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Så er
Coronaen
vist på vej ned!
Efter en lang ufrivillig isolation er der nu tegn i sol og måne på, at vi kan
begynde at skimte en nogenlunde normal dagligdag.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

delig begreb ”at åbne op”.
Åbne op bliver benyttet meget i forbindelse
med at få ”hjulene i gang” igen i Danmark.
”Åbne op” kan man ikke sige!
Det hedder åbne eller lukke op.
Fjernsynslægen Peter Qvortrup Geisling
var ude efter journalisterne og politikere på
et tidspunkt, uden at der blev gjort det store
ud af det.
Ser man efter i diverse ordbøger, er anført,
at udtrykket ”åbne op” af nogle betragtes
som ukorrekt.
Længere er den så i princippet ikke og måske er det derfor, at Mette Fredriksen bliver
ved med at ”åbne op” for samfundet.
Med de mange gentagelser af en bestemt
vending eller ordvalg åbnes der for, at Dansk
Sprognævn på et tidspunkt betragter det som
et plausibelt ord og føjer det til Retskrivningsordbogen. Men endnu er Corona og
”åbne op” ikke at finde i retskrivningsordbogen.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
CORONA - og ordene der omkring?
Slår man efter i diverse leksika, får man at
vide, at det kommer fra latin og betyder
krans eller krone.
Ordet bruges til forskelligt så som:
Små mineralkorn der danner randzoner omkring større korn, En Mexicansk øl (se forsiden), Stjernebilleder, Hjertekranspulsåre og
Coronavirus der kan give forkølelse og luftvejslidelser. Virussen er kendetegnet ved små
kronelignende udløbere.
Coronavirus er ikke ny. Det nye er den virus der blev observeret i 2019 og kaldes Ny
Coronavirus eller ”2019-nCoV”
KORONA:
1. Det fænomen der dannes om højspændingsledninger ved specielt fugtigt vejr.
2. Solens yderste meget tynde og varme dele
(ca. 1,5 mio. grader) der kan observeres ved
total solformørkelse. Ikke at forveksle med
Haloringe omkring solen der dannes når solens stråler passerer gennem iskrystaller.

(Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, Retskrivningsordbogen, Ordbog Over Det Danske Sprog og Gyldendals Den Danske Ordbog) 

Deadline for nr. 165 er
lørdag d. 20. juni 2020

Andre ord og vendinger...
...der bliver benyttet under Corona pandemien.
Vi kan begynde med Pandemi.
Det betyder simpelt hen en epidemisk sygdom der breder sig over en hel eller flere verdensdele. F.eks. pest, Kolera, den spanske syge.
Når nogen taler om en verdensomspændende pandemi behøver det altså ikke nødvendigvis at være dobbelt konfekt.
Epicenter er et andet brugt/misbrugt ord.
Epicenter betyder ”Et punkt på jordoverfladen lodret over et jordskælvs fokus.”
Det har overhovedet ikke noget med sygdomme at skaffe.
At det efterhånden bliver brugt som det sted
en sygdom udbredes fra er en hel anden sag.
Det er journalisters og andres manglende kendskab til det danske sprog og fremmedord.
Der er f.eks. her i området udtalt at Coronaepidemiens epicenter er Herning.
At man godt forstår begrebet er en anden
side af sprogforvirringen.
Så kommer vi til et for mig yderst forfær-
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 Nyt fra Byrådet

en lang række andre lande i Europa og hele
verden gik fra at være i positiv udvikling
med vækst og optimisme til en helt ny hverdag med virksomheder der lukker ned for
produktionen, detailhandel og turisme som er
helt i knæ, stor stigning i arbejdsløsheden,
stærkt faldende aktiekurser og recession.
Regering og folketinget vedtager hjælpepakker i en størrelse som aldrig set før og understøtter økonomien og bevarelse af arbejdspladser med endog meget store milliardbeløb.
Nedlukningen har givet det ønskede resultat og mere til, idet antallet af indlagte på
hospitalerne aldrig har nået tilnærmelsesvis
det forventede niveau.
Det er naturligvis rigtigt positivt, og betyder da også at genåbningen af landet er
igangsat og at vi forhåbentlig over de kommende uger vil se en normalisering.

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

Til Runestenens læsere.
Denne gang vil mit indlæg
handle om Coronakrisen,
og om hvordan jeg har oplevet denne.

Ferien uden Corona
Jeg vil starte med at gå tilbage den 7. marts da jeg
sammen med andre erhvervsdrivende fra
Spjald drog til Østrig på ski.
På det tidspunkt var Coronaen stadig ret ny
i Danmark, og vi havde bestemt ikke set for
os at tingene skulle udvikle sig så drastisk i
de fire dage vi var væk.
På dagen for vores afrejse meldte regeringen den første restriktion ud, og det blev for- De lokale tiltag og opgaver
budt at afholde arrangementer med mere end Jeg har siden den 11. marts dagligt deltaget i
videomøder med en af kommunen nedsat kri1.000 deltagere.
sestab.
….fortsættes side 6
Regeringens tiltag og nedlukningen
Det blev starten på en lang række tiltag fra
regeringen for at inddæmme smitten, og for Indholdsfortegnelse
at sikre at vores sundhedssystem kunne følge 2-meters musik ...................................... 30
med og for at undgå situationer, som vi har Badmintonturnering .............................. 24
set, og forsat ser fra en række af andre lande.
Bennys Beholder ................................... 48
Vi har nok alle via nyhedskanalerne set Coronahygge på Rundingen .................. 46
hvordan hospitaler ikke har kunnet følge med Cykelsponsorløb .................................... 25
og at der har været nærmest kaotiske tilstande. Cykeltur i en Coronatid ......................... 36
Vi kom hjem fra en fantastisk skitur tirsdag Gb-hjemmets venner ............................. 35
den 10. marts. Vi opholdt os i Salzburgerland Grønbjerg Bypark .................................. 26
som ligger mere end 300 km fra Tyrol, og in- Grønbjergs Infoportal ............................ 43
gen af deltagerne på turen har efter hjem- Gymnastikfremvisning .......................... 10
Konfirmander 2020 ............................... 54
komsten være ramt af Corona.
Onsdag den 11. marts valgte regeringen at Menighedsrådets Kalender .................... 50
lukke ned for en lang række aktiviteter, og i Mindeord ............................................... 52
løbet af de efterfølgende dage blev der ind- Opdatering fra Kirken ........................... 55
Personlige Coronahistorier .................... 14
ført nye og meget alvorlige initiativer.
Grænserne blev lukket og en lang række Pædagogerne præsenteres...................... 23
erhverv fik besked om at lukke ned, herunder Påskedags – Drive-in ............................. 44
hoteller, restauranter, frisører, massører, of- Påskegule indkørsler ............................. 28
fentlige medarbejdere fik besked om at arbej- Skærtorsdags sang ................................. 12
Sundhed ................................................... 7
de hjemmefra osv.
Alt sammen en udvikling som gjorde at To pensionisters coronahverdag ............ 32
Danmark, over meget kort tid, sammen med Vikingen er løs ........................................ 8
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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 Bypark:
Charlotte N. Dyrberg
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

Margrethes døtre:
Manuel terapi:
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

21 72 30 40
40 31 66 40
20 30 67 10
61 41 71 54
24 79 20 55
97 38 20 55
24 46 47 30
23 39 43 13
40 31 63 80
61 85 42 04
97 70 90 60
40 46 07 59
30 10 89 14
97 38 41 77
97 38 48 48
23 39 43 13
31 34 44 98
21 68 19 65
23 20 52 32
25 47 05 89
40 29 10 73
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Marianne Telle
Henrik Thomsen
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Dorte Sønderby
Bodil Toftdahl
Mogens Ballegaard
Grethe Lauridsen
Besøgstjeneste
Joan Nielsen
Jonas Fejsø
Bodil Jensen
Hanne Gamborg
Bolette Leegaard
Per Hessellund Lauritsen
Spjald Fjernvarme
Vildbjerg
Vildbjerg-vagthavende

22 56 19 82
97 38 40 50
97 38 43 73
23 70 40 66
30 52 41 77
25 74 40 66
21 68 19 65
30 22 62 35
20 87 83 67
25 47 05 89
30 27 96 10
97 17 33 54
41 61 22 90
40 92 35 42
23 26 42 85
21 68 06 44
22 67 54 75
97 38 44 86
97 38 16 85
97 13 15 00
30 97 69 70

MAJ 2020
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Dagen tiltaget med 9t 42m
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MA 25

22

TI

FR 26 Sidste skoledag ? - Sang& Fortælling

SØ 28

Kirke 9

ON 27

MA 29

27

TO 28

TI

30 Tilmelding Kultur-tur

FR 29

52

JULI

LØ 30
SØ 31 Pinsedag

Kirke 9
JUNI
23

ON

1

TO

2

FR

3

LØ

4

TI

2

SØ

5

Kirke 10.30

ON

3

MA 6

28

TO

4

TI

7

FR

5 Grundlovsmøde

50

ON

8

LØ

6 Konfirmation i Nr. Omme Kirke kl. 10

54

TO

9

SØ

7

Kirke 9

MA 8

24

TI

FR 10 Kultur & Samvær - Tur

52

LØ 11

9

SØ 12

Kirke ingen

ON 10

MA 13

29

TO 11 Strik dig glad

50

LØ 27

26

MA 1 2. pinsedag -

25

50

TI

FR 12

14

ON 15
5

13. maj 2020

Dagen aftaget med 1t 4m

….fortsættelse fra side 3

Det har naturligvis haft meget alvorlige
konsekvenser for de der lever af turismen, og
mange aktører har lidt et meget stort økonomisk tab som følge heraf.
Jeg håber inderligt at det meget snart bliver
meldt ud hvornår grænserne igen åbner, og at
meldingen betyder, at vi igen til højsæsonen
som starter i juni måned kan byde velkommen til vore Tyske gæster. Det vil naturligvis
betyde rigtigt meget for turismeaktørerne og
detailhandelen i vores kommune.

