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Fra en tid hvor der var tre indkøbsmuligheder i Grønbjerg
Billedet er taget på Halfdan Christensens 80-års fødselsdag i 1987 - derfor de små flag uden
for butikken. Butikken ophørte i 1988. Bygningerne blev fjernet og området blev til ”torvet
med bænke og stenen” som vi ser den i dag.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Et udsnit af projekter i Grønbjerg-2000
regi

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!



Hvad er Grønbjerg-2000 egentlig?
Det spørgsmål stiller Claus Bak sig selv i sin
formandsberetning for Grønbjerg-2000, som
han netop er blevet formand for efter Sten
Schmidt.
Det var tilsyneladende ikke lysten, der
drev, eller skal drive værket, idet Claus Bak
efterlyser én person, der har lyst til at drive
Grønbjerg - 2000 videre.
Alternativet kunne efter Claus Baks mening være at få en forening eller konglomeratet GGUF, GIF og Ungdomsklubben
(Grønbjerg Gymnastik og UngdomsForening, Grønbjerg IdrætsForening og Grønbjerg Ungdomsklub) i dag kaldet Grønbjerg
Aktiv til at tage ansvaret eller opgaverne, der
ligger i regi af Grønbjerg - 2000.
Det er så spørgsmålet om en forening, hvis
formålsformulering er noget anderledes end
Grønbjerg-2000’, har overskud eller kræfter/
interesse i at bruge så mange resurser på områder, der rækker langt ud over den enkeltes
forenings kerneområde.
Den måske mest nærtliggende forening til
varetagelse af Grønbjerg-2000 projekter er
nok Grønbjerg Sogneforening, hvis formål er
at arbejde til gavn for Grønbjerg by og omegn, og for byens forskønnelse, samt at støtte
kulturelle og sociale aktiviteter for børn, unge, og ældre.
Hvem der så skal beslutte, hvad der er til
gavn for Grønbjerg, må vel ligge i bestyrelsen og i sidste ende ved generalforsamlingen.
















1995-1996 - Helhedsorienteret byplanlægning for Grønbjerg
1995 - Lokal indsamling af ½ mio. til
Multisalen
1995 - Årets Landsby - præmie 25.000,kr.
1995 - Fire Bosniske flygtningefamilier
til Grønbjerg
1995 - Ungdomsklubben oprettes
1997 - Trafikregulering i Algade
1998 - Fire Ældreboliger på Kastanjeallé
1999 - Multisalen blev indviet
2006 - Bredbånd til Grønbjerg
2008 - Årets Landsby - præmie 50.000 kr.
2010 - Fælles Generalforsamling påbegyndes
2012-2013 - Fødselshjælper ved oprettelse af Grønbjerg Aktiv
2013 - Hjertestarter i Grønbjerg
2016 - Grønbjerg Bypark
2020 - Langmosestenen 
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RUNESTENEN
www.runestenen.dk
Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 25 47 05 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Grønbjerg - 2000’ opgave
Den selvejende institution Grønbjerg – 2000´
fornemmeste opgave var og er stadig, at opretholde dialogen i og mellem Grønbjergs
foreninger, samt tage initiativ til opgaver der
rækker ud over de eksisterende foreningers
naturlige virkeområde.
Om Grønbjerg - 2000 har overlevet sig selv
vil måske vise sig, men dialog og samarbejde
i et lille sogn synes at være tvingende nødvendig, hvis ikke bunden skal gå ud af sognet.

Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
Mogens Ballegaard ©.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i ca. 350 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” ! - Bladet sendes endvidere til byrådet digitalt
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

2

11. marts 2020

 Nyt fra Byrådet

sikre at efterspørgslen efter lejeboliger kan
efterkommes.
Som nævnt i en tidligere udgave af bladet
er kommunen i gang med at planlægge udstykning af byggegrunde. P.t. arbejdes der
konkret med nye grunde i Stauning, VorgodBarde og Ringkøbing, og sideløbende med
det, vil behovet for nye bolig,- og erhvervsgrunde i hele kommunen blive afklaret. Jeg
håber med de nye initiativer, at det kan lykkes at fastholde og tiltrække mange nye borgere til kommunen.

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

Til Runestenens læsere.
De første to måneder af det
nye år er snart gået, - tiden
bare flyver afsted. Ifølge
kalenderen skulle foråret
være hastigt på vej. Efter
nogle måneder med meget
gråvejr og store mængder
nedbør ser jeg frem til at
solen igen må stå højt på himlen, at dagene
længes og at naturen igen springer ud i fuldt
flor og bringer ny energi med sig.
Vi er i kommunen kommet godt ind i det
nye år og der er gang i mange gode aktiviteter. Lige nu venter vi på en reform af udligningen og gør vort bedste for at påvirke resultatet i positiv retning. Jeg har en forventning om, at reformen falder på plads ca. medio marts måned, og vil i næste nummer af
bladet informere mere om dette.

Erhverv og beskæftigelse.
Erhvervslivet i kommunen har det godt, der
er fuld gang i hjulene og en forsat meget lav
arbejdsløshed. Produktiviteten er stadig meget høj, og BNP pr. indbygger (Brutto National Produktet -red) ligger et godt stykke over
landsgennemsnittet.
….fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse

Lalandia
På Byrådets møde i februar blev det nødvendige plangrundlag for Lalandia i Søndervig
endeligt vedtaget, og det forventes at etableringen af de godt 450 sommerhuse og centerbygning påbegyndes ca. medio april måned.
I forbindelse med projektet vil der skulle
ske en del ændringer i infrastrukturen omkring Søndervig og dette arbejde er under
planlægning. Der vil i de kommende måneder kunne opstå visse gener i forbindelse
med etablering af de besluttede ændringer.
Vi vil naturligvis gøre hvad vi kan for at genere trafikken mindst muligt.

