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27. årgang

Sensommer/efterårs afgrøder i skoven

Skoven bugner af mere eller mindre spiselige svampe
efter en regnfuld efterårsperiode.
Foto: Mogens Ballegaard

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Grønbjerg kan skabes et kulturhistorisk hjørne i byen. Det lyder måske flot at kalde hjørnet kulturhistorisk, men det er ikke desto
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
mindre det, som det drejer sig om. I Grønbjerg kan vi vigte os af, at have meget store
Runestenens indhold
Som man kan se i indholdsfortegnelsen i det- og vigtige udgravninger fra Vikingetiden og
te nummer, så bugner bladet ikke af artikler Jernalderen. Hertil kan vi nu føje en historie,
og begivenheder i Grønbjerg, endvidere er vi der går helt tilbage til den forrige istid.
også forskånet for mindeord i dette nummer,
Bagedysten
selvom det er livets gang.
Til gengæld kan vi glæde os over en fortsæt- Grønbjerg Friskoles Støttekreds havde invitetelse af initiativer i sognet, som har haft en ret den landskendte ”bagedyster”, Rosa, til
Grønbjerg for at fortælle om sine bedrifter
hvilepause på omkring tre år.
Dette initiativ kan man læse om på nogle af mm. Aftenen med Rosa var en oplevelses- og
smagsmæssig succes, men publikumsmæssiderne i bladet.
sigt var det en overordentlig stor skuffelse,
der kan give anledning til panderynker hos
Historierne i dette nummer
Af historie kan det være værd at nævne histo- flere ”anpartshavere”.
rien om julepynten i Grønbjerg, der ind imellem har haft mange udfordringer, og sand- Hundeluftere
synligvis har der også været mange, der har Redaktionen har fået henvendelse om mangeller har haft en mening om julepynten i spe- lende opsamling af deres hundes efterladencielt Algade. Nu har Sogneforeningen gjort skaber. Det er tilsyneladende et tilbagevenrede for besværlighederne i forbindelse med dende problem, som det åbenbart er svært at
opsætning af julepynt i Algade. Der er endda komme til livs - noget må gøres! 
en mulighed for, at komme med gode forslag
til Sogneforeningen.
Deadline for nr. 162 er
Præsentationen af lærerteamet på Grønlørdag d. 28. december 2019
bjerg Friskole er der taget godt imod. Specielt har der været en lærer, der i første omBladet udkommer
gang er blevet forbigået, som har protesteret
onsdag d. 15. januar 2020
og spurgt, om ikke vedkommende skulle med
i præsentationen. Hensigten er fortløbende, at
præsentere de medarbejdere der er og komRUNESTENEN
mer på Grønbjerg Friskole, så man i byen er
klar over, at det er særdeles kvalificerede
www.runestenen.dk
medarbejdere, der er på vores Friskole - som
Redaktør:
én nævnte, det er da fantastisk, at næsten alle
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
lærerne underviser i de fag, de har ønsket.
Tlf: 25 47 05 89
e-mail:
runestenen@runestenen.dk
Juleballet skal ikke forbigås i den sammenhæng. Guruens protester for år tilbage har gi- Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
vet næring til alle tiders fest for måske den Mogens Ballegaard ©.
lidt yngre del af befolkningen i Grønbjerg og Bank:
omegn. Godt at en protest somme tider giver vestjyskBANK 7650 - 2686793
genlyd.
Mobilpay:
25 47 05 89
En mindst lige så spændende historie kan
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
skrives om Langmosestenen og Grønbjerg- Kommune) og trykkes i ca. 350 eks. og vi respekterer ikke
2000´ ide om at skabe en skulptur, der kan et ”nej tak” ! - Bladet sendes endvidere til byrådet digitalt
komplementere Grønbjergs nuværende var- Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
tegn, Grønbjergvikingen, således, at der i
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 Nyt fra Byrådet

budgettet bl.a. prioriteret følgende:

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

 At tilføre Handicap- og Psykiatriområdet
samt Børne- og Familieområdet hhv. 15 og
5 mio. kr., så områderne kan håndtere det
stigende behov for hjælp og støtte. Partierne anerkender samtidig, at der til trods for
de tilførte midler stadig påhviler områdernes udvalg en stor opgave med at sikre
økonomisk balance de kommende år.
 At nedsætte et udvalg med en bred repræsentation af politikere, fagfolk mm., der
skal udarbejde et grundlag for, at Byrådet
kan vedtage en skolestruktur, som er langtidsholdbar, og som sikrer en god balance
mellem hensynet til geografisk dækning,
økonomi samt faglighed og trivsel.
 I forhold til strukturen for Social- og Sundhedsudvalget område er der enighed om at
afvente arbejdet med en boliganalyse på,
der forventes færdiggjort i 2020.
 Der er enighed om, at lokaletilskuddet på
fritidsområdet øges fra 68 til 75 %.

Til Runestenens læsere.
I dette nummer af Runestenen ønsker jeg at redegøre for budgetlægningen
for årene 2020-2023
Den 30. september og den
1. oktober var Byrådet samlet i Laugesens Have til budgetkonference,
og jeg er både glad for, og stolt over at et
enigt Byråd opnåede enighed om kommunens økonomi i de kommende fire år.
Som det nok er bekendt for de fleste læsere
har Ringkøbing-Skjern kommune igen i år
mistet et stort beløb i udligning og tilskud fra
staten, og vores kommune er den i landet der
til budgettet for 2020 mister det største beløb
pr. indbygger.
Det har skabt en urimelig situation, hvor en
veldrevet kommune som Ringkøbing-Skjern
med et serviceniveau, der generelt ligger væsentlig under landsgennemsnittet, tvinges ud
i store besparelser.
Til trods for den vanskelige økonomiske situation indeholder det vedtagne budget begrænsede besparelser på de kommunale kerneydelser.
De væsentligste hovedbegreber for at nå i
mål med dette er:

….fortsættes side 6
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Ringkøbing-Skjern Kommunes driftsudgifter
udgør cirka 3,6 mia. kr. i 2020. Byrådet har i
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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

Indsamling ved Bisættelser og Begravelser
fra Nr. Omme Kirke
Erna Mikkelsen
Skolevænget 3, Grønbjerg
Tlf.: 30 26 42 08

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

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

Vagtlægen i regionen:

Ringkøbing Politi
tlf.: 96 14 14 48

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:
Claus Bak
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
23394313
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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På anlægssiden er der enighed mellem partierne om at realisere Byrådets mål om et anlægsbudget på gennemsnitlig 110 mio. kr.
om året, mens anlægsbudgettet for 2020 vil
nå 126 mio. kr. Anlægsmidlerne er prioriteret til en række nødvendige investeringer i
bl.a. infrastruktur og bygninger.