Krisestaben har bl.a. haft til opgave at implementere de tiltag der er blevet besluttet af
regeringen, og taget en række af beslutninger
for at være på forkant med udviklingen.
En del af øvelsen har været at forberede os
på en situation med mange, der blev ramt af
sygdommen, og til at tage imod de borgere
der på grund af sygdommen har haft, og har
brug for hjælp. Vi har dog ikke på noget tidspunkt været i nærheden af nå det antal af
sygdomsramte borgere med brug for hjælp
som der var forudset, og heldigvis for det.
Vi har i kommunen en rigtig dygtig stab af
ledere og medarbejdere som har håndteret
krisen på allerbedste vis, og jeg har hele vejen været helt tryg ved situationen og haft
fuld tillid til at den kommunale organisation
skulle klare at løse de helt ekstra ordinære
opgaver Coronakrisen har medført. Stor respekt for, og tak for indsatsen til alle.

Kommunale tiltag
Kommunen har vedtaget en række tiltag for
at understøtte kommunens virksomheder,
herunder fremrykning af betalinger, fremrykning af vedligeholdelsesopgaver og anlægsopgaver.
Der arbejdes med fremrykning af yderligere anlæg, og jeg forventer der vil komme nye
udbud.
Der er til al held, i forvejen historisk mange
nye opgaver på vej i byggeriet, herunder almennyttigt boligbyggeri for mere end 400 mio. kr.
450 feriehuse og centerbygning ved Laladia i
Søndervig Udvidelse af virksomheder, herunder f.eks. Arla Ingredients, Vestas, billig
arbejdstøj m.fl.
Siden den 11. maj har de medarbejdere der
ikke har kritiske funktioner arbejdet hjemmefra, og det samme gælder Byrådet.
Daginstitutioner og skoler blev lukket ned,
og forældrene har måtte finde anden pasningsmulighed. Eleverne er blevet fjernundervist. Genbrugspladserne blev lukket, og
medarbejdere i Vej og Park blev hjemsendt.
Flere sundhedsydelser blev stoppet, borgerservice på rådhusene ligeså og alle ikke kritiske funktioner blev ligeledes sat i bero.
Det har for rigtigt mange været en voldsom
ændring af hverdagen, og vi har måttet tillære
os nye måder at løse de daglige opgaver på.

Genåbningen
De seneste uger er presset på landets sygehuse klinget af, og der har været færre og færre
indlagte dag for dag.
Det har affødt at der er igangsat en delvis
åbning af landet igen. Daginstitutioner og
skoler er genåbnet for så vidt gælder 0 - til 5.
klasserne, men med restriktioner om social
afstand og ekstraordinær indsats for god hygiejne.
Visse liberale erhverv har igen lukket op,
og der er kommet lidt mere aktivitet i samfundet. Jeg har stor forhåbning om at der
med baggrund i udviklingen de seneste uger,
medio maj vil blive genåbnet en lang række
af yderligere aktiviteter.
Turismens betydning
I Ringkøbing-Skjern Kommune fylder turismen rigtigt meget, og vi får årligt besøg af
mange tyske feriegæster som holder ferie i
sommerhusene langs vestkysten. Vi havde i
2019 knap 4 mio. overnatninger og en omsætning på ca. 3,5 mia. kr.
Turistsæsonen starter normalt op hen over
påsken, og i år var der fuldt booket, men desværre var vore tyske gæster forhindret i at
komme til området pga. den lukkede grænse.

Den nye hjemmesituation
Jeg var temmelig frustreret de første dage
med hjemmearbejdsplads og vandrede rundt i
huset som løven i et bur. Efter en uges tid
fandt jeg rytmen i den nye situation og fik
tingene til at fungere.
….fortsættes på side 7
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Noget lignende gælder for andre virus. Så
hvis der kommer en ny epidemi med virus,
som det er sket jævnligt de sidste 100 år, kan
man hurtigt få en vaccine klar.

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Det blev alligevel Corona
Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ikke ville Mennesket, dyr og miljøets sundhed
skrive om Corona, for jeg synes, at vi kan Vi har trængt os mere og mere ind på dyretrænge til at snakke om noget andet, men nu nes levesteder og bliver smittet af dyr.
Det handler om at tænke menneskers, dyrs
bliver det alligevel lidt af det.
og miljøets sundhed sammen og at tænke på,
at et sygt dyr måske kan smitte mennesker,
Måske en vaccine
Man har fundet et æggehvidestof, som sidder og det handler om internationalt beredskab
på overfladen af virus, og som er specielt for og samarbejde.
Forskerne er klar. 
Corona. Det kan formentlig bruges som vaccine, og det kan fremstilles kunstigt i den
mængde, der er brug for.
….fortsættelse fra side 6

udsat i titusindvis af planlagte behandlinger
og operationer som betyder at der nu vil blive en ekstraordinær ventetid.
Der har været mindre søgning til behandling
for en række sygdomme, og de psykiatriske
afdelinger har ligeledes haft mindre søgning.
Mange har været ladt temmelig alene, det
gælder ældre, både hjemmeboende og på plejehjem og når det gælder borgere i botilbud.
Stor tilgang af arbejdsløse, og mange virksomheder der på trods af hjælpepakker må
dreje nøglen om.
Mindre efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser.

Al mødeaktivitet har foregået som videomøder, og vi har fået afviklet udvalgsmøder,
byrådsmøder, krisestabsmøder, direktionsmøder, gruppemøder og en lang række eksterne møder er holdt som videomøder.
Jeg har lært mig at det faktisk i mange situationer er en god mulighed, og jeg er da også
sikker på, at vi når det igen bliver hverdag vil
komme til at benytte os mere af videomøder.
Nogle dagsordener er dog mere velegnet til
videomøder end andre, og jeg glæder mig til
igen at kunne holde fysiske byrådsmøder og
udvalgsmøder.
En ny hverdag
Der skal ikke herske tvivl om at jeg, og mange andre, ser frem til at det igen bliver noget
der bare ligner den hverdag vi kender.
Jeg glæder mig til igen at kunne komme ud
at møde borgere foreninger og virksomheder
og til i samarbejde med dem at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune til et endnu bedre
sted at leve, bo og drive virksomhed i.
Som tidligere nævnt har det været nogle
stærkt udfordrende uger, hvor mange meget
alvorlige tiltag har været sat i værk. Tiltag
som har vendt op og ned på mange ting. Der
vil efterfølgende blive mange og store udfordringer der skal løses, det gælder både menneskeligt og økonomisk.
Mange er blevet ramt af at hospitalerne har

Efterveerne
For mig ingen tvivl om at det vil tage meget
lang tid at komme over Coronakrisen, og at
der vil gå år inden vi er tilbage på sporet.
Jeg er dog lykkelig for at der i Danmark i
mange år er blevet ført en god og sund økonomisk politik, som gør, at det er muligt at
understøtte samfundet for at sikre den bedst
mulige genstart efter krisen.
Med disse ord vil jeg ønske det bedste for
Runestenens læsere.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 22 62 15 36
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VIKINGEN ER LØS
En ældre halvdøv grønbjergborger var ude at køre en tur på de små veje omkring
Grønbjerg.
Her møder han to af byens mange kvindelige motionister. Den ældre herre der udmærket kender de to motionister standser op, ruller vinduet ned og vil lige hilse på.
De kvikke motionister siger:
”Nå, du er nok ud at jagte damer!” hertil svarer den halvdøve grønbjergbo - ”Jeg er
sgu ikke ude med reklamer”.
Der kom naturligvis et latterbrøl fra de to motionister. Og da den rette sammenhæng bliver opklaret, ville morskaben næsten ingen ende tage.
(Redaktionen har kendskab til den anonyme fortæller)

Sang og drama
Går du i 4.-9.kl og har du lyst til sang, musik og teater? – Så læs med her!
Efter sommerferien har børn og unge fra 4.- 9. klasse mulighed for at melde sig til
et udvidet kortilbud, hvor vi arbejder med at omskrive et stykke fra bibelen til replikker/digte/sange/monologer - alt efter hvad børnene selv får af ideer.
Dertil øver vi en række sange, som tematisk passer ind. De børn, som spiller et
instrument, opfordres til at medbringe dette. Det hele sættes sammen til en lille
optræden, som vises i de to kirker. Man melder sig for tre måneder ad gangen, og
det første forløb kører fra august til oktober, hvor temaet er høst.
Tilbuddet er til børn/unge fra begge sogne. Mødedag og tid meldes ud op til
sommerferien.

Kor - syng dig glad!
Nr. Ommekoret øver hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i konfirmandstuen med opstart d.
15/9. Vi øver sange til Spil Dansk ugen (uge 44). Herefter øver vi op til advent.
Har du lyst til at synge med i koret, er du meget velkommen – uanset korerfaring.
Lejlighedskoret øver sammen med Nr. Ommekoret op til Spil Dansk ugen. Dvs. fra
uge 38- 44 tirsdage kl. 19.00-21.00.
Med venlig hilsen organist Dorte Sønderby
8
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 Gymnastik- op- eller / fremvisningen 2020
De allersidste instruktioner

Hvad ska’ alle de mennesker på mit gulv?

Alle foto: Mogens Ballegaard

Jeg er så glad for min cykel!!!