Cykelsponsorløb .................................... 24
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Fodboldstart i Grønbjerg 2020 .............. 34
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Grønbjerg på vægten ............................. 22
”Jesus fra Grønbjerg” ............................ 20
Jonas og Thilde ..................................... 28
Konfirmander 2020 ................................. 6
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Normering - NaturMusen ...................... 18
Ny organist ............................................ 16
Oprydning i Runestenen ........................ 10
Peter Gottenborg ................................... 27
Pædagogerne præsenteres...................... 33
Sundhed ................................................... 9
Vikingen er løs ...................................... 38

Nye boliger og udvikling af nye udstykningsområder.
Efterspørgslen efter lejeboliger er støt stigende, og der er mange nye almennyttige boliger
på vej i Ringkøbing, Skjern, Tarm, Lem, Ølstrup og Videbæk. Der er endvidere private
aktører der opfører dels eje, men også lejeboliger. Jeg håber at de mange initiativer vil
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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 - og ring direkte
Mandage senest kl. 9

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

www.midttrafik.dk
www.rejseplanen.dk / dsb.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: - Formand Heidi Mouridsen
GB-hjemmets Venner: Annette Pedersen
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:
Henrik Thomsen

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
61854204
97709060
30108914
97384177
97384848
23394313
31344498
21681965
23205232
25470589
40291073
97384050
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Marianne Telle
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Dorte Sønderby
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

22561982
97384373
23704066
30524177
25744066
21681965
30226235
20878367
25470589
30279610
97173354
30354805
40923542
23264285
21680644
22675475
97384486
97381685
97131500
30976970

MARTS
MA 9
TI

Side

Side

11

LØ 11 Fårets dag - klap et lam

Dagen tiltaget med 4t 21m

10 E-Fodbold - denne uge

35

SØ 12 Påskedag + Kor

ON 11

MA 13 2. Påskedag

TO 12 K&S - Canada

9

TI

ON 15

LØ 14

TO 16

SØ 15

Kirke 9

FR 17

MA 16

12

LØ 18

17
7

Kirke ingen 24 - 26

MA 20

TO 19

TI

FR 20

ON 22

LØ 21

TO 23

17

21

SØ 22

Kirke 10.30

FR 24

MA 23

13

LØ 25

TI

Kirke ingen16

SØ 19 Køerne ud - Baksgård

ON 18 Vandværkets generalforsamling

Runestenen Deadline

24

SØ 26

Kirke 9 (AH)

ON 25

MA 27

18

TO 26 Fælles Generalforsamling

39

TI

FR 27 Sang og Fortælling

37

ON 29

LØ 28

28 Forældremøde i GB-Fri

TO 30

SØ 29 Indsamling KB Kirke 10.30
MA 30
TI

37

14

FR 13

TI

25
Kirke 10.30

Sommertid beg

7

MAJ

14

31 Fodbold start denne uge

34-35

APRIL

FR

1

LØ

2

SØ

3

Kirke 9
19

ON

1 Generalforsamling i Grønbjerg Friskole 7 - 22

MA 4

TO

2 Grønbjerg på vægten

TI

5

FR

3

ON

6

LØ

4

SØ

5 Palmesøndag med musik Kirke19.30

MA 6

37

15

TO

7

FR

8 St. Bededag

LØ

9

Konfirmation kl. 10

TI

7

SØ 10

Kirke ingen

ON

8

MA 11

20

TO

9 Skærtorsdag

FR 10 Langfredag med musik

Kirke ingen
Kirke 10.30

TI
37

12 Orienteringsmøde - menighedsråd

37

Lokalhistorisk Arkiv general

23

ON 13
5
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Dagen tiltaget med 9t 21m

….fortsættelse fra side 3

energiregnskaber tæt på at være 70 % selvforsynende med alternativ vedvarende energi.
I 2008 vedtog kommunen en vision om at
være 100% selvforsynende med alternativ
vedvarende energi i 2020. Det kan vi nu konstatere at vi ikke når i mål med. Er det så en
fiasko? Nej, det mener jeg på ingen måde det
er. Vi er en af de kommuner i hele landet der
er allerlængst fremme, og med de projekter
der er i støbeskeen har jeg en forventning om
at vi er i mål i 2023.
Klima og energidagsordenen har aldrig været større end den er nu, og jeg er rigtig glad
for og stolt af at vi for 12 år siden vedtog vision2020, og at målet nu er inden for rækkevidde.

Jeg havde for nogle uger siden den store
fornøjelse at være med ved 1. spadestik på
Arlas nye innovationscenter i Nr. Vium. Det
var en stor fornøjelse at være med til at sætte
gang i byggeriet af det nye og topmoderne
innovationscenter som kommer til at beskæftige op mod 100 højtuddannede medarbejdere.
Turisme
I turismebranchen oplevede vi igen i 2019
vækst og nåede tæt på 3 mio. overnatninger.
Der har gennem en årrække været arbejdet
på at udvide turistsæsonen, og jeg tror at alle,
der færdes langs klitten oplever, at der efterhånden er turister i området året rundt.
Med to nye store projekter, nemlig Lalandia og Naturkraft forventes det at antallet af
overnatninger vil stige med ca. 800.000 årligt, så vi vil i de kommende år utvivlsomt
opleve en kraftig vækst i turistbranchen.

Læserne ønskes et godt forår.
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36

Energi 2020. Medvind på den grønne omstilling i Naturens Rige.
Ringkøbing Skjern Kommune er ifølge nye

Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 8. maj kl. 10:
Hjalte Krone Almskou

Lathyrusvej 7

Tim

Kasper Bundgaard Fredensdal
Clara Berthold Fischer Hansen

Algade 52
Præstevej 1

Grønbjerg
Tim

Jonathan Ewald Hansen

Skovduevej 14,

Tim

Laura Grydgaard Uhd Jakobsen

Hovedgaden 49

Spjald

Sarah Husted Jakobsen

Algade 15

Grønbjerg

Camilla Snogdal Jørgensen

Kildsigvej 3

Marcus Snogdal Jørgensen
Laura Juelsgaard Kjerulff
Alberte Leedsøe

Kildsigvej 3
Gammelbyvej 10
Grønbjergvej 16

Spjald
Spjald
Torsted
Abildaa

Mathilde Christiane Riisom

Hovedgaden 109

Spjald

Michala Eline Dupont Røjkjær
Mathias Schjerlund

Hovedgaden 26
Ommegårdvej 6
Kildsigvej 7
Grønbjergvej 19

Ørnhøj
Grønbjerg
Spjald
Abildaa

Klara Agerbo Tang
Thomas Wejse
Navnene bringes med tilladelse fra forældrene (GDPR)
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Indsamlere søges!
Igen i år vil der i Grønbjerg være mulighed for at give et bidrag til
Kræftens Bekæmpelse…..
…..naturligvis under forudsætning af, at der er en lille flok,
som vil gå en tur med ”raslebøssen”

Landsindsamlingen er søndag formiddag den 29. marts
Har du lyst at være med som indsamler 2-3 timer, hører vi gerne fra dig.
Venlig hilsen
Hanne og Gravers Kjærgaard – 26 12 40 94 / 40 74 73 91
hanne@kjaergaardsvej10.dk - eller - gravers@kjaergaardsvej10.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
på Grønbjerg Friskole
Onsdag d. 1. april kl. 17.00 i Friskolens Gymnastiksal med spisning
Kl. 17.00 - NaturMusens generalforsamling
Kl. 18.00 - Spisning - Husk tilmelding på Friskolens hjemmeside
Kl. 18.45 - Grønbjerg Friskoles generalforsamling
"Husk at der er børnepasning i NaturMusen fra kl. 16.45 – 18.00.
Giv de unge, der skal passe børnene, besked ved aflevering af jeres børn."
Inden længe kan man tilmelde sig til generalforsamlingen, onsdag d. 3 april, via hjemmesiden. Forældrene vil modtage en officiel indbydelse via mail.