Udligningsreform.
Det er Byrådets forventning, at en kommende, retfærdig udligningsreform vil tilføre
kommunen midler, der giver mulighed for at
styrke kerneområderne.
Byrådet har derfor ifm. budgetkonferencen
fremsendt et åbent brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag, hvor det urimelige i
situationen påpeges, og med en klar opfordring til at igangsætte arbejdet med en retfærdig udligningsreform hurtigst muligt.
Har du lyst til at vide mere om budgettet
kan du finde dette på kommunens hjemmeside: www.rksk.dk
Runestenens læsere ønskes et godt, og forhåbentligt mere tørt efterår og vinter.

Af de største anlægsposter kan fremhæves:
 29,5 mio. kr. til vejprojekter i Søndervig
samt ombygning af krydset KlostervejSøndervig Landevej.
 10 mio. kr. til nye lokaler til Ungdomsskolen i Skjern.
 17,3 mio. kr. til flytning af dagtilbuddet
Solstrålen i Videbæk til nye faciliteter.
 Beslutningen om Innovest II afventer politisk behandling de kommende måneder.
Hans Østergaard
Med aftalen sikrer Byrådet, at kommunen Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
trods nødvendige besparelser og prioriterin- Telefon: 22 62 15 36
ger stadig har handlefrihed til at kunne understøtte vækst og udvikling hos kommunens
virksomheder og i lokalsamfundene.

Orgelet i Nr. Omme Kirke skal renses
På grund af orgelrensning i sidste halvdel af november, kan der være
uregelmæssigheder i kirkens benyttelse.
Kirken kan ligeledes være aflåst i perioder, hvor der normalt er åbent.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

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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 Historien om Julepynten i Grønbjerg
Ved: Form. for Sogneforeningen Jonas Fejsø Boesen

Julepynt i Grønbjerg 2019
Som mange måske ved har der været tale om
mere Julepynt igennem Grønbjerg i mange
år. Dog er dette aldrig rigtigt lykkedes. Derfor syntes jeg, at det er på tide at oplyse om
hvilket arbejde der har ligget i julebelysning /
pynt gennem årene og hvordan det ser ud nu,
og den nærmeste fremtid.

for julepynt i de 9 lygter.
Mulige løsninger for fremtiden.
Vi arbejder pt. i løsninger med pynt som
har solfanger. Mere eller andet julepynt i
begge ender af Algade. Evt. noget mere lys
til begge byporte. Men det er en sej og langsommelig proces som desværre kan komme
til at tage nogle år.
Vi håber hermed at få afklaret nogle af alle
de spørgsmål der har været omkring julepynten i Grønbjerg.
Er der nogen der har flere spørgsmål eller
forslag, må de heller end gerne kontakt mig
eller skrive til:
groenbjergsogneforening@outlook.dk.
På vegne af Sogneforeningen mange tak for
jeres tid. 

Historien fra gamle tid.
For mange år siden da vi have de gamle master, blev der hængt en grønkrans rundt om
lygterne. Som var der i mange år. Efter vi fik
nye lygter som er mast-forlænget, var det ikke længere muligt at hænge noget op i lygterne. Derfor har Algade selv lagt strøm til juletræskæder i juletræer, som var købt af sogneforeningen. Det kørte i nogle år, men løsningen blev lagt på køl, da mange var utilfredse
med denne løsning. Der er dog altid blevet
sat et stor Juletræ på tovet i Algade samt små
træ i begge ender af Algade.
Hvad er der gjort og undersøgt.
Status i dag er, at vi ikke er kommet på en
løsning med mere julepynt eller belysning
endnu.
Vi er dog blevet klogere på hvorfor og
hvad vi må og ikke må. Vi har haft besøg af
en tekniker fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som præcis kunne oplyse hvilke muligheder der er for julebelysning. Det er muligt at
sætte julelys op i nogle af vores lygter, 9 lygter i alt. Alle i Algade øst, fra Anneberg ud til
den sidste store lygte ved hovedvejen. Resten
af de i alt 41 lygter, er dette ikke muligt, da
lygterne kun har én svejsning som gør, at de
er meget svage overfor svingninger og vægt.
Det er dog ikke uden omkostninger hvis
man skal have belysning op. Hver mast skal
have monteret et stik med afbryder. Stikkende koster 1250,- ex. moms. Dertil kommer en
strømmåler på et par tusind kr. For ikke at tale om monteringen af stikkende. Hvilket vil
sige at for ca. 30.000 kr., kan vi få belysning
i 9 lygter.
Denne løsning har vi vurderet er alt for dyr

Julepynten i 2009
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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 går på skolen.
Sådan blev det formuleret i sidste nummer.
Nu kommer fortsættelsen af de sidste seks
lærere i Grønbjerg Friskole.
Herefter vil vi tage fat på præsentationen af
personalet i Grønbjerg Friskoles børneafdeling NaturMusen.

Lederne af Grønbjerg Friskole Niels Henrik Larsen og Klaus Wolff blev der skrevet
om i Runestenen henholdsvis nr. 125 side 6 8 og nr. 109 side 24 - 25.
Begge artikler kan findes på:
www.runestenen.dk/runestenen

Camilla Bjørndahl Nielsen
Født: 1981
Gået på: Hjerm Skole 0.-7. kl., Gimsing Skole 8.-9. kl. Struer Statsgymnasuim, Trænerudd. ved DGI, Aerobicinstruktørudd. ved DGI,
Svømmelærerudd. ved DGI,
Uddannet Lærer: Ribe Seminarium 2002-2006
Camilla vil helst undervise i: Idræt, dansk, samfundsfag, svømning og
stå for elevmødet.
Camilla underviser i: Idræt, dansk, samfundsfag, svømning og står for
elevmødet.

