i Grønbjerg konfirmandstue
Der bliver en orientering om undervisningen og øvrige aktiviteter.
I Grønbjerg undervises fredag morgen sædvanligvis hele klassen fra Friskolen
uanset hvilket sogn man kommer fra og hvor man gerne vil konfirmeres.
Minikonfirmander
Nørre Omme: Vi planlægger et forløb i samarbejde med skolen for 3. klasse i efteråret. Minikonfirmanderne får direkte besked.
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familie, og hun var en dygtig husmor.
Håndbolden slap hun aldrig; også da hun
ikke selv var med på banen, var hun med
som kommentator, og det gik ikke stille for
sig !!
Inger Lise var meget kreativ og arbejdede
med farver og former, i maleri, i sten, i tekstil og alle slags materialer, som hun udforskede. Af og til var hun på kursus og kom inspireret hjem.
Det blev til 39 år på gården i Grønbjerg. Så
tog sønnen Valther over, og Inger Lise og
Knud flyttede til Spjald i 1996.
Inger Lise nød haven, og det blev til mange
busrejser rundt i Europa.
Inger Lise og Knud fik 3 børn, Jens, Anna
Karen og Valther.
Inger Lise blev pludselig syg og døde kort
tid efter.
Inger Lise var en stærk personlighed, altid
med en smittende latter og positiv tilgang til
tilværelsen. Klar til at give en hjælpende
hånd, hvor der var behov.

 Mindeord
Ved: Bodil Toftdahl og Rita Welander

Mindeord for
Inger Elise Agergaard.
Født den 11. september 1936
Død den 6. maj 2019

Inger Lise var født i Frøstrup ved Lunde, på
en lille ejendom, yngst af 2 søskende. Hun
kendte til landbrug fra barnsben, som det var
i gamle dage.
Som ung kom hun på efterskole, på Brejninggård, som familien senere har haft og
har en særlig tilknytning til.
Efter det var hun pige i huset i Ringkøbing,
og så kom hun på Ryslinge Højskole, hvor
hun fik nogle venskaber, hun har haft glæde
af hele sit liv.
Efter højskolen kom hun i huset et par steder i Hover, og det var også i Hover, hun gik
til gymnastik og håndbold og kom i Forsamlingshuset, hvor Knud fik øje på hende, den
Mindeord for
friske og charmerende pige.
Peder Præstegaard Sørensen
De blev gift i 1957 i Lunde kirke.
Født den 12. oktober 1925
Død den 27. maj 2019

Inger Lise og Knud bosatte sig på gården Ny
Holmgård , der ligger på hjørnet af Kjærgårdsvej og Sønderkjærsvej i Grønbjerg. Inger Lise hjalp til med arbejdet, men hendes
udadvendte natur gjorde, at hun engagerede
sig meget i det lokale foreningsliv.
Inger Lise sagde tingene klart og man var
aldrig i tvivl om hvor hendes værdier lå. Hun
lagde alle sine kræfter og engagement i sin

Peder Præstegaard Sørensen blev født i 1925
i Moselund (Holstebrovej 25), 15 måneder
efter sin bror Laurids.
De to var tæt knyttet hele deres liv.
Som ganske ung kom Peder ud at tjene;
han var på Landlyst (Holstebrovej 30), da
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krigen brød ud, og et par steder til heromkring, og derefter kom han ind og var garder
i 1947.
Peder blev uddannet landmand på Haslev
Landbrugsskole, og i 1956 købte han og Laurids sammen Overgaard i Ørnhøj.
Gården drev de indtil 1963, da Peder overtog Moselund fra sine forældre. De boede
fortsat på gården og hjalp til, så længe de
kunne, og da hans mor ikke havde kræfterne
til at holde hus længere, fik de hjælp til det
huslige af Marie Pedersen.
Husholdning og madlavning var ikke Peders stærke side. Men det var landbruget og
dyrene, og Peder var mest til markdrift. Han
købte og betalte sine maskiner, og Laurids og
han havde supplerende maskinparker sammen med andre i familien og naboer, så de
kunne få det meste dækket ind.
I 1992, efter at det blev et lovkrav, at der
skulle køletank til, kom Peder af med sine
røde malkekøer og gik over til grise og ungkvæg. Han drev landbrug med det indtil
1995, og han var også, ligesom Laurids, med
ude hos andre i familien. De kom og hjalp til
i Sønderkjær, og de tog fat med hver sine

maskiner og talenter.
Peder var meget sportsinteresseret, spillede
selv håndbold i de unge år, og de senere år
var det sportudsendelser i TV, der underholdt
Peder.
Han var en flittig avislæser og læste mange
bøger om historie, politik, geografi og religion. I sine senere år begyndte Peder at tage på
busrejser til mange lande i Europa, fra Nordkap og Island til Baltikum og Sydeuropa.
Han var på flodkrydstogt i Tyskland og han
var også i Normandiet i 50-året for D-dag.
Peder havde gode venner og naboer, og han
deltog aktivt i lokale foreninger. Han gik til
skydning og petanque i Ørnhøj, og han var et
udpræget konkurrencemenneske, så han ville
helst vinde!
Det sidste par år har helbredet drillet, men
familien og gode naboer støttede Peder og
hjalp til ved behov.
Til sidst blev det for svært at blive i hjemmet og Peder flyttede på Spjald plejehjem,
men fik kun 23 dage der.
Peder sov stille ind med sine 5 søskendebørn omkring sig. 

Kultur & samvær - Program for efteråret 2019
Torsdag den 3. oktober kl. 17.30 - bemærk ændringen i dato:
Fællesspisning på Storåens restaurant.
Det bliver med samkørsel fra P-pladsen v/forsamlingshuset kl. 16.50.
Af hensyn til bordbestilling skal man tilmelde sig senest onsdag den 25. september
til Rita Welander tlf. 51 95 96 76 eller Klaus Jensen tlf. 97 38 42 47
Torsdag den 14. november:
Ud af Grønbjerg skole og hvad så ? v/Rine Bakkestrøm, Hover
Rine er datter Lone 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.
På nær fællesspisningen er arrangementerne i konfirmandstuen på Frydendalsvej,
og det koster 50 kr., hvis der ikke står andet. Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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Mandagstilbud
Änglamark
mælk

Tirsdagstilbud
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

100 g. kun 8,95

Kun 20,-

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

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