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Onsdag den 18. marts kl. 19:30
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
Bestyrelsen
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 Det var ikke det rene ”pip”
”Ord og toner i fugleperspektiv" var egentlig
titlen på aftenens “underholdning”, som Kultur & Samvær samt Menighedsrådet havde
inviteret til onsdag den 19. februar.
De tre foredragsholdere Birte Aarup, kirkesanger, Elly Hansen, kirkegårdsgartner og
Hans Henrik Larsen, organist er alle interesseret i fugle på den ene eller den anden måde.
Kirkegårdsgartneren har altid kameraet
med sig, organisten fotograferer også og hører på fuglestemmer og Birte har stor kend-

skab til sange med fugle eller fuglenavne i.
Den kombination blev til aftenens store fornøjelse for de, der havde efterfulgt opfordringen om at komme til foredrag i Nr. Omme
kirke.
Og vidste man ikke ret meget om de ganske
almindelige fugle, fik man en grundig indføring i fugleperspektivet via fantastisk flotte
fuglebilleder, der blev kastet op på skærmen
i korbuen, vekslende med sange - både solo
og fælles og fortælling om diverse fugle og
deres stemmer. (-mb) 

Organist, Hans Henrik Larsen til venstre og kirkesanger, Birte Aarup til højre medens kirkegårdsgartneren, Elly Hansen sad ved den bærbare og styrede hele showet derfra.

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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art, er det oplagt, men hvor kan man ellers
bruge metoden? Hvad sker der med balancen
i naturen?
Ved: Læge Henrik Thomsen
Teknikken er klar. Der mangler bare et
land, der tør bruge den. Naturfredningsfolk
Arve-egenskaber
Et nyt redskab gør det muligt at lave varige kalder det en økologisk atombombe. 
ændringer i en dyrearts arve-egenskaber.
Man kalder teknikken for ”gene drive”.

 Sundhed

Genmanipulation
Man kan f. eks. genmanipulere myg, så de
bliver modstandsdygtige mod malaria og
dermed ikke kan overføre sygdommen til
mennesker, og det fremmede gen knyttes til
et dominerende gen, så efterhånden er der
ingen myg, der kan få malaria.
Man kan også ændre de arvelige egenskaber hos rotter, så de kun kan føde unger af
hankøn, og så varer det ikke længe inden der
ikke er flere rotter.

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

Konsekvenser
På Galapagosøerne, hvor rotter er en invasiv

Kultur & samvær - Program forår 2020
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.

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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 Oprydning og hvad det betyder for Runestenen
Somme tider skal man tage sig selv i nakken
og få gjort noget ved det. Det skete for Runestenen chefredaktør i begyndelsen af januar
måned i det herrens år 2020. Det varede en
måneds tid, og oprydningen, som det er det
det drejer sig om, er ikke helt overstået endnu.

tage de gamle blade, og sætte originale billeder ind. Billeder der er blevet delvist rengjorte og optimerede. Det gælder både de sorthvide og farvebillederne, der til at begynde
med i den digitale tidsalder, var af en meget
dårlig kvalitet, hvis vi ser på dagens Runestenen.

Ja, men hvad er det for en oprydning.
I runestens regi er der gemt omkring
40.000 billeder på computer og temmelig
mange papirbilleder (3 - 400 stk.) samt endnu flere negativer til billederne.
Hvad skulle redaktionen med alle disse billeder af unge og ældre fra Grønbjerg i en ca.
25-årig periode?
Billeder der er spredt til gadebilleder, gymnastikopvisning, fastelavnsfest, gadefester,
gadefodbold, fællesspisninger, jubilæumsfester, byggerier og meget meget andet.

Den triste vandskade
Ikke alle billeder kunne skiftes ud, idet huset
har været udsat for en vandskade i forbindelse med udskiftningen af taget, og det er gået
ud over ret så mange billeder. Ligeledes er
andre billeder/negativer gået tabt undervejs.
Specielt de billeder, som venlige mennesker
har sendt, og som blev limet fast til masteren,
som vi sendte til trykkeriet, er gået tabt. Selve masterne er også for en stor dels vedkommende gået tabt.

Runestenens internet version shines up
Tankerne gik naturligvis i retning af selve
bladet Runestenen.
Fra disse tanker opstod nu ideen om at forbedre Runestenens internetversionen på
www.runestenen.dk
Runestens første eksemplarer var/er af en
meget ringe kvalitet. Specielt billederne kan
man ikke altid se, hvad forestiller.
Med ny teknik, nye og forbedrede programmer er det nu muligt på en computer, 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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Se de nye versioner
Efterfølgende er alle bladene så overført i
Resultatet blev, at mange blade er blevet det såkaldte pdf-format til internettet.
skannet i en ny version, og der er lagt origiMen prøv at gå til hjemmesiden:
nale billeder ind, i det omfang det har været
www.runestenen.dk
muligt.
og gå ind på fanen Runestenen. Der ligger
Specielt er der lagt mange farvebilleder ind samtlige numre. (-mb) 
fra en tid, hvor bladet blev trykt i sort-hvid.

Kuverter, negativer og billeder i hobetal med motiver fra de forskellige begivenheder i Grønbjerg, og
er der ikke plads på spisebordet, må sengepladserne tages i brug.
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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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 Fastelavnsfesten 23. februar!!
Et væld af små og mellemstore børn dukkede
lidt efter lidt op ifølge med én eller to voksne
i Multisalen i Grønbjerg fastelavnssøndag.
Godt et hundrede var der samlet. Da tønderne der hang i en lang wire var justeret i
højden til de enkelte klassetrin blev der kaldt
til samling med de største længst væk i Multisalen og de mindste tættest på udgangen og
de fleste af de små ifølge med én voksen.
Der blev gået hårdt til den i den ene ende

medens den anden ende med de mindste børn
forsøgte om de kunne ramme og i det tilfælde, gjorde slaget ikke nævneværdig indtryk
på tønden, der også blev hængende til allersidst, da en behjertet far på sønnens vegne fik
tønden slået ned. Og så var der fastelavnsboller kaffe og kakao til alle medens de hædrede
konger, dronninger og bedst-udklædte fik deres velfortjente klapsalver og en pose med
mere eller mindre sunde sager. (-mb)

Vuggestue/børnehave:
Konge: Kennet Fredensdal, dronning: Katja Fredensdal
og bedst udklædt: Mejse Sørensen

3. - 5. kl.: Konge: Jannik Sanggaard, dronning: Katrine
Vendelbo og bedst udklædt: Bastian Pedersen.