Ansat: 2008
Valgte Friskolen: Da den daværende folkeskole lukkede i Grønbjerg, var vi en gruppe lærere, der så lyset i at kunne være med til at starte Grønbjerg Friskole op. En god håndfuld ildsjæle i Grønbjerg, havde gjort et virkelig godt forarbejde. Samtidig var der god opbakning
fra byen, og som forholdsvis nyuddannet lærer, så jeg Grønbjerg Friskole, som en fantastisk
mulighed for at præge og ikke mindst lære en masse nyt. Ildsjæle, opbakning og de mange
muligheder præger stadigvæk mit arbejde hver dag, og det er jeg taknemmelig for.
Irene Skuldbøl Føhns
Født: 1973
Gået på: Videbæk skole (1989), HH Ringkøbing (1992), Erhvervssproglig bachelor - tysk og Fransk HIH Herning, (1996)
Uddannet Lærer fra: Nr. Nissum Seminarium.
Irene vil helst undervise i: Dansk, Tysk, Historie og Kristendom.
Irene underviser i: Dansk, Tysk, Historie og Kristendom.
Ansat: 2012
Valgte Friskolen: Når man træder ind ad døren på Grønbjerg Friskole,
mærker man straks, at der er rart at være. Stemningen er god, det vrimler med glade, trygge og tillidsfulde børn. Omgangstonen er fri og respektfuld, ligesom der er
plads til forskellighed – alt sammen noget, som jeg sætter utrolig stor pris på.
For mig er det også vigtigt at arbejde på en skole, hvor fællesskabet vægtes højt. Vi prioriterer vores fælles samlinger dagligt, vores lejrture, vores temauger og elevmøder. Vi lærer vores elever, at de er en del af et forpligtigende fællesskab, som de skal bidrage aktivt til at påvirke positivt.
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Rikke Møller Clausen
Født: 1971
Gået på: Molsskolen, 10. kl. på Vandel Ungdomsskole, Rønde Gymnasium.
Uddannet Lærer fra: Den Frie lærerskole i Ollerup.
Rikke vil helst undervise i: Dansk, Engelsk, Fortælling mm.
Rikke underviser i: Dansk, Engelsk, Fortælling mm.
Ansat: 2012
Valgte Friskolen: pga. den gode opbakning fra ledelse og kolleger +
de aktive forældre, samt at der er plads til nye tanker og ideer og kreativ tænkning. Desuden selvfølgelig og ikke mindst skolens menneskesyn.
Birgit Højris
Født: 1958
Gået på: 10. klasse fra Skjern Byskole, Viborg Gymnastik højskole
Uddannet Pædagog fra Holstebro Børnehaveseminariet 1980, støttepædagog - børnepsykiatrisk afdeling Herning -Bakkehuset i Videbæk
Birgit underviser i: 0. klasse, yngste gruppen og idræt.
Ansat: Jeg har været på Grønbjerg skole siden 1990, som nu er Grønbjerg Friskole
Valgte Friskolen: - jeg valgte Grønbjerg pga. den lille lokale skole fællesskabet - og nu hvor den er blevet en Friskole.
Else Marie Kokholm
Født: 1970
Gået på: Grønbjerg skole 1.-7. kl. Højere Handelseksamen - kontorudd.
Uddannet Lærer fra: Nr. Nissum Seminarium
Else Marie vil helst undervise i: Dansk, Krea, Idræt og Specialuv.
Else Marie underviser i: Dansk, Krea, Matematik, Idræt og Specialuv.
Ansat: August 2013
Valgte Friskolen pga.: Jeg syntes det er et fantastisk sted at være. Jeg
er vild med den måde vi er sammen med eleverne på.
Grethe Lorentzen
Født: 1964
Gået på: Skovlund Skole, Bramming Efterskole og Grindsted Gymnasium.
Uddannet Lærer fra Frederiksberg Seminarium.
Grethe vil helst ikke undervise i: Fysik og musik (det er lettere at skrive!!.)
Grethe underviser i: Dansk, matematik, tysk, historie, fortælling og
fællesidræt.
Ansat: 2008
Valgte Friskolen: Jeg ville gerne være med til at opbygge en ny skole med et anderledes indhold end folkeskolen. På Friskolen er der ikke langt fra tanke til handling og alle kender alle.
9
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Nytårsfyrværkeri
Skal der være fyrværkeri, så lad der være fyrværkeri
{
{
{

Vi skal skyde det nye år ind
Der er brug for dig/jer til at hjælpe
Det bliver mindst lige så godt som sidste år
Kl. 00.20 går det løs bag gymnastiksalen

{

Du kan støtte med et lille såvel som et stort bidrag

Spar på krudtet og giv i stedet et bidrag på
{
konto nr. 7780 - 60 61 741
{
mobilepay på 29 66 84 28
{
til Karsten pedel (Grønbjerg Friskole)
Ses vi 1. januar 2020 kl. 00.20?
00.20 - tror jeg nok vi gør!

10
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Juleballet 2019
Igen i år kommer Volf Duo og spiller op til dans.

Gå ikke glip af årets fest !!!
Fredag den 27. december 2019 kl. 18.30
i Multisalen på Grønbjerg Friskole

v Tilmelding og betaling kan foregå på MobilePay 42 54 11 36 (husk at notere navn
for de tilmeldte)

v
v
v
v

Bordbestilling kan ske til Heidi Mouridsen på tlf. 61 85 42 04.
Entré-pris 130 kr. pr. person, og sidste tilmelding er mandag d. 23. december 2019
Medbring din egen julemad…..
…..eller bestil evt. smørrebrød hos Madstedet på tlf. 24 79 20 55 som leveres.

v Igen i år vil der være pizza til natmad
Glade julehilsener
Sogneforeningen
Følg os på Facebook:
Julebal Grønbjerg 2019
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 Langmosestenen tilbage i Grønbjerg!
Langmosestenen kløves
I 1855 blev Langmosestenen kløvet og benyttet til bropiller til en ny bro over Storåen i
Holstebro.
De tre bropillerne står der endnu, men de
øverste kvartkugler som blev hugget ud af
Langmosestenen er fjernet og har stået hengemt siden omkring 1910.
En overgang stod der fire af kvartkuglerne
på Storåbroen ud for - som der er i dag Ringkøbing Landbobank i Holstebro.