Der er naturligvis et yndigt land
Gymnastikopvisningen var rykket frem til den 7. marts - men det var vist ikke på grund af Corona!!
10
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Til venstre:
I skal bare gøre ligesom mig
så nogenlunde
da!
Herunder:
Den allersidste
opvarmning

11

13. maj 2020

 Skærtorsdags - sang ved Grønbjerghjemmet
Glæde ved Grønbjerghjemmet
Til trods for Runestenens lidt sene udmelding til sognets beboere om, at der var fællessang ved Grønbjerghjemmet, som vi nu
kalder det her i Grønbjerg, var der mødt 40 50 personer op for at deltage i fællessangen
til glæde for både beboere på Grønbjerghjemmet og de fremmødte, der også talte beboerne på den anden side af vejen, der åbnede døre eller sad uden for deres huse.
Det var Nr. Ommes præst Bodil Toftdahl,
der synes, at der skulle ske lidt i denne Coronatid hvor kirkerne er lukkede.
Programmet var sammensat og orkesteret
og kordegnene havde øvet til skærtorsdagens
salmesang og forårssange. Påskedag var et
lignende program planlagt til en syngsammen-drive-in ved Nr. Omme kirke.

og personale, der havde lukket vinduer og
døre op, så man kunne nyde musikken og
sangen ude fra Grønbjerghjemmets parkeringsplads.
Vejret var med fuld solskin, men man skulle helst opholde sig i solen for ikke at komme
til at stå og fryse en smule i den kolde forårsluft. Trafikken på Algade var med til at skabe
en smule uro, når de store landbrugsmaskiner
buldrede forbi, men ellers kunne man se, at
bilisterne kørte langsomt forbi for måske at
finde ud af, hvad der her var på færde.
Salmer og sange denne morgen:
Den signede dag
Hil dig frelser og forsoner
Påskeblomst hvad vil du her

Forårets sange:
Alle på plads ved vinduer og døre
Den blå anemone
På Grønbjerghjemmet var alle vinduer alta- Du er min øjesten
ner m.v. ud mod Algade fyldt med beboere Den gamle gartners forårssang 

Fra venstre er det Bodil Toftdahl på trombone, Dorte Sønderby på det elektriske ”orgel” og kirkesanger Anna Nygaard Slyk. Kirkesanger Hans Jørgen Mikkelsen står til venstre for billedet.
12
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Foto: Mogens Ballegaard
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 Personlige beretninger i en Coronatid
Opfordringen fra Runestenen
Sendt ud på mail og Facebook den 31. marts.
Kære alle!
Vær med til at skrive historie fra Coronakrisen - 2020!
Ikke siden Danmark var besat i 1940 – 45
har forsamlingsfriheden været indskrænket.
Det er den nu. Mange skal blive hjemme og
arbejde hjemmefra. Mange skal passe skolesøgende børn. Man skal vaske hænder, man
skal spritte af og holde en Coronas-afstand til
andre.
Men hvad foretager I jer – enten selv eller
med jeres børn. Skriv om det og send gerne
et billede.
Der vil blive talt om denne periode i mange
år fremover, hvor Danmark var lukket delvist
ned.
Desuden forudser jeg, at Runestenen næste
gang bliver et reklameblad i en tid hvor alt
bliver aflyst.
Skriv til runestenen@runestenen.dk eller
send billeder og tekst på 25 47 05 89.
Husk at skrive navn ved.
Med venlig hilsen
Runestenen

"Rigsarkivet og landets øvrige arkiver, Det
Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet og Arbejdermuseet går sammen i en fælles indsats for at
sikre en bred indsamling af dokumentation
for Coronavirus-pandemiens indtog i det
danske samfund. Indsamlingen skal dække
både regeringens tiltag for at begrænse smitten og virkningerne på det danske samfund,
virksomhederne og den enkelte borger. Materialet skal bevares som vidnesbyrd og for
at sikre fremtidige generationers adgang til
vigtige informationer om perioden."
Også i Runestenen
Så det er ikke blot Runestenen, der opfordrer
til at man lave et lille skriv, billeder eller andet, om hvad man får dagen til at gå med og
hvilke begrænsninger, Coronaen sætter for
ens gøren og laden.
De sider der omhandler Coronaen i Runestenens næste udgave (håber at begrænsningerne ophører inden julinummeret kommer
på gaden), vil blive sendt til Rigsarkivet, som
vores bidrag til dokumentationen.
De herværende historier er fra perioden den
31. marts - 26. april 2020.

Sådan var teksten til den opfordring, som de Ny i Grønbjerg
Af samme grund - respekten for myndighenæste sider beretter om.
dernes anbefalinger i denne tid - har vi udeFra øverste arkivmyndighed
ladt personlig kontakt til personer i GrønSidenhen kom denne opfordring fra aldeles bjerg. Det betyder, at ”En familie i Grønøverste myndighed:
bjerg” bliver udsat, indtil vi igen kan nærme
Som formand for Grønbjerg Lokalhistori- os hinanden, eller forsamlingsforbuddet bliske Arkiv har jeg modtaget følgende opfor- ver ophævet helt.
dring fra Sammenslutning af Lokalarkiver i
Danmark:
Med venlig hilsen Redaktionen /
Mogens Ballegaard

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling udsat indtil afklaring af forsamlingsfriheden.
Varsles med sædvanlig tidshorisont
Med venlig hilsen Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
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Familien Kamp Jensen, Algade 75

En Chaufførs bekendelser!

Tja... hvad får en pensionist og en nylig efterlønner tiden til at gå med?

Nogle af os har ikke den luksus at kunne
isolere sig, når man som en del af beredskabet pænt må møde op på arbejde, virus til trods.
Heldigvis laver de gradvist flere og flere
tiltag til at beskytte chaufførerne, så alt
er ikke helt galt.
Men travlt kan man ikke ligefrem sige
at en arbejdsdag er pt. Et par håndfulde
passagerer fordelt over adskillige timer
er hvad det kan svinge sig op til, så der
er bestemt god plads mellem dem.
Så kan jeg heldigvis bare nyde turene
og naturen og lytte til alskens ting og sager i mine ørebøffer uden at blive forstyrret af krævende passagerer.
Lidt fordele må der også være i sådan
en situation.

Må jo ikke passe børnebørn på Sjælland! (selvom
behovet er der....).
I forgårs kom Anders hjem fra apoteket i Videbæk uden håndsprit, men med en opskrift på
hvordan man selv kan fremstille sin håndsprit.
Den vil jeg gerne dele med jer!
Opskriften er flg.:
 40 ml brintoverilte 3 %
 15 ml glycerin/glycerol (kan undværes, men
gør at hænderne tørrer hurtig ud, og må, når
de er tørre, smøres med en fed håndcreme!)
 1 dl vand
 Det hele fyldes på en 1-liters flaske, som fyldes op med husholdningssprit eller bioethanol.

Pas godt på jer selv derude i den dejlige
natur.
(Chaufførens navn er redaktionen bekendt.)

- og så er græsplænen blevet slået.... det har vi
ikke gjort i marts måned nogen sinde før!
Hilsen
Anders og Birthe, Algade 75, Grønbjerg
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Bolettes private pasningsordning
Her kommer vores bidrag til Corona fortællingen.
Her på Algade 30 er det ikke som det plejer,
huset plejer at være fyldt med ”lånebørn”.
De fleste af dem er nu hjemme sammen med
deres familier. Der er dog en familie, hvor begge
forældre arbejder, og derfor kommer deres to
drenge stadig.
Jeg har, her i min private pasningsordning det
der hedder nødpasning, som gør, at man kan få
passet sine børn, hvis man stadig skal arbejde og
ikke har andre muligheder.
Vi får gået nogle ture, leget i haven og synger.
Vores egne fire børn er hjemme, da skolen er
lukket ned. Når deres skolearbejde for dagen er
overstået, kommer de ind og leger med os.
I weekender og fritid bliver tiden brugt på at
spille, vi har Lego-bygge-konkurrencer, vi bager,
vi går lange ture i naturen, vi ser film, kort sagt vi
har en masse kvalitetstid sammen, som vi i en
normal hverdag ikke har tid til, og det nyder vi.
Tempoet er mere roligt, og når man på den
måde har mere tid, er det som om vores samtaler også bliver bedre. Vi får snakket om alverdens
ting og fordybet os i forskellige emner, f.eks.
Lande, dyr mm.
Venlig hilsen Fam. Pedersen på Algade 30 

Alle foto: Bolette Leegaard
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Morgensang på Algade 65
Her i huset går tiden
med
morgensang
med Philip. Senere
har vi gymnastik
med Melvin.
Så bliver der øvet
sange og replikker.
Så får jeg læst en
helt masse skønne
bøger og får set gode
film, og så får jeg Foto: Mogens Ballegaard
shoppet lidt på nettet.
Kan i øvrigt varmt anbefale Bilka to go.
Jeg synes det fungerer mega godt.
Håber alle I skønne mennesker passer
godt på jer selv og hinanden. Hvis I
mangle noget at lave, spiller jeg gerne ludo på ”komogvind”.
Jane Jensen, Algade 65
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Foto: Inger Magrethe Kirk

Hos Kirks, Spjald:
I en Coronatid er det vanskeligt at besøge sine
forældre, som man også skal passe godt på.
Et fantastisk sigende billede af Johannes og Ingrid Kirk (tidligere Bymarken 8, Grønbjerg) taget
af deres datter Inger Magrethe, der gerne ville
besøge parret her midt i en Coronatid, men overholdt anvisninger fra myndighederne.
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Dagen på Algade 22

Tudsernes forår!
På vandretur i dag fra Thyborøn til Klinkeby ad
drivvejen mødte jeg talrige tudser, som er vågnet
af vinterdvale og er begyndende aktive i disse coronatider.
De har ikke set tv2news og ved ikke at der skal
holdes afstand. Der kommer mange små tudser
ud af den ømme omfavnelse den lille han giver
hunnen, men det tager ikke 9 måneder.
Venligst Rita Welander.