0. - 2. kl.: Konge: Andreas Skytte, dronning Lucas Larsen og bedst udklædt: Sofie Pedersen
13

6. - 9. kl.: Konge: Kevin Fredensdal, dronning Sille Pedersen og bedst udklædte: Marcus Schjerlund
11. marts 2020

Her er et lille udsnit af de udklædte og tøndeslående unge mennesker.
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Rækken med børn i klasserne 0. - 2.

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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 En tidligere grønbjergbo bliver organist i sognet
Tilbage til Grønbjerg
Dorte Sønderby vender tilbage til Grønbjerg,
men nu med titlen som organist i kirken og
korleder for Nr. Omme koret.
Tilbage til Grønbjerg betyder egentligt, at
familien med far Troels, Dorte og de to piger
Asta og Agnes i en periode omkring 2012
boede på Sandbækvej i Grønbjerg. (Det kan
man læse om i Runestenen nr. 115).

Uddannelsen foregår på Vestervig Kirkemusikskole, og på deltid er man på skolen
hver anden onsdag. Resten må man klare fra
hjemmet. I den anledning har Dorte anskaffet
sig et elektrisk orgel med fodpedaler, så hun
ikke behøver at komme i en kirke, hver gang
hun vil øve sig.
På uddannelsen er der i princippet fire fag:
Hørelære, faget Satslære og endvidere, naturligvis, Klaver og Orgelspil.
Organistuddannelsen tager sin begyndelse
Som organist er Dorte tilknyttet både Nr.
Organist set i forhold til uddannelse er nu og- Omme sogn og Ørnhøj Sogn.
så så meget sagt, for Dorte er først nu begyndt på uddannelsen til organist, der på del- Altid musik og klaverspil
tid tager fem år med en optagelsesprøve ind- Dorte kommer fra Spjald, hvor hun er født og
lagt efter to år.
har gået i skole. Og ikke nok med det så har
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hun dyrket musik, siden hun var ganske lille.
Begge Dortes bedstemødre var musikalske,
og Dorte siger, at det må være fra dem hun
har interessen og musikaliteten, for det er ikke efter forældrene. Den ene af bedstemødrene havde endda et stueorgel.
Det hele begyndte egentlig til et sølvbryllup, Dorte var med til, da hun gik i anden
klasse. Dorte fik lov til at synge med orkesteret på sangene, hvorefter interessen for musikken tog fart. Dorte fik undervisning (”gik
til spil”) i Spjald-Grønbjerg Musikforening,
hvor hun fik undervisning i både klaver,
tværfløjte og marimba.
I 7.- 8. klasse fik Dorte endvidere undervisning i orgel hjemme hos Linda Andersen, der
er organist i Brejning kirke. Men relativt hurtig derefter glemte Dorte alt om orgelspil og
hvad det kunne føre med sig.
Klaverspillet blev dog aldrig glemt, for
Dorte spillede hele tiden og i mange sammenhænge og bl.a. til morgensang og ved an-

dre lejligheder, da hun gik på efterskole. Så
klaverspillet har fulgt med fra sted til sted.
I gymnasiet gik Dorte på musiklinjen, og
efter gymnasiet begyndte hun selv at undervise i Spjald-Grønbjerg Musikforening. Her
fik hun interessen for at undervise, og tog til
Aarhus for at gå på seminariet der, hvor hun
også havde linjefag i musik og dermed blev
uddannet musiklærer.
I Spjald har Dorte medvirket ved sommerspillene i de sidste tre sæsoner, og der ud
over haft et kor i Spjald-Grønbjerg Musikforenings regi.
Fremtiden i Nr. Omme Kirke
Med hensyn til det fremtidige job som organist siger Dorte, at hun vil variere mellem
klaver- og orgelledsagelse til salmerne, medens indgang og udgangsmusikken formentlig vil blive leveret fra det netop hovedrengjorte orgel på pulpituret i Nr. Omme kirke.
(-mb) 
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 Normering i ferier og hverdag i NaturMusen
Ved: Klaus Wolff - Grønbjerg Friskoles afdeling NaturMusen

Et Fredagsbrev
Fra et fredagsbrev fra Klaus Wolff, leder af
Grønbjerg Friskoles afdeling NaturMusen, er
følgende opfordring fra NaturMusen registreret:

børn, hvilket igen resulterer i, at jeg ikke kan
få afviklet ferier og afspadseringstimer for
personalet.

Ferie og afspadsering i ferieperioder.
I ferieperioder har personalet mulighed for at
afvikle ferie og afspadsering.
Vi oplever fra tid til anden, at forældre, der
ikke har et reelt pasningsbehov, alligevel
sender deres børn i vuggestue/børnehave.
Det betyder selvfølgelig, at jeg er nødt til at
sætte bemanding på, der passer til antallet af

Hvor skal timerne komme fra?
Disse timer må så tages fra hverdage, hvor
alle har pasningsbehov. Dette resulterer i, at
vi får en nedgang i normering og dermed
færre voksne til flere børn.
Hvis man har tilmeldt sit barn til pasning,
men ved nærmere overvejelser ikke har brug
for det 1, 2 eller flere dage, vil jeg meget gerne høre derom, så jeg kan gøre arbejdsplanen
så skarp som mulig til alles bedste.

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Jens Sandal
61 41 71 54
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 Fællesspisning for fulde huse!
Der var dækket op i hele salen med servietter, sangbøger, og stearinlys.
Det var da ligegodt grov, mon der kommer
så mange?
Der var naturligvis nogle, der var ankommet
i god tid, der sad og konverserede. Lidt efter
lidt blev alle pladser fyldt op. Det medbragte
service og bestik til begge retter blev fundet
frem, og selv de sidst ankomne fik en plads i
salen. Det betyder jo, at grønbjergboerne ikke
løber fra deres tilmeldinger, og det er jo godt
for hele arrangementet.
De fleste deltagere var nok +60-ere. Det giver naturligvis god mening, hvis man tænker
på, at så behøver man ikke at kære sig om
fredagens aftensmåltid. Der var enkelte +50ere, og så var der en hel flok unge mennesker, der kunne fylde et par borde og meget
prisværdigt, var der en familie, der havde taget deres knap toårige med. Derudover havde
en familie også taget et ”barn og mand” og
deres børn med til festen. Det er en god
trend. Lad os håbe at det kunne fortsætte, efter at der i nogle år kun har siddet en 30 - 40
mennesker midt i Forsamlingshuset, der i øvrigt var varmet rigtig godt op. Flere steder så
man, at en trøje eller tørklæde skulle placeres
på stolens ryglæn.