Storåbroen i Holstebro omkring 1855

Billedet er venligst udlånt af Holstebro Lokalhistoriske Arkiv

Hvad skal vi bruge Langmosestenene til?
En lille nedsat gruppe under Grønbjerg -2000
Palle Eriksen, Thorkild Hjort og Mogens
Langmosestenene kommer til Grønbjerg
Ad krogede veje har vi fået to af disse meget Ballegaard fik i opdrag at udarbejde en
smukt udhuggede sten hjem til Grønbjerg ”skulptur”, der skulle illustrere den oprindelige Langmosesten, som vi har en skitse af,
igen. Stenene vejer omkring 800 kg pr. stk.
og som er indsendt af Pastor Jens Lauritsen i
1638 i forbindelse med en indberetning til
staten om terrængenstande mv. i sognet.
Arbejdet begyndte i 2015 og med en lang
pause, er det nu genoptaget.
Gruppen er kommet frem til den opstilling,
som er udarbejdet i 3-D digital af Jens Erik
Bygvraa, som vist her til højre.
En skulptur i Grønbjerg
Skulpturen skal placeres i Byparken lige over
for en anden kulturhistorisk figur, GrønbjergVikingen, der er placeret på Grønbjerg Friskoles grund på det vestlige hjørne af Algade
og Skolevænget.
Hvem skal nu betale?
Det er imidlertid ikke gratis at få fremstillet
12
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Skulpturen er her fremstillet af Jens Erik Bygvraa i 3D - digitalt. De to kvartkugler inde i ”stenen” er
dem vi har her i Grønbjerg. Selve ”stenen” bliver udført i en stålkonstruktionen der skal illustrere den
oprindelige Langmosesten som Pastor Jens Lauritsen indberettede til den ansvarlige (Worm) ved staten i 1638. Skulpturen af ”stenen” er ca. to meter høj. Længden bliver ca. tre meter og bredden er ca.
to meter. De to kvartkugler er på den længste led ca. halvanden meter og højden er ca. firs cm.
Skulpturen står på en betonplade hvorpå der er lagt et lag grus og afgrænsningen er hhv. kantsten og
ca. 50 cm chaussessten.

Man kan overføre et evt. beløb til konto:
Langmosestenen: 7670 - 7318699
i Ringkøbing Landbobank

en sådan skulptur.
Der skal fremstilles et beton fundament og
underlag for de to kvartkugler, selve ”stenen”
skal udfærdiges i stål/jern, jernskulpturen
skal transporteres, der skal fremstilles tavler
og plancher der skal fortælle om Langmosestenen og sagnet om hvordan den er havnet
ved Granly i Langmose.
Der skal drages omsorg for, at skulpturen
kan blive stående uanset hvem der fremover
kommer til at eje Byparken.
Når der er opstillet et budget for projektet
skal der søges midler. Både her i sognet, men
også hos diverse fonde der støtter kulturhistoriske tiltag.
Gruppen har allerede fået tilsagn om støtte
fra Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv samt
flere borgere fra Grønbjerg og omegn.
Men der er plads til flere bidrag.

Der arbejdes ihærdigt på at få opstillet et
budget på skulpturen hvor smed og murer allerede er kontaktet.
I Runestenen nr. 44 side 30 - 31 kan man
læse næsten hele historien om Langmosestenen, der i sin tid kom til Granly i Langmose
som en vandreblok under den næstsidste istid.
Langmose er en mosestrækning der har forbindelse med Tim Å ca. 4 - 5 km vest for
Grønbjerg og som strakte sig mod sydøst til
Granly der ligger på Kjærgårdsvej.
(4 cm kort fra 1953) -mb
Øvrige billeder er Mogens Ballegaard
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Juletræsfest 2019
Søndag den 1. december kl. 14.30 - 16.30
Kom uanset alder og deltag i årets juletræsfest

i Forsamlingshuset
Vi mødes ved den gamle smedje kl. 14.30, hvor vi vækker julemanden.
Derefter tænder vi lyset i det store juletræ på Torvet og går til juletræsfest i Forsamlingshuset.
Der serveres hjemmelavede vafler ad libitum, gløgg, kaffe, saftevand og en godtepose til
børnene.
Entré: 30,- pr. person
Glade julehilsener - Grønbjerg Sogneforening

14

13. november 2019

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:
•

Lægge kontanter i medfølgende kuvert og aflevere
den i postkassen Kastanjeallé 1 (Hans Erik Nansen)

•

Overføre et beløb på 7650 - 26 86 793 via netbank

•

Benytte MobilePay:

25 47 05 89

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme.
På de fleste beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!

MENS VI VENTER
MED GRØNBJERG AKTIV
d. 24. december kl. 10.00 - 12.00
I multimulti- og gymnastiksalen vil der være mulighed for at lege, springe, spille
forskellige spil og få sved på panden. Der vil være aktiviteter målrettet til
både børn og voksne.
Kom og vær med til et par hyggelige timer, en god start på juledagene for
børn, voksne, bedsteforældre, fætre/kusiner og Moster Ruth fra Køge.
Husk godt humør, nissehue og 20 kr. som betaling for denne formiddag.
formiddag

Benyt den fartdæmpende parkering i Algade
15
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 Bagedysten og Rosa i Grønbjerg
Det var en skam!
Rigtig, rigtig mange gik glip af et sprudlende
foredrag med ”Bagekage Rosa” - hende fra
”Bagedysten”, ”Vild med Dans” og ”Kender
du typen”.
Formanden for Grønbjerg Friskoles Støtteforening Hanne Gamborg bød velkommen til
de ca. fyrretyve, der var mødt frem til de ca.
100 fremsatte stole.
Foruden stolene var der også sat et meget
stort bord frem, til alle de kager der var indkommet, og som skulle vurderes af Rosa Kildahl og en medhjælper, Betty Bondesgaard,
der er køkkenansvarlig på Grønbjerghjemmet.

ud af ærmet, og som man ikke havde set på
skærmen, medens bagedysten stod på.
Rosa Kildahl fortalte endvidere om sit liv i
Danmark med en mor der var ”kommet galt
afsted” med en grønlandsk mand. Med opvæksten og også at hun havde gået på friskolen i Vilsted, i nærheden af Løgstør. Rosa
fortalte videre om sine aner og øvrige familie
i Grønland, som hun her i en senere alder har
haft kontakt med.
Kaffe uden kage!
Efter fortællingen/foredraget gik man over
til kaffen, hvoraf der til en begyndelse kun
var kaffe og te, idet de indleverede kager nu
skulle bedømmes af Rosa og Betty. Der skulle vurderes på smag og på udseende og der
var præmier til vinderne af begge kategorier.
Det tog jo nogen tid, da samtlige 13 kager
skulle vurderes på smag og udseende og der