Dagene i disse Corona-tider går med at
spille på computer,
synge sammen hver
for sig, strikke, kreative eksperimenter,
bage,
havearbejde,
indkøb 1-2 gange
ugentlig, besøg og
indkøb hos/for ældre
nabo, gåture alene
eller sammen med én person, køretur
med ovenfor nævnte nabo, mails, telefonsamtaler, huslige sysler, tv.
Jeg har bedt om ikke at modtage besøg
og har aflyst alle aktiviteter ud af huset
såvel som de af social karakter.
Med venlig hilsen
Marianne Telle
Foto: Mogens Ballegaard

På billedet kan
man godt ane
to par øjne selvom fru tudse
står på et virvar
af sten

Foto: Rita Welander

Der er meget at have "på hjerte" i
denne tid.
Efter en gåtur i skoven hvor tankerne
og sanserne har frit
spil, har jeg meget
"på hjerte". Lærken
triller
ufortrødent
og optimistisk sin
sang, fuglene i skoven
synger
med Foto: Mogens Ballegaard
hvert sit næb, engang
må jeg lære at kende forskel. Musvågen
kredser yndefuldt over sit territorium
for at udse sig et bytte. Naboen rydder op
i skoven, jeg kan høre motorsavens
brummen. Skyerne er hvide, himlen er
blå, solen varmer mit ansigt og vinden
aer mig på kinden. Der er nok til os alle
at bekymre sig om, og vi skylder derfor
hinanden at bevare optimismen, og tro
på tiden der kommer.
En kærlig tanke til jer alle rundt om i de
små hjem.
Hanne Kjærgaard, Sandbækvej 19
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De grønbjergske udvandrere i New Zealand.
Tiden omkring påske
Vi håber I alle har det godt.
Det bliver en anden påske end vi alle havde
regnet med.
Hernede er alt lukket ned som i Danmark. Vi
kan ikke tage til vandet eller ud i naturen. En fra
husstanden må køre ud og handle. Så vi hygger
hjemme og går nogle ture op ad vejen. Vejret er
stadigt fantastisk, og vi nyder det hernede. Vi har
nydt en dejlig sommer, og pigerne er startet
godt op på College, og de glæder sig til at komme i gang igen.
Vi havde set frem til, at kunne knuse familie og
venner her i påsken og nyde Danmark i 3 uger,
men sådan blev det ikke denne gang - heldigvis
har vi god online forbindelse, som vi nyder.
Rahui er et Maori begreb på det vi kalder isolation. Men isolation kan virke så hårdt og uden
håb. Rahui betyder at vi beskytter en ressource.
En tid, hvor der er mulighed for helbredelse og
vækst, ikke kun for os som enkeltpersoner, men
for familier, samfund, miljø og sjæl.
Ja, hernede må vi ikke se andre, end dem vi er i
vores egen boble. Alt er lukket ned - kun sundhed, politi, brand, tre fødevarekæder og landbruget er i gang. Vi er lukket ned i 4 uger i første
omgang. Så må vi se.
Vi var lige ved at få to danske piger til at bo de havde søgt hjælp via Facebook, og vi havde

etableret kontakt og fået redt op til dem. Da de
var på vej ud til os, fik de en besked fra deres rejseforsikring om, at der var fundet en tur hjem til
dem. Så de er kommet godt til Danmark. Men
her holder vi danskere sammen. Og her kan vi se
hvor hurtigt Facebook kommer rundt - flere i
Grønbjerg havde også set pigernes opslag og
skrevet til os, om vi havde set deres opslag om
brug for hjælp. Så vi kan samarbejde på kryds af
lande.
Vi håber vi alle kommer godt igennem denne
tid og sender jer alle lyse og kærlige tanker fra
os.
Nyt fra den 23. april
Hernede er vi fortsat i isolation. Vi har ikke set
andre end hinanden i fire uger og har ikke været
væk fra vores vej udover de fem gange jeg har
handlet.
På tirsdag går vi i ”Level 3” - det svare til det
der har været jeres isolation i DK. Få må starte
arbejde og der kommer nødpasning i skolen til
de der har begge forældre der arbejder, og vi må
tage ud i lokalområdet - men ikke mødes med 10
- fastholde ”hjemmebobbel” og ”arbejdsbobbel”.
Så vores piger skal nok være hjemme 3-4 uger
mere.
Familien Cadovius-Juelsgaard, New Zealand

Billeder fra før Corona

Skoleuniformer i New Zealand, fra venstre: Emma, Anne og Mie - og til højre har Peder været på ”fiskedræt”
Fotos: Familien Cadovius-Juelsgaard
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Set fra præstegården
Kirken er lukket. Konfirmandstuen står
tom. Præstegården er stille, der er bare
os to, som bor her og plejer at glæde os
over dem, som af og til kommer og fylder
stuerne med sang. Eller som sidder her i
den pæne sofa og fortæller om deres kære, som de har mistet. Men de kommer
ikke for tiden. Nu er her bare tomt omkring præstens skrivebord.
Og så dog. Computeren er i gang, mange gange i dagens løb. Der skrives søndagstanker og optages video til kirkens
hjemmeside. Der skrives artikler og samles stof til påskens avis. Der bliver læst
bøger og artikler. Og der pønses på mange alternative måder at kommunikere
ord og tanker ud på, til trøst eller overvejelse under tidens udfordringer. I den
forstand er alt, som det plejer. Præsten
tumler stadig med at formulere noget,
der kan bruges af dem, som tænker over
livet og døden som mere end biologiske

fænomener. Og så går vi ture og møder
tilfældigt, eller efter en sms - dem, vi
kender. Så får vi os en snak på behørig
afstand.
Kirkegården er smuk som altid. Godt at
vores graver og hans hjælper får lov at
passe det hele, med forsigtighed, når nogen kommer forbi. Organisten øver sig.
Det bliver godt at høre hende igen, når vi
samles igen i kirken.
Ingen begravelser eller bisættelser endnu. Men vi er forberedt, skulle de komme. Vi er på vores post, både graveren og
hjælperen og organisten og kirkesangeren.
Påskemorgen stiller vi op, hvis nogen
kommer forbi kirken på deres gåtur ved
10-tiden. Vi står og spiller og synger
udenfor. Men vi vil være der.
Præstegården er ikke lukket. Computeren og telefonen fungerer. Og det skal
nok blive påske, også i år.
Bodil Toftdahl

Foto: Mogens Ballegaard
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Den uønskede frivillighed
Fra det "frivillige hjørne "
vil jeg godt sige lidt om
mine tanker i en stille
tid. Som præsten tidligere har fortalt er der meget stille i præstegården
og selv konfirmandbygningen ligger øde hen,
uden det vanlige liv, som
er til glæde for os og de
fritgående høns.....!!
Jeg er i denne tid uønsket på såvel Møltrup optagelseshjem i Timring,
som hos Kræftens bekæmpelse i Herning, begge
steder er jeg frivillig. Desuden er jeg kirkesanger
på deltid, men da gudstjenester er aflyst for tiden, er der også stilhed i det job.
Det eneste sted, hvor jeg faktisk gerne må
komme i en karantænetid, er på Retspsyk. afd. i
Viborg, hvor jeg nu er vikar, og hvor jeg tidligere
har været ansat i en lang årrække. Det er en stor
lettelse, at jeg der kan komme på legal vis, og
måske gøre en lille forskel i en tid, hvor der kan

optræde mangel på vikarer indenfor sundhedsvæsenet.
Endelig kan jeg nævne at jobbet som husassistent i præstegården stadig kan udføres. Med behørig afstand er det fortsat lovligt at støvsuge og
tage opvasken, uden at nogen påtaler dette. OG
så passer jeg jo mine høns, men de er forlængst
ophørt med at lægge æg, stort set, måske har de
hørt om karantæner, også i hønsegården.
Som sagt er det en stille tid, med plads til refleksion over et liv med mange opgaver, som ikke må gennemføres for tiden, grundet smitterisiko med Coronavirus.
Jeg ser frem til en "normal tilværelse" med frihed til at samles, og i det hele taget passe de opgaver, som jeg nu frivilligt har påtaget mig som
pensionist.
Det står klart for mig, især i denne tid, at disse
deltidsjob opleves meningsfyldt, og i det hele taget giver mig et liv, med en følelse af stadig at
kunne gøre en smule gavn.
Hans Jørgen Mikkelsen,
Grønbjerg præstegård.
Foto: Mogens Ballegaard

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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Lidt info til den igangværende Corona karantæne!
Vores
gymnastikudvalgs-formand var
så forudseende at
flytte
gymnastikfremvisningen
to
uger frem i år. Et genialt træk, når man
ser i bakspejlet.
Både badminton og
gymnastik fik en rigtig god afslutning på
en god vintersæson,
der sluttede af med Foto: Mogens Ballegaard
et brag af en fest efter en rigtig god badminton dag, med god mad til aften, fine
præmier og kindkys til vinderne - lige
som det skulle være. Det skal prøves igen
til næste år.
På fodbold siden begyndte det ellers
rigtig godt på seniorholdet med 15 til
den første træning og 18 til den næste
træning. Dejligt med så god opbakning.
Den eneste vi manglede, var vores maskot ”Pilitus” ham savnede vi. Vi håber
ikke at han har gravet sig ned i Grønbjerg Bypark :).

Efodbold, vores nye flagskib skulle
starte op i morgen mandag den 16. for
u8-u12, er også sat på standby. :(
Børnefodbold starter op i uge 14, men
som det ser ud nu, bliver det vist heller
ikke til noget!
Grønbjerg på vægten skulle også starte
op i uge 14. men dette er højst sandsynligt ikke muligt. I vil høre mere info om
Børnefodbold og Grønbjerg på vægten i
uge 13.
Kan I have en god Corona karantæne
derude folkens.
Mvh. Claus Bak
Fodbold Udvalgs Formand
Fælles generalforsamling havde vi i år
rykket frem til den 26. marts, for at det
ikke skulle ligge i maj måned hvor der er
forår i luften. ”Knap så godt tænkt, vi
må vist hellere spørge vores gymnastikudvalgs-formand tilrådes næste gang :)”
Fælles generalforsamling er udskudt til
maj måned.