De nye vægmonterede varmepumper stod
på 19 grader og sørgede stille og roligt for, at
der til stadighed var en behagelig temperatur i
lokalet.
Der har i nogen tid været en tendens til at
man tog tøj på til en kølig sal. Den tid er måske ved at være et overstået kapitel i forsamlingshusets historie.
Efter en velkomst af Kultur og Samværs
formand, Claus Jensen, blev der sunget et par
sange fra højskolesangbogen, medens flæskestegen, de sprøde flæskesvær, grønt og
sovs og kartofler - både de sprøde og de bløde - blev rettet an på bordet forrest i salen.
Så var det tid, for række et at begynde, derefter to osv. Og der var steg og flæskesvær
nok - også til bord tre og også til gengangerne. Alle havde mulighed for at blive mæt i
flæskesteg, men der skulle også gøres plads
til de tre medvirkende foreningers, Menighedsrådet, Kultur og Samvær og Margrethes
døtre, fremragende og særdeles lækre dessertbord. Til denne afdeling kunne man observere at flere ”gik igen”.
Efter en del hyggelig snak rundt om ved
bordene var det tid til en aftensang, og så
kunne de fleste nå at komme hjem og følge
Brexit på TV, hvis det var det ens interesse
var rettet imod. (-mb)

Foto: -mb
19

11. marts 2020

 Renovering/konservering i kirkens indre
I forrige nummer var orgelet i centrum i forbindelse med hovedrengøringen af værket.
I dette nummer kommer så flere af de indre
genstande under behandling.
En gennemgribende renovering og konservering af bl.a. altertavle, selve alteret og himlen
over prædikestolen er nogle af flere genstande der bliver konserveret/renoveret.
Det store altertavle har været omkring et kammer hos en konservator i Vejle hvor alt ilten bliver
suget ud og erstattet af en luftart
der slå borebiller og andet kravl,
der kan ødelægge tavlen, ihjel.
Alteret er blevet renoveret for
revner og samlinger og malingen
er flere steder blevet frisket op.
En dag midt i februar er turen
kommet til ”Jesus fra Grønbjerg”
som Palle Eriksen kalder krusefikset i en artikel i Runestenen
nr. 14 fra 1995. Krusefikset er ca.
1½ m høj og mangler begge arme.
Krusefikset er efter al sandsynlighed fra slutningen af 1100 tallet
og har hængt i korbuen, men vi
ved ikke hvornår krucifikset blev
fjernet fra kirkerummet og lagt
op i tårnrummet på Nørre Omme
kirke. Men det skete før 1850.
Krusefikset har på loftet efter al
sandsynlighed været anvendt som
et legetøj/vippe for datidens konfirmander, medens de ventede på,
at præsten skulle komme for at
undervise dem.

dens alarmer begynder at hyle hvis nogen
forsøger at bortføre ”vores Jesus”.
Metoden er ikke så hemmelighedsfuld som
sikringen af Emil Nolde i Ølstrup kirke.
”Jesus fra Grønbjerg” kom hjem til Nr. Omme Kirke i 2008 efter at den har tilbragt tiden
fra 1938 på Ringkøbing museum. 

Sikring af ”Grønbjergs Jesus”
Nationalmuseet mente at krucifikset hang for tæt på kirkens
væg så den skulle rykkes en smule ud og samtidig med sikres ved
foden så den ikke kom i kontakt
med væggen. Der ud over skal ”Grønbjergs Jesus” kommer lige ned igen for at få monteret ty”Jesus fra Grønbjerg” sikres verisikring. Pladen på væggen har en hulning, så krucifikset fod
mod tyveri. Dog uden at alver- kan hvile deri og derved få flyttet benene ud fra væggen.
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Åbningstider:
Hverdage ......................... 6.30 - 20.00
Lørdag - Søndag
og Helligdage .................. 7.00 - 20.00

Udbringning i Grønbjerg:
Mandag - Onsdag - Fredag

Spar Ørnhøj
Hovedgaden 54, 6973 Ørnhøj
Tlf: 97 38 60 08
ornhoj@spar.dk
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Grønbjerg på vægten
Det nye tiltag her i Grønbjerg….
Sidste år havde vi i Grønbjerg ”tab og vind” fra FC Midtjylland.
 Nu har vi valgt, at lave vores eget program for aktiviteterne.
 Vi begynder d. 1. april og slutter d. 17. juni.
 Vi har valgt, at det bliver op til folk selv, om det er et vægttab, cm i omkreds, skridt, kost eller kondition, der skal have fokus.
Vi træner hver onsdag fra kl. 19:00 til 20:30
Vi mødes på Grønbjerg stadion.
 Første aften vil vi gå ud til Torben Sønderby; Klink og gå på brovægten.
 Alle skal vejes samtidig. Dette vil også ske den sidste aften.
 Gennem de 12 uger vil der blandt andet komme en kostvejleder, samt
svede til dancefitness og Zumba.
 De resterende træninger vil blive forberedt af os trænere (herunder).
 Vi har fokus på fællesskabet, sjove timer og ikke mindst sved på panden.
 Dette års ”Grønbjerg på vægten” sluttes af med en fest d. 20. juni.
Hvis dette har vakt din interesse, skal du tilmelde dig på conventus eller gennem hjemmesiden på Grønbjerg Aktiv. www.groenbjerg-aktiv.dk

Vi forventer, du er tilmeldt
inden første træning.

Heidi Mouridsen, Jonas Hjorthus, Emma Koch og Thilde Sørensen
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Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Onsdag d. 13. maj kl. 19.00 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
25 47 05 89 - mail adr.: info@gronbjerg-arkiv.dk

Grønbjerg sommerfest uge 35 2020
Just Cruisin
kommer igen og
spiller til
høstfesten.

Fælles Generalforsamling (torsdag den 26. april)
Byder også på kaffe og kage ….
...og en fortælling af ”grønbjergknægten”
Frederik Anneberg

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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Cykelsponsorløb
søndag den 21. juni 2020 - 13.00 – 15.00
Sæt allerede nu X i kalenderen og gør
forberedelser til årets cykelløb
(sponsoraftaler) til fordel for
Grønbjerg Friskole.
Løbende information gennem skolen,
Runestenen mv.
Støtteforeningen er igen i år på plads
med salg af økologiske fristelser, når
”køerne skal på græs” på Bakgården
søndag den 19. april 2020.
Du kan støtte Grønbjerg Friskole
gennem kontingent til
Støtteforeningen med 100 kr.
Beløbet indbetales på MobilePay
81657111 eller på vores konto
Ringkøbing
Landbobank
76702503576. Husk at opgive navn.