Fortællingen/foredraget
Rosa fortalte levende om tiden med Bagedysten, og det ene latterbrøl fra publikum
blev afløst af det andet efter de sprudlende
og ligefremme anekdoter, som Rosa rystede

Rosa fortæller med både arme og ben og naturligvis også med mimik og grimasser.
16
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Her til venstre smages der på vinderkagen herover voteres der i dyb koncentration om kagerne.
Herunder kan man se alle herlighederne.
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skulle voteres om de enkelte kager.

om ”Bagedysten” på TV. Emil havde nogle
spørgsmål til Rosa om, hvordan det var, og
hvordan man kommer med, for Emil har planer om at prøve at komme med om nogle år.
Så talte Rosa og Emil lidt om den kage,
Emil havde lavet, at den manglede lidt knas,
og hvordan Emil havde lavet striberne og
blomsterne på den.
Emil fortalte, at de 200 vinderkroner til
Imerco skulle bruges på en dejskraber fra
Mette Blomsterberg, som kan bruges til chokoladepynt.

Vurderingen og kagemætte dommere!
Konklusionen blev at Rosa og Betty var
enige om top og bund og der var fuldstændig
enighed om de to vindende kagers placering i
konkurrencen.
Og så kommer der overraskelsesmomenter.
De to vindere blev kaldt frem for de to
dommere, der ikke vidste noget om, hvem
der havde indleveret hvilke kager.
Vinderen på smag blev en firkantet kage
omviklet med ægte marcipan kreeret af Anne
-Marie Jørgensen fra Holstebro, der dog har
bekendte i Grønbjerg. (se modst. side øverst)
Vinderen på udseende var en ung mand på
14 år, Emil Møller, fra Tarm, der var taget
til Grønbjerg med sin helt utroligt fint dekoreret kage. (se modst. side nederst)

Hvad kan man lære af dette arrangement?
Det eneste beklagelige ved hele arrangementet var, at Grønbjerg Friskoles børn blev
snydt for det eventuelle overskud, og så blev
der endda taget af kassen, for at dække underskuddet ved denne helt igennem sjove og
interessante aften, men der var absolut ingen
Måske ser vi Emil senere i bagedysten?
der gik kageflove derfra.
Emil Møller har ingen relationer til GrønHvilken konklusion og hvilken lære kan
bjerg, men ville vise Rosa sin kunnen.
friskolen og Friskoles Støttekreds så komme
Emil forklarede at Rosa og han talte mest frem til og lære af? (-mb) 
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Grønbjerg sommerfest uge 35 2020
Just Cruisin
kommer igen og
spiller til
høstfesten.

Hans Østergaard
Spjald
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Grønbjergs andet vartegn
Langmosestenen
(Grønbjergvikingen er opsat i 1991 med bidrag fra mange grønbjergborgere)

Gør Grønbjergs andet vartegn
til virkelighed!
Man kan donere et mindre eller større bidrag til:
Langmosestenen
7670 - 73 18 699
i Ringkøbing Landbobank
Man kan læse mere om projektet på side 12-13
21
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
22
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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

Margrethes Døtre
Vi holder stadig kreative aftner hver måned og det er den
første torsdag i måneden
kl. 19 i Grønbjerg Friskole

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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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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Vejviseren 2020…
Vær sikker på at andre i byen kan få fat i dig!!
Send dine ændringer til
runestenen@runestenen.dk
eller med SMS til: 25 47 05 89

Du må også gerne ”prikke” til din nabo.
Husk vi tager også børnene alvorligt, så de kommer i med navn
og adresse samt fødselsår.
Det er ikke for din skyld, men mest for at alle andre kan finde
dig og dit telefonnummer, e-mailadresse og se hvem dine børn
skal gå i klasse/lege med.
Vejviseren bliver kun omdelt i Grønbjerg by og på land.
Vejviseren udkommer sammen med Runestenen til januar.

DU - kan nå det endnu!
Støtteforeningen for Grønbjerg Friskole søger din støtte i form
af kontingent for 2019 - jo det er rigtig nok at du kan nå det!!
Indbetalingen på kr. 100 kan foretages på
MobilePay 81657111 eller
på konto 7670-25 03 576 i Ringkøbing Landbobank.
Husk at skrive dit navn i medd. feltet.
På forhånd tak!

Man kan altid se samtlige numre af Runestenen
på www.runestenen.dk
25
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I Byparken og Green-Team
Der var mødt 16 op til Grønbjerg Friskoles kunne færdes og opholde sig på området.
bestyrelse og ledelses Byparkmøde mandag
Området er tilplantet med 1300 træer, og
den 23. september i Grønbjerg Friskoles der er etableret både gangstier og cykelbane.
Gymnastiksal.
Skolen ønsker en 200 m2 pavillon hvoraf
de 100 m2 skal kunne opvarmes med brændeEtablering af Green-Team
ovn.
Den egentlige grund til mødet var, at etablere
Derudover skal der etableres to stk. sheltere
et Green Team der skal stå for vedligehold af og en ”herrelund”.
Byparken, idet Friskolens pedel ikke kan finde timer til det store arbejde, det er, at holde Der er næsten ryddet op - og så videre!
hele området.
Der blev drøftet de faktiske forhold, hvor
Skoleleder Niels Henrik Larsen orienterede Kristian Kristiansen (Pilitus) har ydet en fankort om byparkens oprindelse og ide, som i tastisk indsats med at få fjernet al ukrudt på
korte træk går ud på at anvende grunden over området.
for Grønbjerg Friskole som Bypark og med
Opgaven går så ud på at etablere en styremulighed for at foretage undervisning i skole- gruppe, hvis navn hurtigt blev ændret til Atiden. Bypark skal forstås bredt. Der skal være gruppen, og ligeledes skal der etableres en Bmulighed for, at hele byens befolkning skal gruppe, hvis formål er at udføre de opgaver

Grønbjerg Friskoles leder Niels Henrik Larsen orienterer om Grønbjerg Bypark.
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som A-holdet finder fornødent.
B-gruppens medlemmer er på sin vis ikke
faste, idet man kan melde sig til det arbejde,
som man nu synes man magter og har tid til.
A-gruppens første opgave er at invitere et
par forældre fra skolen, som er anlægsgartnere og få ideer og input til yderligere beplantning og specielt, hvordan holder man området mest hensigtsmæssigt både tidsmæssigt,
men også arbejdsindsatsmæssigt. Kort sagt
hvordan skal ”årshjulet” for byparken se ud?
Det skal siges, at det ikke kun er en arbejdsgruppe. Der skal også være tid til socialt samvær med hygge og ”kaffe og kage”.
Skolen kan bistå økonomisk med redskaber
og andre fornødenheder.
Der blev endda talt om, at holdene også
kunne udvides til at hjælpe borgere i Grønbjerg der har svært ved selv at holde området
ud for deres huse.
Har man en stund i overskud og vil deltage
i nogle hyggelige opgaver, kan man henvende sig til Charlotte Dyrberg på tlf.: 40 46 07
59 eller charlotte84dyrberg@gmail.com.