Lige til info i disse shop amok tider:
Mangler man fars, har jeg en fryser, der
er helt fyldt med frisk øko-fars.
Pris er 70 kr. /kg
Vi tager gerne imod bestilling over moAlt er sat på Standby!
Men som meget andet, er flere arrange- bilen, men vil undgå / ikke tillade uvenmenter/tiltag/træninger sat på standby, tede besøg af købere på gården, afhentningen kommer til at forgå uden fysik
aflyst eller udsat.
Fodbolden er sat på standby lige nu i kontakt.
(Mobil og MobilePay 23 39 43 13)
Grønbjerg.

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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 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

Bodil Kviesgaard Eriksen
Født: 1966
Skolegang: Ørnhøj Skole 10. klasse på Sædding Efterskole
Uddannelse: Pædagog og Børneyogainstruktør.
Afdeling: NaturMusen
Interesser i NaturMusen: Trin for Trin / sociale kompetencer, Førskoleaktiviteter, Yoga, fortælling, udeliv og bevægelse.
At give børnene de bedste muligheder for at trives, dvs. de oplever at blive Set, Hørt og Forstået, samt føler sig som et vigtig del af fællesskabet.
Ansat: 2004
Valgte Friskolen / NaturMusen: Vi har et sted med gode værdier, blandt
andet rummelighed, nysgerrighed og respekt. Jeg blev Virksomhedsoverdraget, da vi gik fra
Foto: Mogens Ballegaard
kommunal til privat institution i 2008.

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

Skulle der vise sig en åbning i forsamlingsfriheden
inden uge 35 - sendes der information derom.
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 Badmintonturnering 2020
(B): Bronze, (S): Sølv, (G): Guld

Pulje 1: William Mortensen (B), Jannik Sanggaard Pulje 2: Smilla Brinch Johansen (B) Alberte T.
Thomsen (G) Nicklas Ahm (S)
(G), Carla Bak (S)

Double pulje 4 (B): Nicklas Mølgaard Smilla
Brinch Johansen, Carla Bak, Vanja Sanggaard,
Pulje 3: Isabella Dam (B) Venja Sanggaard (B) Anton Knudsen og William Mortensen
Foto: Mogens Ballegaard
Anton Knudsen (S) Nicklas Mølgaard (G)

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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Double pulje 4 (G): Nicklas Ahm og Alberte T. Double pulje 4: Isabella Dam og Jannik SangThomsen
gaard (S)

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.
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 Grønbjerg Bypark
Ved: Charlotte N. Dyrberg

Den spæde begyndelse - og så videre
Det som tog sin spæde begyndelse i 2016, som et samarbejde
mellem
Grønbjerg-2000
og
Grønbjerg friskole, begynder virkeligt at være til glæde for indbyggerne i Grønbjerg og omegn.
Den 23. september 2019 var
der indkaldt til byparksmøde i
gymnastiksalen på friskolen, for
alle interesserede borgere i Grønbjerg. Formålet med mødet var at
få nedsat et grønt hold, som kunne varetage den videre udvikling
og vedligeholdelse af parken. På
mødet meldte Grete og Leif TanFoto på siden: Charlotte N. Dyrberg
ge, Minna og Leo Kjeldgaard, Claus Bak,
Charlotte N. Dyrberg, Anja Kynde Berger,
Kristian Kristiansen og Gravers K. Sønderby sig til at være med.
Park-gruppen
Allerede d. 10. november havde gruppen sat hinanden stævne i byparken.
Dette blev til en givtig gåtur i byparken
med snak og ide-udvekslinger. Derefter
er det gået slag i slag og resultaterne
ses med klar tydelighed i Grønbjergs
Bypark.
Det som der startede med at være, et
grønt-hold eller ”The green team”, er
hen ad vejen kommet til at hedder
”Park-gruppen”. I april sendte gruppen
en skrivelse ud på runestenens Facebook siden, og da det ikke er alle som
er på Facebook får I den også her:
Byparken i dag
Som opmærksomme borgere i Grønbjerg nok har spottet, sker der jævnligt
noget i Grønbjergs bypark.
Grete og Leif Tange står i spidsen for
”Park-gruppen”, som er en gruppe af
frivillige, der foreløbigt består af 5-6
gæve mennesker, som i løbet af den
milde og regnfulde vinter, med stor
omhu har plantet forårsløg, Hostaer og
26
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andre vækster i parken. Der er også blevet
gravet drænende grøfter for at lede vandmasserne væk, så beplantningen har kunnet overleve. ”Park-gruppen” kommer i årets løb til
at stå for at luge ukrudt, slå og trimme græsset samt videre beplantning. De forventer at
skulle bruge ca. én dag hver 14. dag – tidspunkterne vil ikke være helt fastsatte pga.
vejret. Grete og Leif står for at kalde folk
sammen, når der skal arbejdes.

Føler du lyst til at give en hjælpende hånd,
være en del af ”Park-gruppen” eller på anden
måde bidrage - så tøv ikke, men skynd dig at
kontakte Grete og Leif.
Mobil: 25 59 42 84 - Fastnet: 97 38 42 84

Frivillighed
Der er flere som har henvendt sig, med planter til Byparken og som har meldt sig til at
være med i ”Park-gruppen”. Som der var en
Gerne flere planter - og måske en hånd med der sagde til Grete, da hun ringede, og tilbød
Står du og har nogle haveplanter tilovers sin hjælp ”Det har kriblet i mine fingre, når
f.eks. Hostaer, Bispehuer eller anden bund- jeg er kommet forbi Byparken”. 
dække så kan det helt sikkert bruges i parken.

Foto: Charlotte N. Dyrberg

Foto: Mogens Ballegaard
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 De påskegule indkørsler til Grønbjerg
En Grønbjergborger ringede en fredag midt i
”Coronaen” til Runestenens redaktør og sagde, at det svandt lidt i den række påskeliljer,
som Grønbjerg Sogneforening havde sat for
at forskønne indkørslerne til Grønbjerg. Det
var jo nok meningen at påskeliljerne skulle
stå så langt tid som muligt til opmuntring og
forskønnelse.
Vedkommende borger mente at Runestenen i
al venlighed kunne sende en meddelelse ud
om, at det nok var bedst, at påskeliljerne
kunne blive stående.
Som sagt så gjort. Både e-mail og Facebook
blev taget i anvendelse og følgende meddelelse blev sendt ud.

har plantet langs vore indfaldsveje til Grønbjerg for at gøre vores by imødekommende.
Vær venlig at fortælle jeres børn det.
Runestenen kender navnet på indberetteren.
Der gik ikke mange klik før følgende meddelelse klikkede ind på Facebook:
Jannie Husted Jakobsen:
Mine Børn har “åbenbart” hamstret udenfor
byen!! Det var Hjemme-Skole, Natur/Teknik
undervisningen = Find nogle Påskeliljer!!
Sorry.. til den anonyme og til Grønbjerg.
Hvordan kan vi gøre det godt igen?
Hertil kan man vel blot sige, at det var ærligt
og godt at vedgå. At hele hændelsen så er
forårsaget af, at man i en Coronatid hvor
hjemmeskole og forældrenes engagement giver sig udtryk, kan vel kun bløde op på situationen. Det er vel somme tider at ”målet helliger midlet”. -mb 

Kære Alle
I en tid hvor vi skal passe på os selv og passe
på hinanden, skal vi også passe på naturen.
Både den nære og der lidt længere ude.
Derfor er det ikke smart at tage/plukke de påskeliljer som Sogneforeningen møjsommeligt

Foto: Mogens Ballegaard
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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
29

13. maj 2020

 2-meters musik ved Grønbjerghjemmet
Adspredelse i Coronatiden
Sang og musik i Coronatiden vil vi ikke undvære. Heldigvis har vi i Grønbjerg en aktiv
sognepræst, der også er medlem af Wienerkvartetten. Og kvartetten er som navnet siger
på fire personer - to violiner hhv. Erling Frederiksen på 1. violin og 2. violinen Jørgen
Jensen og endelig på keyboard pianisten
Tanja Kristensen.
Seancen var oprindelig berammet til at finde sted i præstens have, men også for at glæde beboerne på Grønbjerghjemmet, skaffe
god afstand og for bilister - dem var der i øvrigt to af med nedrullede vinduer - blev koncerten flyttet til pladsen foran Grønbjerghjemmet.

udenfor og rigtig godt klædt på, medens andre hørte og så til på altaner og ved vinduerne. Publikummerne der var kommet til på
fortovet overfor og ved selve Grønbjerghjemmet var også iført det bedste vintertøj.
Et grumme uheld i optakten
I forbindelse med opstillingen, før koncerten
tog sin begyndelse, tog vinden fat i andenviolinistens nodestativ hvorpå violinen var placeret hvilket resulterede i at nodestativ og violin måtte en tur på fliserne. Det kunne violinens strenge ikke holde til, men heldigvis
havde den uheldige violinist to ekstra strenge
med, så koncerten kunne gennemføres med
fuld bemanding.
Musikken denne fredag formiddag bestod
af - naturligvis kan man sige - smægtende
wienertoner og god dansemusik, men også en
irsk folkesang og temaet fra Matador kunne
man lægge øre til, inden det blev for koldt
for både beboere, publikum og ikke mindst
cellistens og violisternes fingre, der helst
skulle ramme de korrekte greb på violinerne.
-mb

Underholdning i flere etager
Dagene op til fredag den 24 april havde været lune og solfyldte, men på selve dagen var
der en stiv vestenvind der rigtig kunne komme til sin ret op ad Algade. Skyerne var trukket for solen og alle en god snes tilstedeværende var klædt god på til den halve times
underholdning. Enkelte beboere var trukket

Foto: Mogens Ballegaard

Alle tilhørere både i bil og på pladsen og fortovet overfor Grønbjerghjemmet holdt den anbefalede afstand på en coronas længde. Grønbjerghjemmets beboere og personale samt fremmødte ægtepar var
dog undtaget for dette krav.
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Foto på siden: Mogens Ballegaard

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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 Et par pensionisters hverdag i Corona-isolation
Ved: Mogens Ballegaard

Præsentation - og kommunikation
For de der ikke er helt klar over, hvem vi er,
kan jeg sige, at vi er Helle og Mogens, Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg, 6971 Spjald.
Vi bor på en ejendom med ca. 30 tdr. land
skov, og ejendommen kaldes ”Fandens Slot”.
Børnene er flyttet hjemmefra, og vi har dermed heller ingen børn, der som følge af Coronasituationen skal have skole i hjemmet
med fjernundervisning mm.