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

Fårets Dag
Åbent Hus på Gammelmark i Grønbjerg
Påskelørdag d. 11. april 2020
kl. 10.00 – 16.00 hos

Jytte & Søren Sylvest Nilausen, Grønbjergvej 35, 6971 Spjald
Alsidigt hobbylandbrug med mindre eliteavlsbesætning af racen Zwartbles.
Det er muligt for børnene at kæle med spædlam.
Der serveres smagsprøve af egen fårespegepølse.
Fårene fodres kl. 15.30.

ØRNHØJ FODKLINIK
v/Daiva Mikkelsen
Åbningstider i klinikken efter aftale
Kontakt til: Tlf./sms: 22 46 84 68
www.ornhoj-fodklinik.dk
Hovedgaden 58- Indgang ved P Plads

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

Se opfriskningen af Runestenens tidligere numre
www.runestenen.dk
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Øko-dag på Baksgaard
Grønbjergvej 24 - Grønbjerg
Søndag den 19. april 2019 kl. 10 - 14
Køerne bliver sluppet løs kl. 12
( Vi tænder også op i grillen hvor Grønbjerg Friskoles Støtteforening vil sælge
de lækreste øko-pølser

( Og

selvfølgelig
går
overskuddet til Grønbjerg
Friskoles Støtteforening
Ses til en hyggelig dag Malene og Claus
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 Samtale med Peter Gottenborg Vestergaard
Ved: Grete Tange

Hvorfor her?
Peter er den 24-årige beboer, der har boet på
Sandbækvej 18 i nogen tid, idet han købte
stedet kort efter, at Dorte Weis var flyttet.
Peter havde tidligere boet i Vind, men besluttede, at han selv ville eje et hus på landet, og
det svarede ovennævnte hus til.
Peter Gottenborg er glad for at bo der, og
han er blevet vældig pænt modtaget af naboerne.

Peter kan også udføre kloakarbejder, så han
har altid job, og han er ikke bange for at arbejde i mange timer. Netop nu er Peter ansat
hos et firma i Herning, og for det arbejder
han i øjeblikket i Fredericia.

Peters baggrund:
Om sig selv fortæller Peter, at han er født i
Opsund og har gået i skole i Videbæk.
Efter endt skolegang kom han i lære som
anlægsgartner, og den uddannelse fuldførte
han i 2017. Siden har han arbejdet med anlægsgartnerriet, men han har også været ansat som brolægger. I det hele taget er det
mest stenarbejder Peter har nu, og det er tit
store brolægningsarbejder, han har.

Fritiden
Det meste af Peters fritid går med at renovere
huset, som han bor i, og da han gør det hele
selv, kan det godt tage nogen tid: Derfor har
han ikke andre interesser lige i øjeblikket.

Familien
Peter har en søn på et år, som hedder Milas.
Han bor hos sin mor, men Peter har samkvem med ham.

Peter tog venligt imod mig, og jeg takker
for, at han sagde ja til samtalen. 

Peter Gottenborg var ikke hjemme i omkring fire uger, men efter aftale var redaktionen velkommen til
at tage et billede af gårdspladsen på Sandbækvej 18

Er der problemer med vandet kan to ting anbefales:
Har du for meget så ring til Ejner - 40 987 324
Har du for lidt - eller slet ingen vand
så ring til 97 38 16 85 - der er døgnvagt
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 Jonas og Thilde - Skolevænget, Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Som led i serien om ”En familie i Grønbjerg”, eller hvad den nu er blevet kaldt gennem tiden, vil vi også besøge grønbjergboere
der efter en tid uden for sognet, er vendt tilbage til Grønbjerg. Flere har ofte en partner
med tilbage, hvis historie vi også gerne vil
høre.
Thilde og Jonas
De første, som vi har kontaktet, er Jonas
Hjorthus Kristensen og hans pige, som hedder Thilde Sørensen. Jonas er fra Grønbjerg
og har boet Ørnhøjvej 17, og har gået i Grønbjerg Skole og Grønbjerg Friskole.
Jonas om livet efter Grønbjerg Friskole:
”Jeg tog 8. klasse i Grønbjerg Friskole i
2011, derefter tog jeg til Dejbjerglund Efter-