Kort resumé
I aften blev Grønbjergs Green Team oprettet!
• Formålet med gruppen er primært at holde
Grønbjerg Bypark fri for ukrudt.
• Det skal være sjovt og til dels selskabeligt.
• A-gruppen har det overordnede ansvar, og er
en slags arbejdende styregruppe.
• B-gruppen er de der har tid og overskud til en
gang imellem at deltage i arbejdet.
• Gruppens arbejde kan udvides, hvis der er borgere i Grønbjerg, der har svært ved selv at holde fortov og facaden ud mod gaderne vedlige,
eller har behov for hjælp til dette.
• Kristian Kristiansen (i byen kaldet Pilitus) er
med i gruppe B, og har indtil nu ydet en fantastisk indsats med at holde Grønbjerg Bypark
ukrudt slået.
• Hvis man har lyst til at dele nogle timer sammen med andre ligesindede og holde primært
Grønbjerg Bypark ved lige, kan man henvende
sig til:
• A-Gruppeleder: Charlotte Dyrberg
• tlf: 40 46 07 59 eller
• charlotte84dyrberg@gmail.com (-mb)

A- og B-holdet
De øvrige i A-gruppen blev foruden Charlotte Dyrberg også Grete og Leif Tange, Anja
Berger, Claus Bak og Minna Kjeldgaard.
Der meldte sig desuden nogle stykker til det
såkaldte B-hold.
Der er efterfølgende aftalt et møde med anlægsgartnerne i begyndelsen af november
hvorefter A-holdet er bedre i stand til at træde i karakter.

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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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
28

13. november 2019

Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul.
Juletræer kr. 130,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå
en tur i skoven og samle
mos og kogler samt købe
gran til adventskrans og
juledekorationer.
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg
Tlf.: 40 29 10 73
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 Ny beboer på Købmandsalle 6
Ved: Grete Tange

Har boet på Købmandsallé 6 i et halvt år.
For snart længe siden flyttede der en ny person ind på ovenstående adresse, og han har
indvilget i at fortælle lidt om sig selv.
”Jeg hedder Steffen Lemmer – men bliver altid kaldt Lemmer, og jeg er 32 år.
Barneår
Jeg er født i Aarhus, men jeg flyttede sammen med mine forældre til Hadsten kort tid
efter.
Da jeg var 5 år, flyttede vi til Ringkøbing,
og der har jeg boet det meste af mit liv. Jeg
har været lidt af en skarn, for jeg har ADHD,
som jeg dog aldrig har fået medicin for. Det
har jeg nægtet.
For mig udmøntede sygdommen sig på den
måde, at jeg blev hurtigt sur og irriteret. Det
var ikke så slemt for mig, men jeg ved, at andre har det meget værre. Jeg har stadig sygdommen, men jeg er vist vokset nogenlunde
fra det, for der var flere, der ikke rigtig troede, at jeg blev til noget, hvilket jeg har modstå på egne ben, og jeg fik lidt bedre hold på
bevist. - Forklaring følger. mit temperament.
Skolen
Jeg har gået i skole i Ringkøbing, men jeg Familien
havde svært ved det boglige, så meget af ti- Mine forældre blev skilt, og jeg flyttede samden gik jeg i specialklasse på Ringkøbing men med min mor i Ringkøbing, hvor min
far også boede med sin nye familie.
Skole.
Da jeg blev 13 år, kom jeg på kostskole på Jeg har 3 søskende, og jeg er den ældste, og
Lolland Falster, og der var jeg i 2 år. Det var jeg har 3 halvsøskende hos min far.
en anderledes oplevelse, men jeg fik lært at
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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Lærlingetid hos KP komponenter i Spjald
Da jeg kom hjem fra kostskolen, orkede jeg
ikke at fortsætte i skolen, så jeg fik arbejde
som arbejdsdreng på fuldtid hos KPkomponenter i Spjald.
Det var min far, som fandt dette job til mig,
og det blev jeg rigtig glad for. Jeg arbejdede
som arbejdsdreng i to år, og så fik jeg tilbud
om at komme i lære som industritekniker.
Under uddannelsen, som dels foregik i firmaet, dels på fire forskellige skoleforløb, fik
jeg lærlingeløn, som steg efterhånden som
jeg bestod prøverne. Det tog fire år.
Jeg fik næsten topkarakterer, selvom jeg ikke var så glad for at læse i bøgerne. Jeg er
derimod god til at bruge mine hænder.
Jeg klarede svendebrevet med bravur, og
det er jeg faktisk meget stolt af.

KP er underleverandør til store virksomheder bl.a. Danfoss.
Interesser
Jeg har stor set ikke andre interesser end at
arbejde med computeren, hvor der altid er
noget, man kan give sig i gang med. Det er
vanskeligt at dyrke andre interesser, når man
har mine arbejdstider. Jeg har også gode
kammerater, hvoraf nogle bor i Grønbjerg.
Modtagelsen.
Jeg synes folk er venlige her i byen, og de
hilser, når man møder dem.
Jeg har haft lidt problemer med at komme
ud fra mit hus, fordi der har været nogen, der
har parkeret lige foran min udkørsel. Det har
været et problem flere gange.”