Foto: Gravers Kjærgaard

Foto: Aase Willaume-Jantzen

Vi har efter anbefaling fra myndighedernes
side, heller ingen fysisk kontakt med vore
børn og børnebørn.
Den daglige kommunikation består hovedsagelig af telefonisk kontakt, Skype, Facetime, og WhatsApp. Vore børn og svigerbørn, ti i alt, er, bortset fra fire, sendt hjem.
Nogle med afspadsering og ferie samt hjemmearbejdsplads til følge og nogle, fordi de
har tæt fysisk kontakt med kunder eller patienter. En enkelt er selvstændig i et arbejde,
hvor alt er gået i stå.
Naboer og vennekredsen er også sat på
stand by.
Tiden går dog, til trods!
Hvad bedriver et forholdsvist aktiv pensionistpar så tiden med, hvor man nødig forlader
matriklen, og kun for en enkelt gang om
ugen at skaffe sig til dagen og vejen hos de
der holder det resterende liv i gang i området?
Thja! Når man har ca. 30 tdr. land skov,
bliver man aldrig færdig. Der er altid noget at

forrette. Træ der skal køres ind til brænde, og
som skal ligge og tørre i min. et år. Træet
skal kløves og stables. Gamle og udgåede
træer skal fjernes. Juletræerne skal bundklippes. Træer skal væltes for at giv lys og luft til
andre sorter. Der skal efterplantes, så der er

træ til den næste generation. Der skal ryddes
op, afklip skal brændes af eller stables i revler. Og så må man også godt få en længere
middagspause.
Der skal også cykles en tur, eller der skal
gåes nogle motionskilometer.
Der er ingen møder, alt er aflyst og som
min bibeskæftigelse, vores lokalblad Runestenen, er der kun ringe at bestille med de
forskellige aflysninger.
Dog skal ugens meddelelser sendes ud, og
hvis der er meddelelser på Facebook, der
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meget i forhold til tiden før Corona. Én af de
ting vi mærker, er, at der ikke skal passes
børnebørn. Forældrene eller i hvert fald én af
dem er jo hjemme, hvis der skulle være sygdomstegn hos de mindste, hvad der egentlig
sjældent er.
Ellers kan vi gå og nyde forårets komme,
med træer der får friske blade, knopper der
skyder og muldvarperne, der muntrer sig på
vore græsplæne - de møgdyr.
Lige om lidt kan vi så gøre vore græsrobotter klar til at komme i sving. Indstille klippehøjden og indstille den tid de skal bevæge sig
rundt på plænerne.
skal sendes ud, skal det også passes.
Ellers kan man jo bare kaste sig over sine
mange billeder, der skal sorteres og smides
ud.
Man skal sørge for, at de vigtigste billeder
fra sognet bliver gemt til eftertiden, hvilket
bringer mig ind på min bibeskæftigelse som
medarbejder i Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv. Hvis ikke man lige har noget at lave, kan
man altid kaste nogle timer/dage efter sortering, oprydning, lægge materialer på arkiv.dk, så andre kan nyde godt af sognets historie.

Små afvigelser
Vi har dog tilladt os at fragte nogle genstande
til et af børnene, der er flyttet i eget hus. Igen
med iagttagelse af god afstand da vi kom
frem og skulle aflevere effekterne godt sprittet af. Vi har dog også haft besøg af et par af
vore børn med børnebørn. Én ville gerne have lidt træ til bålfadet derhjemme, så der kunne steges pølser og bages snobrød. En anden
kom bare med deres egen madkurv, og så
kunne vi sidde ude i god afstand og tale sammen og have hver vor ”madpakke”. Endelig
kunne vi også - og igen med god afstand gå

Forårets komme
Når disse linjer skrives er det strålende solskin, og foråret har bebudet sin komme, fuglene fløjter til langt ud på aftenen.
Men før Coronaen væltede vandet ned over
alle 30 tdr. land og vores kilde, der springer
ud et sted på vores grund - et sted hvor det
nærmest ikke er til at komme frem, giver så
meget vand at både søerne og afløb videre ud
i verden, har travlt med at lukke vand ud. Det
er endelig ved at være slut, selvom der visse
steder på matriklen endnu står blankt vand,
men mon ikke det forsvinder uden at det behøver en håndsrækning.
Ellers kan tiden gå med at følge frøenes videreførelse af slægten. Der er fantastisk aktivitet i vore søer. Det skal helst ses på afstand,
for det mindste fodtrin i nærheden af søen så
er de forsvundet under vandoverfladen og
ned i mellem blade og vandplanter.
Så de daglige gøremål ændrer sig ikke så
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en tur på vores ejendom.
A pro pos gåtur på ejendommen så giver en
skov med mange enkeltkulturer en del små
stier, hvor man kan færdes. Det betyder faktisk, at vi kan gå omkring tre kilometer på
grunden, uden at gå en rute to gange.
Lidt udskejelser kan det blive til
Endelig kan man jo også mødes med naboen
i skellet og på behørig afstand ønske hinanden glædelig forår.
Vi har det nu meget godt
Thja, så slem er Coronaen ikke ved os, men
vi har jo trods alt også hinanden, er raske og
rørige, skal ikke sidde lænket til en stol og
vente på, at der skulle komme en medhjælper
forbi. Og langt mindre sidde og håbe på, at et
familiemedlem skulle komme forbi uden et
kram og i god afstand få en snak. Vi tror nok,
at vi trods alt kan forstå det nylig opfundne
begreb, der hedder ”hudsulten”. 
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 8. april
Alle beboere fik en påske buket fra de frivillige, som et lille plaster på såret, så kunne de
nyde den i påsken, og tænke på os.

Torsdag d. 27. februar
Alle frivillige med påhæng, var inviteret til
nytårskur på Grønbjerg Hjemmet. Vi fik noget lækkert mad, som Betty (køkken), havde
lavet. Der var underholdning af en af de ansatte, så vi fik rørt lattermusklerne.

Vi håber snart, at vi må komme op til beboerne igen, vi savner dem.
Så kom vi til marts måned, hvor hele Dan- Lene B (lederen) er rigtig god til at sende
mark blev lagt ned. I den forbindelse måtte mails til os, så vi kan følge med i beboernes
beboerne ikke få besøg, derfor kunne vi hel- hverdag. 
ler ikke komme på hjemmet.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40

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

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
v/Jørgen Falk Nielsen
Jeg tilbyder:
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere
Tilbudspris på bil til syn
Åbningstider:

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf: værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

Mere end 25 års erfaring
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 En Cykeltur i en Coronatid
En fredag i Coronaen
Det er fredag. Så vidt jeg husker den første
fredag af, indtil videre, to, hvor børnene har
været fritaget for at være forsamlet i skolen
for netop at undgå denne Coronsvirus, der
florerer mellem nogle mennesker i denne tid.
Solen skinner og temperaturen siger omtrent seks grader på plus siden. Det blæser
seks meter pr. sekund fra nordøst siger den
norske vejrtjeneste ”YR”. Og den er til at
stole på.

Denne nedbøjede stilling og slæben på de
relativt tykke brændestykker har gjort sin
virkning på ryggen, som kunne trænge til at
blive rettet lidt ud.
Planlægning i en nordøstenvind
Som tænkt så gjort. Det kunne en cykeltur
nok rette lidt op på. Det er trods alt en lidt
anden stilling end at stå bøjet over stammerne med en motorsav i hånden.
Cykelruten blev planlagt til at gå til Vesterhavet, over Søndervig og Ringkøbing til
Grønbjerg.
Vel vidende at med den vind, der svarer til
tyve til femogtyve km/time, vil der være
strækninger, der vil gå som smurt og nogle
strækninger med en strid modvind.

Så skal ryggen strækkes
Manden har i de sidste par dage stået med en
motorsav, bøjet over en del træstammer, der
inden jul blev nedlagt. Dels for at få det gran
der sidder øverst på de 10 – 12 meter høje
graner og dels for at tynde ud i rækkerne, for
at de øvrige træer kan få lys og luft.
Stammerne, nogle af dem med en diameter
på halvtreds cm, skal saves i rette længde, så
de kan gå i fyret. De skal dog kløves og tørres i et års-tid før de er brændeklar.