skole, hvor jeg var i 2 år. Der mødte jeg Thilde, som også var på efterskolen.
Jeg drog videre til Grindsted Landbrugsskole, hvor jeg blev faglært landmand med
speciale i mink. Året efter tog jeg på landbrugsskole i Viborg, hvor jeg læste produktionslære. Mellem jul og nytår 2017 flyttede vi
til Holstebro. Årsagen til det var, at Thilde
begyndte at læse i Holstebro, så jeg kørte fra
Holstebro til Viborg.
I juli 2017 kom jeg hjem til mine forældre
på Ørnhøjvej 17 for at arbejde der. Det var
planen, at jeg skulle have arbejdet videre
med mink. Jeg var der til 1. januar 2019,
hvorefter jeg kom til Aulum på en minkfarm,
som ejeren og jeg passede.
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Det viste sig imidlertid, at der ikke rigtig hold bl.a. multiholdet, som består af unge
var muligheder i minkene længere, og så mennesker fra. 8. klasse til 1. og 2. g. Det gør
måtte jeg skifte spor.
jeg sammen med Jonas og tre andre. Det er
rigtig sjovt og givende, for vi har 41 gymnaSelvejerhus:
ster, og de kommer fra flere forskellige steVi besluttede, at vi selv ville have et hus, for der - ikke kun fra Grønbjerg.
vi havde boet hjemme hos mine forældre en
tid.
Min uddannelse …
Vi købte huset her på Skolevænget, som vi ….har set sådan ud:
nu bor i. Efter købet renoverede vi, i det efEfter Dejbjerglund læste jeg på handelsskoterfølgende halve år, huset med god hjælp af le og tog HF i Skjern.
familie og gode venner. Vi synes, at det har
Imens jeg gik på skolen, havde jeg fritidsværet umagen værd, for vi er glade for huset, job på plejehjemmet i Borris, hvor jeg først
sådan som det er blevet.
var i køkkenet og siden kom i plejen.
Efter eksamen på handelsskolen tog jeg et
Mit nuværende arbejde:
sabbatår, hvor jeg både fortsatte med at arFra første januar 2020 begyndte jeg at køre bejde på plejehjemmet og også fik job på et
for Stadil Maskinstation, og der er jeg, selv- bosted for handicappede. Det fandt jeg meget
om jeg lige for tiden går sygemeldt hjemme, spændende.
fordi jeg kom til skade med min fod.
Maskinstationsarbejdet er i dag temmelig Pædagoguddannelse:
fastlagt, idet mange landmænd har lavet en 1. februar 2017 begyndte jeg på pædagogudaftale med os, således at vi passer markerne. dannelsen i Holstebro, og der læser jeg endVi kommer og udfører arbejdet, når jorden er nu. Jeg bliver færdiguddannet til sommer.
tjenlig. Vi udfører dog også arbejde, som
Når jeg er færdig, har jeg pædagoguddanpludselig bliver bestilt.
nelse med speciale i social- og specialpædaJeg er meget glad for arbejdet der, fordi der gogik. Denne specialeform skal man søge om
er flere kolleger, som jeg kan få en god snak at få, fordi det kræver nogle forudsætninger.
med, og som alle er ældre end mig. Lønnen
Når man er færdig, er det desværre ikke så
svarer nogenlunde til den løn, som man kun- nemt at finde arbejde, til trods for at der jo er
ne oppebære som ansat i minkfarme.”
brug for os i de forskellige institutioner. Årsagen er, at man søger folk til 20 timers arNu tager Thilde over
bejde, men det kan jeg ikke rigtig bruge til
Thilde fortæller, at hun er 23 år ligesom Jo- noget, for jeg vil helst have fuldtid. Der blinas.
ver uddannet rigtig mange – i Holstebro ale”Jeg er født og opvokset i Borris, hvor mi- ne 70 personer, og det gør det vanskeligt at få
ne forældre har landbrug. Indtil 2016 med arbejde.
køer, hvor de blev sat ud, og nu dyrker de
kun jorden. Jeg er den yngste af fire børn, så Til sidst fortæller parret om deres lille klub,
jeg har ikke arbejdet meget i mark og stald.
som oprindelig bestod af 15 drenge, der mødJeg gik i skole i Borris til 6. klasse, hvoref- tes til forskellige aktiviteter. De har efterhånter jeg fortsatte i Skjern i 7. og 8. klasse. Der- den fået kærester, så på den måde kommer de
på tog jeg på Dejbjerglund Efterskole lige- jo også til at kende mange.
som Jonas i 2 år. Det gjorde jeg, fordi man
der har meget gymnastik, som jeg er meget Jeg takker for samtalen, og glæder mig over,
optaget af.
at unge mennesker med initiativ kommer tilbage til Grønbjerg, og forhåbentlig bliver
Gymnastik i Grønbjerg:
her. 
Det har resulteret i, at jeg nu er i gymnastikudvalget i Grønbjerg Aktiv, og jeg leder flere
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 Fra Gamle Dage!
Der var engang, da der var tre benzintanke i deren blev renset for eventuel forurenet jord.
Grønbjerg.
Jørgen Demant fik Benzinstander fra DK
Den første - måske - var placeret på Alga- benzin i 1974 da han oprettede Grønbjerg
de 24 hvor den første købmandsgård i Grøn- Auto.
bjerg var opført. Benzinanlægget blev nedDengang kostede benzinen omkring tre
lagt samtidig med at Købmandsgården blev kroner. Jørgen Demant havde ikke en pengenedrevet i 1988. På luftfoto fra 1948-1952 er automat. Man kom ind i forretningen og beder en benzinstander ved købmandsgården.
talte for benzin og diesel - selv efter lukketid.
Benzinstanderen blev fjernet, da der var taGrønbjerg Brugs havde en benzinstander i le om, at der, sammen med den nye brugs der
1957, da Stinne Kristensen sad ved kassen i blev bygget i 2000, skulle etableres et benBrugsen. Også på luftfoto fra 1948 - 1952 zinanlæg.
kan man se en stander. Om det er en benzinAnlægget blev dog ikke til noget da benstander kan man ikke se. Benzinstanderen zinstanderen og jordtanken kom til at ligge
blev fjernet i 1997 og området omkring stan- for tæt på vandværkets boringer. - mb

Algade 24 omkring 1970. Der er nu etableret torv med bænke og en sten der
fortæller at her lå Grønbjergs første købmandsbutik.
Det lille indsatte billede her til venstre viser foruden benzintanken til påfyldning af biler m.v. også en mindre tank der var beregnet til påfyldning af
to-takts benzin til knallerter.
Ved siden af udstillingsvinduet hos købmand Halfdan Christensens kan man
se to automater, hvor man uden for lukketid kunne erhverve sig tobak, slik
og andre småfornødenheder, bl.a. frugt.
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Jørgen Demant: Ørnhøjvej
12 på hjørnet at Ørnhøjvej
og Højrisvej med benzintank fra DK-Benzin. Selve
benzintanken var placeret
til højre for de to-tre biler
der står ved autoværkstedet
som Jørgen Demant havde
etableret i 1974.
Billedet er taget omkring
1997 - 2000.
Benzin- og dieselpriserne
var knap syv og godt fem
kroner. Og man kunne selvfølgelig få benzin med to
forskellige oktantal og også
diesel.
Benzintanken ved Grønbjerg Brugs der dengang lå
på hjørnet af Algade og
Svinget, og for nylig havde
fået etableret et nyt indgangsparti med trappe op
fra begge sider.
Billedet er taget i august
1995.
Ved siden af benzintanken
står der en betalingsautomat, så der var mulighed for
at tanke én slags oktanbenzin, oktan 96, til dengang
5,86 kr. pr. l.
Foran betalingsautomaten
står brugsens ”Long John”
budcykel. Foran styret på
cyklen var der et ”lad” med
plads til et par kasser øl altså de kasser der var 50
flasker i.
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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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 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 med alle pædagoger mv. i NaturMusens vuggestue, børnehave
og SFO.

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

Jakob Blindkilde Nielsen
Født: 2001
Skolegang: 8. klasse i Vinding Skole. 9.-10. kl. på Idrætsefterskolen
Lægården
Uddannelse: Forsøgte med en EUD erhvervsuddannelse som elektriker,
men det var ikke sagen.
Afdeling: Børnehaven
Interesser i NaturMusen: Den pædagogiske indgangsvinkel.
Ansat: 2020
Valgte Friskolen / NaturMusen: Jeg interesserer mig for den måde man
griber pædagogikken an på i NaturMusen. Den er væsentlig forskellig fra Børnehaven i Vinding Børnehave, hvor jeg var ansat. Metoden i NaturMusen tiltaler mig.
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Anette Hansen. projektleder
Annette Pedersen formand
Ulla Kolby. næstformand
Karin Demant kasseser
Kristine Kjær sekretær
Anne-Kirsten Gammelgaard suppleant
Lene Bach revisor
Tirsdag d. 28. jan,
Afholdt Grønbjerghjemmets venner general- Mogens Ballegaard. revisor suppleant
Vi sagde tak til Bente Færge for hendes store
forsamling:
arbejde i bestyrelsen, hun lovede at hun stadig vil være behjælpelig i foreningen.
På valg var:
Bente Færge - formand modtog ikke genvalg
Onsdag d. 19. feb.
Anette Hansen projektleder genvalg
Blev der afholdt fastelavnsfest, alle var festKristine Kjær sekretær genvalg
Mogens Ballegaard - revisor-suppleant gen- lige udklædte
Kl. 10 mødte 11 festklædte børn og deres
valg
pædagoger, fra børnehaven ind, de skulle
hjælpe med at slå katten af tønden.
Tirsdag d. 11. feb.
Der blev afholdt konstitueringsmøde hos An- Det var en af pigerne fra børnehaven der blev
kattekonge. Der var slikposer og fastelavnsnette Pedersen.
boller til stor glæde for store og små. 
bestyrelsen er som følgende:
Onsdag d. 8. jan 2020
Beboerne syntes vi havde været væk i lang
tid. Vi startede året med bankospil, Annette
Pedersen havde købt blomster, som gevinst,
det var noget beboerne satte pris på.