Dermed takker jeg for, at Lemmer ville tage
Arbejde hos KP
Jeg har været hos KP lige siden, og det er imod mig og fortælle om sit liv. 
snart 15 år.
Jeg synes selv, at jeg er et godt eksempel
Zoneterapi • Healing • Laser
på, at man sagtens kan klare en uddannelse,
Massage
• Øreakupunktur • Bach remedier
selvom man har ADHD. Jeg er nu nøglemedarbejder, og det betyder, at jeg skal stå til rådighed for alle i firmaet, fordi jeg skal afhjælpe de problemer, som de ansatte løber
ind i. Det er faktisk en meget betroet stilling,
Tina Hammelsvang Kirk
som jeg er rigtig glad for, og som giver en
RAB reg. zoneterapeut
rigtig god løn.
www.klinikforsundhed.dk
Jeg arbejder på aftenholdet, hvilket betyder, at
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
jeg starter om eftermiddagen og slutter ved 23tiden. Derfor sover jeg altid om formiddagen.

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

 Bilkø på Frydendalsvej!!
Sjældent har der været så mange biler på
Frydendalsvej i Grønbjerg.
Anledningen var fodboldkomsammen af
unge mennesker i alderen 6 - 8 år.
Sammen med deres forældre blev bilrækken enorm.
I alt 70 børn samt deres forældre/bedsteforældre.
Fodboldafslutning i år og turneringen blev
rykket til Grønbjerg.

Der var omkring 10 hold fra Grønbjerg,
Rindum, Holstebro, Ulfborg, Aulum, Ørnhøj
og Vildbjerg.
Efter fodboldturneringen hvor der var gratis sodavand og en pølse til alle spillerne blev
Trænere, hjælpetrænere og kridtmanden takket for deres utrættelige indsats.
Efterfølgende var der spisning i klubhuset
for 2 ungdomshold U7 og U10 samt deres
forældre, i alt 30 deltagere. 

Formand for fodudvalget Claus Bak overrækker en hilsen til trænerne Henrik Ahm, Magnus Thomsen
og Jacob Vendelbo, der alle træner U7 mandskabet

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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Til højre: Banekridter Jørn Bak for også en hilsen
for indsatsen i den forløbne sæson.
Her under: Malene styrer i køkkenet med madlavning til 30 pers.
Nederst: Nicolai Nielsen, Henrik Birkebæk, Asbjørn Bank, får overrakt en hilsen af formand for
fodboldudvalget Claus Bak for veludført trænervirksomhed for U10 holdet i sæsonen.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Løvfaldsvandring med Menighedsrådet
Ved: Menighedsrådet / Gravers Kjærgaard

Løvfaldsvandring i Sandbæk Plantage
Søndag d. 6. oktober kl. 14 havde menighedsrådet, på opfordring, arrangeret en ”Løvfaldsvandring”.
Godt en snes personer mødtes i Sandbæk
Plantage, kommunens største plantage på 143
ha.
Her var madpakkehuset centrum for mødet.
Vejret var perfekt til formålet. Præst, organist
og kirkesanger var mødt.
Pastor Bodil Toftdahl havde nogle betragtninger til eftertanke, omkring søndagens
tekst. Organist Monica Vestervig spillede på
medbragt ”batteriklaver” og Kirkesanger
Hans Jørgen Mikkelsen sang for, på nogle af
efterårets dejlige salmer og sange. ”Nu falmer skoven trindt om land”, sensommervisen
”Æbler lyser rødt”, ”Hvor du sætter din fod”

og et par stykker mere. Herefter vandringen,
hvor Hans Jørgen Mikkelsen havde forberedt
en halv times tur og Helle Engestoft en hel
time i de skønne omgivelser. Tilbage i madpakkehuset, hvor menighedsrådsmedlem Marianne Hansen stod klar med kaffe/the og kage.
Nogle dejlige timer var det med samvær,
frisk luft og synet af efterårets farvespil, som
naturen byder på i løvfaldstiden.
Eftertanke
Hvor er vi heldige at bo et sted, hvor naturen
er tilgængelig inden for så kort tid. Tænk blot
på Sandbæk og Snogdal plantager som er
kommunale plantager, Kiddal er privat/
anpartsplantage og Hoverdal Plantage, som
er statsskov under Naturstyrelsen. 

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

Flagallé
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Efterårs/vinterkalender Menighedsrådet
Sang og Fortælling følgende fredage kl. 14
Vintermørket er over os, så det er tiden for indendørs sang og hygge. I præstegården er kaffebordet dækket, og de levende lys sætter stemningen til tre eftermiddage med kendte og mindre kendte sange og historier. Der er Sang og Fortælling i
præstegården kl 14
fredag d. 29. november
fredag d. 24. januar
og fredag d. 28. februar
Alle er velkomne, det er ganske gratis!
Advent Søndag den 1. december kl. 15.30
Traditionen tro synger vi advent ind i Nørre Omme kirke søndag d. 1. december.
Vi begynder det nye kirkeår med en lille reception kl. 15.30, og så er der gudstjeneste kl. 16 med en perlerække af de kendte julesalmer og god musik! Kom og vær
med til en munter og hyggelig start på den søde juletid!
Christmas Carols
I år er der igen Festival of Carols and Lessons i Nørre Omme kirke. NO Gospelkor
synger for på de smukke og meget kendte engelske julesalmer, og lokale engelsksprogede oplæsere vil læse tekster, som forbereder os på julens budskab.
Tag engelsktalende venner og naboer med - alle er velkomne!
Tirsdag d. 17. december kl. 19.30 i Nørre Omme kirke
Come and enjoy a traditional Christmas service in English in Nørre Omme Church
Tuesday December 17th at 7.30 pm. Bring a friend! If you would like to read
one of the lessons, please contact the pastor at bodil.toftdahl@gmail.com
Ord og toner i fugleperspektiv
En aften i kirken, hvor velkendte fugle bliver præsenteret med ord, billeder, litteratur, musik og sang.
Onsdag den 19. februar kl. 19.00 i Nr. Omme Kirke
Kom og hør en organist, en kirkesanger og en kirkegårdsgartner.
Af disse er to også ornitologer og den tredje velbevandret ud i poesien og den danske sangskat.
Fællesspisning i Grønbjerg
Fredag den 31. januar - i forsamlingshuset,
hvor vi, traditionen tro, skal have flæskesteg og dessertbord
Yderligere information i Runestenens januar nummer.
Arr.: Kultur og Samvær, Margrethes Døtre og Menighedsrådet