Inspirationen
Nå, men på med vintercykeltøjet og få gjort
cykellygter og gps klar til henholdsvis at varsko bilister og måle den cyklede strækning.
Vandflasker fyldt op og tasken på styret med

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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lidt forsyning om bord. ”Du må hellere tage
dit kamera med”, hører jeg fruen sige ude fra
køkkenet. Nåe ja, tænkte jeg, ihukommende
en samtale jeg havde med Ole Østergaard
derude vestfra i sognet, vistnok lige på den
anden side af sogneskellet.
Jeg var ude med Runestenen og Ole kom
tilfældigvis lige ud, da jeg kørte ind på gårdspladsen. Jeg rullede vinduet ned og stak ham
det nyeste eksemplar (det var dengang der
kun var Corona i Kina), hvortil han bl.a. sagde, at han skam havde læst min beretning om
cykelturen til Holland.
”Du kunne jo cykle ud med Runestenen og
så skrive om den tur”, var Oles bemærkning.
Selvom der lå en smule jysk lune i bemærkningen, skal man dog ikke lade stå til og bare
høre bemærkningen som en spøg. Jeg tænkte
over bemærkningen og, ja, det var da vist en
glimrende ide. Den tog jeg med mig og kommer nu til udfoldelse, hvor jeg også har opfordret befolkningen til at skrive lidt om gøremål med mere her i en hjemmetid under
Corona-epoken.

me. Ud ad Algade og dreje fra ved Holmgårdsvej forbi Klink hvor køerne stod inden
for og nød fodringen. Videre op til vejen
Ørnhøj - Torsted, så til venstre mod Torsted.
Der var meget få biler på ruten, og de få der
var hørte til i kategorien firmabiler.
Forbi Torsted Friskole hvor klasseværelserne naturligvis stod tomme og ingen leg af
børn i og omkring skolen. Til højre mod Ulfborg og godt med fart på ned ad bakken, så
man kunne bruge inertien til at komme delvis
op efter broen over Tim Å i bunden af bakken. Så til venstre ved skiltet med ”Ægte Bihonning” og ”Lyng” ad grusvejen der fører
nord om Tim. Et sted stod en bil parkeret ved
en skovvej og føreren sad og nød sin formiddagskaffe. Videre gik det. Et sted stod nogle
tømrer og arbejdede på en husgavl, så det var
ikke hele Danmark der var gået i stå, men de
fleste steder stod bilerne i carporten.
Også landmændene havde travlt. Dyrene
skulle fodres og forårsarbejdet var nogle steder i gang.
Der var ingen eller under alle omstændigheder meget ringe trafik. Jernbanen blev
Op på cyklen
krydset der nord for Tim, og så var det jo
På cyklen omkring ved titiden. Man kunne spændende om hovedvej A16 kunne forceres
godt mærke de seks meter pr. sekund hen ad uden at stoppe op. Den gamle Tim Kro ligger
Sønderkjærsvej, men det var til at overkom- jo helt op til hovedvejen, så man skal under

37

13. maj 2020

alle omstændigheder ned i fart.

én stor mølle med en frygtelig masse vinger
og naceller. Et lidt sjovt syn.
Ud forbi det oversvømmede område inden
man kommer til Stadil fra øst. Her svømmer
ænder, gæs og svaner lystigt rundt uden at vide at verden er præget af Coronavirussen.
Uden at have frekventeret google eller pløjet
al materiale om Coronaen igennem, kan man
måske tænke ”Gad vide, om den kan angribe
dyr og fugle?”.

Klar til flis og den ene vindmølle
Nå, men ruten nord om Tim er under alle
omstændigheder mindre trafikeret end rute
518 som vejen mellem Grønbjerg og Tim
hedder i fagsproget.
Videre ud mod Tim Kirkeby i et område
hvor alle vindmøllerne snurrede lystigt i den
relativt stride nordøstenvind. Så ligger der en
stor bunke træ, som sikkert skal omdannes til
flis. Hede Danmark har stået for arbejdet,
fremgår det af et lille skilt, der er stukket i
jorden ved siden af bunken.
Forbi Tim Kirke og med meget ringe trafik
i ”byen” hvor også bilerne stod parkeret i
carporte ved husene.
Så til højre ved foderstofforretningen og videre ud mod Stadil. På vej ud mod Stadil observerede jeg, at man fra et helt bestemt sted
kunne se en række møller, som om der stod

Stadil med en telefonopringning
Midt i Stadil City lige ved den lukkede købmandsbutik ringede telefonen.
Det er temmelig besværligt at tage telefonen, når man er på cykel om vinteren/tidlige
forår.
Selvfølgelig skal cyklen stoppes, så skal de
store vinterhandsker af og så skal man have
fat i mobilen. ”Goddag, det er Natacha – et
eller andet – fra P4 MV”. Goddag …. Og
midt i den samtale kører en bil ud fra parkeringspladsen ved benzintanken der på stedet.
Personen i bilen har fået øje på mig og ruller
vinduet ned, og jeg råber ”Hej Lis”. Det var
så en tidligere kollega, som jeg desværre
meddelte, at jeg lige stod og talte i telefon,
og så kørte hun videre, selvom jeg gerne ville
have vekslet nogle ord med hende.
Undskyld, fik jeg sagt til Natacha fra P4,
og spurgte så hvad hun ville mig her midt i
Coronaen. Jo, vi har læst på Runestenens
mail, at Præsten i Nr. Omme har en god indgangsvinkel og informere godt til Sognet.
Hende vil vi gerne tale med. Jeg fortalte, at
det var mig der stod for Runestenen og at
Bodil Toftdahls telefonnummer kunne findes
på nr-omme.dk. Men det var da interessant,
at man ser informationerne fra Runestenen,
der på DR P4 i Holstebro.
Bækbygård og ”medvind på cykelstien”
Væk med mobilen og de tykke handsker på
igen hvilket var en smule besværlig, idet
hænderne var blevet varme og dermed en
smule fugtige. Videre ud ad vejen mod Bækbygård strand. På vejen var der nu flere biler,
og af og til holdt de stille for at folkene i bilerne kunne se på fuglene på de flade marker.
Andre havde parkeret på diverse parkeringspladser, og her havde man hørt efter budska38
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bet om at holde afstand, idet bilerne var parkeret med mindst ti meters mellemrum.
Der var en smule medvind på vej ud til
stranden, men jeg glædede mig til at ”dovne”
på vejen ned til Søndervig - i medvind. Og
hu hvor det gik. På klitvejen var der en del
trafik, og nu var det ikke kun de erhvervsdrivende, men også folk, der var ude for at gå
en tur ved stranden og enkelte tyske biler
kunne også ses.

og en smule fast føde. Der er ikke meget
plads i cykeltasken på styret, så en begrænsning giver sig selv. Men en flaske Cocio der
kunne nydes udenfor, var værd at tage med.
Hen til betalingen hvor der blev skannet og
betalt med kort uden at vi andet, ekspedienten og jeg, havde øjenkontakt på mere end en
meters afstand.
Udenfor i læsiden var der mulighed for at
sidde i solen og nyde kakaomælken. Lige
over for hvor jeg sad, var der affaldscontainere, og der kom flere, der skulle af med flasker, pap og andet godt til genbrug.
Efter nydelsen af Cocioen, i glascontaineren med den, åh!, skulle den i med låg eller
skulle låget i metal? Thja, der er mange regler, man skal sætte sig ind i, bare det var lige
så let som Corona: To meter - nys i ærmet vask hænder - sprit af.

Købmanden i Houvig
Det var ved at være middagstid, og det kunne
jo altid friste med et smut ind omkring en
købmand. Det var jo ikke rart at gå kold og
så hellere være lidt på forkant.
Købmanden i Houvig blev frekventeret.
Det var første gang siden Coronakrisens begyndelse, jeg skulle i en dagligvareforretning. Jeg valgte den lille Min Købmand
i Houvig, idet jeg gik ud fra, at der var flere
mennesker hos købmanden i Søndervig. Og
ganske rigtig, der var ikke en sjæl i butikken
ud over de to ekspedienter. Der stod håndsprit på et lille bord ved indgangen, og der
kunne man så værsgo at spritte fingre og
hænder.
Rundt i butikken for at finde lidt drikkelse

Søndervig med Lalandia og en Netto
Nå, men videre mod Søndervig. Vejret er jo
fantastisk bortset fra en halv pelikan fra
nordøst.
I Søndervig havde mange butikker åben, tøj
hang på stativer uden for butikken og andre
steder sad folk og nød en frokost, ikke tæt,
men der var liv.

Her markerer man lige at vi er i Danmark og vi er hjemme
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Men naturligvis var der ikke sommertilstande. Gad vide hvordan folk ville have det,
hvis der var 25 grader i skyggen og skulle
kæmpe med Corona?
Nå, men ind igennem Søndervig, rundt i
den såkaldte rundkørsel og af sted mod Ringkøbing. Et lille kig på de store skilte der forkyndte, at her kommer der til at ligge et Lalandia, var der lige tid til. Og måske her til
højre, er det her Salling Group vil have en
Netto?
Den seje tur mod Ringkøbing
Nu begyndte den vanskelige tur mod Ringkøbing og vinden. Ned i gear og så langsomt
fremad.
Det gik en kilometers penge. Så ændrede
jeg synspunkt. Ned til Ringkøbing fjord og
følg fjordstien! Fjordstien ligger jo næsten
helt nede ved fjorden, og ud fra dette burde
der være mere læ end på cykelstien langs
landevejen.
Jeg kom desværre ikke med den første nedkørsel til stien, men måtte vente til Sønderbyvej og derfra køre ned ad Baggesvej til
området umiddelbart vest for Bagges Dæm-
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ning. Men med den tur var der næsten medvind hele vejen til fjorden.
Ganske rigtigt var der mere læ på cykelstien. Jeg er ellers ikke meget for grusveje, men
fjordstien var ganske fin med fint presset
grus mange gange så i den ene side og snart i
den andens side af cykelstien.
Ved surferpladsen lidt længere mod Ringkøbing var der ingen surferaktivitet. En enkelt familie havde slået sig ned ved et af bordene og sad og nød deres frokost. Langs
fjordstien kom folk spadserende, og enkelte
cyklister havde også fundet vej langs fjorden.
Kun et enkelt sted var jeg nødt til at benytte
klokken for om muligt at holde en passende
afstand til de tre piger, der gik og fyldte hele
stien. Pigerne holdt ikke selv en passende afstand imellem sig, men måske var de i familie med hinanden, men alligevel.
Forbi Gammel Sogn Kirke der ligger lidt
hævet i forhold til cykelstien. Ganske fornuftigt i forhold til isskruninger og eventuelt
stormflod og i tidligere tider også for at fiskerne på den anden side af fjorden havde et
pejlemærke, når de sejlede til kirke i Gammel Sogn.
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Vonå med udsigt mod sydvest til Ringkøbing fjord