G rønbjerg K arosseriværksted ApS
v/ Christian Bech Madsen



 autoopretning



 pladearbejde



 mekaniske reparationer



 plæneklippere



 motorsave



 minitraktorer

Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 50 55 78 12
Email: groenbjergkarosserivaerksted@gmail.com
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Forårskalender Menighedsrådet
Sang og Fortælling følgende fredage kl. 14
Præstegårdens stuer danner rammen om et par hyggelige eftermiddage i foråret.
Fredag d. 27. marts spiller Wienerkvartetten skønne toner i bedste konditoristil, og vi skal se, om ikke præstegården formår en kage, der passer til!
Fredag d. 15. maj er det forsommerens glæder, vi samles om. Måske i haven,
hvem ved?
Vi begynder med kaffe og hjemmebag kl. 14, og alle er velkomne. Der er god plads,
så tag en nabo med i bilen eller under armen!
Alle er velkomne, det er ganske gratis!
I kirke i påsken - 5. - 13. april
Palmesøndag om aftenen i Nørre Omme kirke kl. 19.30 er der fokus på én af de
store salmedigtere, Thomas Kingo. Det bliver en aften med en blanding af salmer,
digte, fortælling og musik fra Kingos tid.
Langfredag kl. 10.30 i Nørre Omme læser vi lidelseshistorien med nogle af de
skønne passionssalmer og guitar- og fløjtemusik indimellem. Det er en stille gudstjeneste med plads til eftertanke over Jesu lidelse og død på korset. Hvert år en
beretning, som går lige ind i hjertet.
Påskedag er kirkeårets største festdag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse med korsang og nogle af salmebogens allersmukkeste salmer. Nørre Omme koret er med
både kl. 9 i Ørnhøj kirke og kl. 10.30 i Nørre Omme kirke.
Menighedsrådet
meddeler, at der d. 12. maj kl. 20-21 afholdes orienteringsmøder i Grønbjerg
Konfirmandstue, angående efterårets menighedsrådsvalg.
Grundlovsmøde i præstegårdshaven
Vi holder traditionen i hævd med et grundlovsmøde i præstegårdens smukke have. Der bliver sang og musik, og årets taler er sognepræst Søren Nielsen fra Holstebro. Dagen giver sig selv: fredag d. 5. juni, og mødet starter kl. 14.
Nyt om organisten
Nr. Omme og Ørnhøj sogne har fået ny organist. Hun hedder Dorte Sønderby og
kommer fra Spjald. Vi glæder os over, at det er lykkedes at få en dygtig musiker
med stor erfaring i korarbejde. Dorte kommer fra folkeskolen, hvor hun har arbejdet med børn og musik i en årrække, og hun er - foruden at være vores organist - studerende på Vestervig Kirkemusikskole. Vi ser frem til skønne toner og
muntre koroplevelser!
Nørre Omme koret øver sange til påsken og mødes hver tirsdag indtil påske
kl. 19 i konfirmandstuen i Grønbjerg.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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Fra Kirkebladet for Mariager Kirke og Sogn:
Efter prædiken bekendtgjorde præsten: - Ja, sidste søndag ved indsamlingen til sognets
fattige indkom der 11,25 kr. i danske penge. Desuden en tysk DM. en amerikansk 10cent og en japansk yen. Det er glædeligt at se, at folk kommer så langt borte fra for at
støtte vort arbejde.
Under bekendtgørelsen gjorde præsten en pause, idet han så ud over menigheden. Så
sagde han: -Der er i denne kirke en mand, som har gjort kur til en anden mands kone.
Medmindre han lægger 5 dollars i kirkebøssen, vil hans navn blive læst op næste søndag. Da indholdet af kirkebøssen blev talt op efter gudstjenesten, var der 23 stk. 5- dollarsedler plus 2 stk. éndollarsedler med en seddel vedhæftet: Jeg sender 3 i morgen.
Ved en gadefest på Sønderkjærsvej udspandt der sig følgende:
Én person sad og legede med sugerør i Jonas' "Slush ice" (tyk grødet blanding af is og
saft). Sugerøret blev hævet op ned og henvendt til Jonas: "Jeg tror ikke Arkimedes' lov
gælder for "Slush ice"".
"Nå" - svarede ungersvenden. Moderen spørger sin håbefulde unge søn: "Ved du hvad
Arkimedes, lov er?" ·
Nej"! "Hvorfor spørger du så ikke om det?" "Jo, men hvor er han henne?"
"Præsten klæder sig ofte i Adams pragt. Han læser fra Bibelen og synger ”Ære være
Gud i øjet." (Jenny Kristine 9 år)
"Hvis man lægger sig på knæ oppe ved hegnet ind til præsten, får man hundkiks." (Frida 6 år)
Én af vore ældre medborgere i Grønbjerg sad en dag på sin trehjulede knallert på Teglværksvej og skulle ud på Algade. Der stod imidlertid én af forsvarets pansrede mandskabsvogne (en såkaldt PMVer) lige ud for nedkørslen til Teglværksvej. Vor grønbjerborger grundede lidt over situationen og udbrød så:
”Hvis I tøser ikke snart får flyttet den spand blik, så jeg kan komme ud, kunne der godt
komme buler i jeres køretøj.”
Vor grønbjergbo kunne kort efter uhindret fortsætte sin færd ud på Algade.
At blive gammel: - Hvorfor i alverden er folk så kede af at blive gamle, der er utrolig
mange, der ikke bliver det…..
I disse genbrugstider vil vi her på redaktionen følge trenden.
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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Claus Bak
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Marianne Telle
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Hanne Mortensen
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Jonas Fejsø
Generalforsamling
Grønbjerg Aktiv / Heidi Mouridsen
Grønbjerg - 2000 / Claus Bak
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Bodil Toftdahl
Lidt til ganen: Kaffe og kage
Indslag ved Frederik Anneberg:
Fra grønbjergknægt til ansat i vognmandsfirmaet Anneberg - og hvad er Anneberg A/S i dag.
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i kaffe-kage og
fortællingen af Frederik Anneberg.
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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 7,95

Kun 20,-

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

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