Vis hensyn
Saml din hunds efterladenskaber op efter den
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Kultur & samvær Program for efterår/vinter 2019/2020
Torsdag den 14. november kl. 19.30
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 kl. 19.30
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.
Torsdag den 16. januar kl. 19.30
Et lille lys i mørket v/Steen Espersen, tidl. højskolelærer
Et foredrag om det armenske folkemord under første verdenskrig, og om de danskere der forsøgte at hjælpe det armenske folk, især Karen Jeppe og Marie Christensen, det blev et årelangt arbejde med armenske flygtninge i Syrien og Libanon
Fredag den 31. januar - i forsamlingshuset kl. 18.00
Fællesspisning i Grønbjerg hvor vi, traditionen tro, skal have flæskesteg og dessertbord. - Yderligere information i Runestenens januar nummer.
Onsdag den 19. februar kl. 19.00 i Nr. Omme Kirke
Ord og toner i fugleperspektiv
En aften i kirken, hvor velkendte fugle bliver præsenteret med ord, billeder, litteratur, musik og sang.
Kom og hør en organist, en kirkesanger og en kirkegårdsgartner.
Af disse er to også ornitologer og den tredje velbevandret ud i poesien og den danske sangskat.
Arr. Kultur og Samvær og Menighedsrådet
Torsdag den 12. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Østcanada: (de maritime provinser og et lille kik på Ottawa m/m)
v/ Marlene & Klaus Jensen
Arrangementerne finder sted i konfirmandstuen på Frydendalsvej, og det koster 50
kr., inkl. kaffe - hvis der ikke står andet.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Plantekost.
Forskningen i vores spisevaners betydning
for klima og natur flytter sig rigtig meget i
denne tid.
For en del år siden var det almindeligt, at
man ikke spiste grønsager, og nu er det ved
at blive sådan, at man ikke må spise andet, så
man går lige i den modsatte grøft.
Man kan godt leve af udelukkende vegetarisk mad, som veganerne gør, mens vegetari-

anerne har lov til at spise mælkeprodukter og
æg sammen med, men man risikerer at komme til at mangle B vitamin.
En videnskabelig rapport fra i år anbefaler,
at man i den rige del af verden skal spise
mindre kød – især det røde – end nu. Det er
der også sundhedsmæssige grunde til. Dog
gør adgang til kød, æg og mælk det nemmere
at leve sundt, men vi har overdrevet. Det, der
var festmad for 60 år siden, er lige så stille
blevet hverdagskost. Noget tyder på, at lyst
kød, fra f. eks. kylling, belaster klimaet mindre end planteprotein, så det er stadig i orden
at spise lidt kød. 

STOR TAK FRA DE FRIVILLIGE
Grønbjerghjemmets Frivillige vil her gerne sende en stor TAK til alle der
støtter os med kontingent, sponsorater og private gaver.
Det betyder at vi kan give beboerne oplevelser og hygge.
Vi holder julehygge på hjemmet torsdag d. 28. november, fra kl. 15.00 og
et par timer frem, hvor i er velkommen til at kigge ind,
Der er tombola, salg af vafler, kaffe, gløgg og småkager.
Der er også salg fra Boden, hvor der sælges småkager, marmelade og
dekorationer.
Hilsen de frivillige.

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Julens Gudstjenester i Nr. Omme Kirke
Grønbjerg Friskole / NaturMusen
Tirsdag d. 17. december
kl. 9.30 for de mindste, dagplejer og dem der er hjemme på barsel


kl. 10.15 for børnehaven
Lørdag d. 21. december
kl. 8.30 for alle klasser i Grønbjerg Friskole

Torsdag d. 19. december kl. 10.30

Grønbjerghjemmet - Julegudstjeneste i Nørre Omme kirke

Søndag d. 22. december
Ingen Gudstjeneste

Tirsdag d. 24. december - Juleaften
Gudstjeneste kl. 10.30 og kl. 14.45

Onsdag d. 25. december - Juledag
Ingen Gudstjeneste

Torsdag d. 26. december - 2. Juledag
Ingen Gudstjeneste

Søndag d. 29. december
Ingen Gudstjeneste

Onsdag den 1. januar 2020 kl. 14
Nytårsgåtur og gudstjeneste

Det nye år begynder traditionen tro med en frisk gåtur nytårsdag fra kirken kl.
14.00. Vi er tilbage ved kirken kl. 15, hvor der serveres varm suppe og en lille
hyggelig gudstjeneste!

Nyt fra organisten
Nr. Omme Koret begynder igen 14/1 2020 kl. 19.00 - ca. 21.00.

Nørre Omme koret øver hver tirsdag kl. 19.00 – ca. 21.00.
Vi synger Julen ind d. 1. december i Nr. Omme kirke, og senere på måneden deltager vi i Festival of Carols and Lessons.
Nye sangere er velkomne i Konfirmandstuen med indgang fra Frydendalsvej.

38

13. november 2019

 Nyt fra Grønbjerghjemmets venner
Ved: Kristine Kjær

Torsdag d. 29. august
De frivillige havde inviteret beboere og personale, på tur til Haunstrup dyrepark.
Vi drog alle afsted i regnvejr, vi spiste vores lækre madpakker, som Betty og Elin
(køkken personalet) havde lavet. Trods det at
regnen fortsatte, havde vi en god dag, vi fik
set lidt på dyrene. Inden vi tog hjem fik vi is,
trods alt en god dag, for vejret kan vi jo ikke
gøre noget ved.

Til frokost var der dejligt smørrebrød, og så
kom der underholdning på scenen, de var både sjove og underholdende. De kaldte f.eks.
flere af gæsterne op på scenen for at synge
med, de var stolte, når de stod med mikrofonen og sang og dansede. Musikerne gik rundt
på gulvet, de gav også mikrofonen til nogle
af dem der dansede. Tiden fløj afsted, så var
det tid til kaffe og dejlig kage, før vi trætte
og glade tog hjem igen.

Fredag d. 4. oktober
Var vi en flok beboere, personale og frivillige til ældrefestival i Rofi Hallen i Ringkøbing.
Til dejlig underholdningsmusik, begyndte
vi med kaffe og rundstykker.
Knap var det nede, før der skulle danses,
købes lodder og snakkes med de andre, man
måske har arbejdet eller boet sammen med
tidligere.

Onsdagenen d. 16. og d. 23. oktober
Leo (beboer) fyldte 60 år d. 16. oktober. I
den anledning havde han inviteret til fest i
forsamlingshuset d. 23. oktober. Alle frivillige var med sammen med familie og personalet, vi fik lækkert mad. Ole Gas kom og underholdte, han sang og spillede Kim Larsen
sange, En rigtig god dag for alle. 

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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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