Så var Ringkøbings guldkyst i sigte med alle dets store huse, der alle har den vildeste
udsigt over fjorden.
Så gik turen til broen over Vonå. Her måtte
jeg lige stoppe og få et par billeder af på den
ene side Vonå og en fiskerhytte og på den
anden side Naturkraft, der skyder op nord for
Vonå-broen.
Nede på den første bropille stod en ældre
herre med en fiskestang og forsøgte at få bid
af én af de fisk, der måske kom forbi. Jeg
spurgte, om der var bid og på hans fagter og
utydelige tale, ville jeg tro, at han var af an-

den etnisk herkomst end dansk.
Vandet i åen så nu ellers alt andet end klart
ud.
Ringkøbing - Grønbjerg
På cyklen igen og ind igennem Ringkøbing.
Da jeg er rimelig godt kendt i Ringkøbing,
smuttede jeg forbi de skilte, der viste, at man
kunne komme ”Fjorden Rundt” og et par andre skilte for cyklister. Direkte igennem
Ringkøbing hvor jeg ikke tror, at man har opdaget, at vi er i Coronaen. Masse af trafik, af
både gående, cyklende og bilende karakter.

Vonå med udsigt mod nordøst til ”turistmagneten” Naturkraft i Ringkøbing
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Butikkerne var åbne, og der var travlhed,
men måske fordi det var fredag, og man var
på vej hjem. Ud ad Herningvej, stoppe for
rødt og videre ud til rundkørslen med Henrik
Haves ”Kuben” i midten. Videre og vente på
at en bil fra Vesttarpvej, der var kommet lidt
for langt frem, ville trille langsomt tilbage så
der var frit udsyn og adgang for cyklister.
Her stod der så en mandsperson i sit fineste
trænings-/løbetøj på vej ud ad Herningvej,
men ikke nok med det, foran sig havde han
en firhjulet vogn, hvori der sad tre små piger.
Sikkert en aktivitet her midt i Coronaen. Jeg
overhalede familien, formoder jeg at det var,
men lidt længere fremme gav mobilen igen
ondt af sig, og jeg måtte stoppe op endnu engang for at høre, hvad personen i den anden
ende ville. Det var noget med påskeliljerne i
hver ende af byen, og som Grønbjerg Sogne-

forening havde plantet og skulle vise, at her i
Grønbjerg er der venlighed og pæne indkørselsforhold.
På cyklen igen og en kilometers penge ud
ad Herningvej så jeg at familien med den løbende far bag vognen med de tre piger tog
retning efter hundeskoven i Femhøjsande
Plantage. Her smuttede de så ind. Sandsynligvis for at komme til legepladsen i skoven
for dog at få nogen adspredelse i den skolelukkede tid.
Til Grønbjerg via Ølstrup
Jeg kørte samme vej som familien, men kørte
dog videre ad asfaltvejen, der for enden af
Femhøjsande Plantage tager en drejning til
højre mod No.
I det åbne land mærkes nu modvinden med
de seks meter i sekundet. Det blev strengt
hvor der ikke var læ fra nordøst. Det var så
den retning, jeg skulle tage resten af vejen
hjem. Over No til Ølstrup ind til Brejning
Kirke og bag om Brejninggård Efterskole til
Spjald og ad Højmosevej til Sandbækvej og
hjem.
I Ølstrup fik jeg dog den tanke at stoppe op
for at gå ind i kirken og tage et billede af det
berømte stjålne og igen fundne værk af
”Middag i Emmanus” af den dansk-tyske
maler Emil Nolde, der på et tidspunkt boede i
Ølstrup.
Menighedsrådet i Ølstrup synes jo ikke, at
man ville låse kirken, selv om der hang et ti
mio. kroners maleri derinde, men i disse tider
blev jeg mødt af dette skilt her til venstre.
Resten af turen til Grønbjerg var rent benarbejde. Dog var det en fornøjelse at køre fra
bakketoppen ved Dingelbjerg og ned til præstegården, hvor jeg skulle noget ned i fart for
at få drejet om ad Sønderkjærsvej.
Det var så 85 km på en forårsdag i marts
2020 med en Coronavirus hængende som en
tung dyne over Danmark, og i øvrigt også resten af verden.
Hermed en hilsen til Ole Østergaard med tak
for inspirationen. -mb 

Foto side 37-42: Mogens Ballegaard
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 Grønbjergs nye Infoportal
Ved: Grønbjerg Sogneforening og Runestenen

Nyhed i Grønbjerg
Opslag kunne være:
Grønbjerg har fået endnu en nyhedska-  Vi søger træner….
nal!
 Vi afholder...
 Vi vil informere om...
Grønbjerg Sogneforeningen har opsat en In-  Evt. meget mere.
fotavle på "Torvet".
Det skriver Sogneforeningen følgende om:
Dette skal ses som en ekstra mulighed for at
kunne kommunikere i vores lokalsamfund,
Grønbjergs nye infotavle
og kan selvfølge ikke erstatte nogle af de anFormålet med Infotavlen er at alle borger, dre måder vi ellers bringer informationer ud
også dem som ikke er på mail eller Face- på.
book, kan se hvad der sker i Grønbjerg.
Tavlen må og kan bruges af alle som har en Håber at I vil tage godt imod denne, og bruge
information, som de gerne vil dele.
den så meget som muligt.
Nøgle til tavlen har sogneforeningen, indtil Med venlig hilsen
at Danmark lukker op igen. Så vi kan få lavet Sogneforeningen.
nogle kopier af nøglen, til alle foreninger
som ønsker en nøgle. Men indtil da skal alle Runestenen vil sende alle opslag fra
opslag sendes eller afleveres i postkassen på "Runestenen meddeler" og "Runestenen orirundingen 12 eller sendes til groenbjergsog- enterer" til Sogneforeningen, således at de
neforening@outlook.dk
der ikke har mail, kan orientere sig via den
nye infoport.
Der er plads til 9 A4-opslag.
Opslaget vil hænge indtil at den ikke er Såfremt man ønsker det:
gældende mere. Dog ca. max en måneds tid, Vil Runestenen også drage omsorg for, at alhvis behovet opstår for plads.
le Facebookopslag på Grønbjergs Facebookside bliver sendt til Sogneforeningen.
En betingelse er, at der er navn, adresse og
tlf. nummer ved opslaget på Grønbjerg Facebook-side. 

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
Foto: Mogens Ballegaard
43

13. maj 2020

 Påskedag med Drive-in
Fælles kirkegang/sang
Påskedag søndag den 12 april 2020 - ca. den
32. Coronadag Dagen inden havde den norske vejrtjeneste
varslet seks graders varme en stille vind fra
vest, men ingen regn. Det sidste holdt stik
idet påskedags morgen ved ottetiden var noget tåget og synes kold.
Klokken 10 havde pastor Bodil Toftdahl
med sine kordegne og organist varslet påskemorgensang ved kirken. Og lige med et blev
det den herligste solskin og en smule frisk
vind fra vest og med udsigt til nysåede marker mod øst. Da nu kirken vender øst-vest,
stod det fremmødte publikum vel nok en 80 90 stykker i læ foran lågen ind til kirkegården. ”Orkesteret” havde taget opstilling lige
uden for lågen, og bilerne med en del publikummer var linet op, så de der sad i bilerne,
kunne følge med i ”orkesterets” gøren og laden og specielt sangene, der denne påskemorgen var på programmet.

ste fællessang, hvor parkeringspladsen foran
kirken kunne rumme de fremmødte, og hvor
der var mere end én Coronas afstand mellem
hver.
Der var ikke tale om en gudstjeneste i vanlig forstand, så morgensangene blev valgt fra
salmebogen og vekslet med forårssange.
Lige før kirkeklokken varslede, blev der
varmet op med ben- og armbevægelser, og
efter bedeslagene blev salmerne og sangene
varslet med angivelse af nummer i salmebogen og numrene i Højskolesangbogen. Desuden kunne man også finde sangene på sin
mobil, hvis ikke man havde fået en sang/
salmebog med sig hjemmefra.
Salmer og sange denne morgen:
 Den signede dag
 Krist stod op af døde
 Påskeblomst hvad vil du her
 Tag det sorte kors fra graven
 Som forårssolen morgen rød

Både salmer og forårssange
Forårets sange:
En absolut anderledes kirkegang blev denne  Den blå anemone
Corona-påskemorgen afviklet med den fine-  Du er min øjesten
 Det er i dag et vejr - -mb 

Herover varmes der op med øvelser af afslappende karakter.
Til højre er et tidligere grønbjergpar fra Spjald
mødt op til Drive-in-påskesang.
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Øverst har organisten, der også kan spille fløjte, og præsten, der også kan betjene et piano, skiftet
plads og de to kordegne står yderst til højre og venstre.
Præsten, Pastor Bodil Toftdahl, organisten Dorte Sønderby og kordegnene Hans Jørgen Mikkelsen og
Foto: Mogens Ballegaard
Anna Nygaard Slyk.
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 Coronahygge på Rundingen
Ved: Jonas Fejsø og Runestenen

Klokken 16:00 fredag den 27. marts mødtes
vi her på Rundingen med behørigt afstand,
som man skal i disse tider. Vi fik vafler og
kaffe, hvorefter vi fik en øl og en lille én.
Vi fik snakket om hvordan vi alle kom gennem denne tid. Hvad man fik tiden til at gå

med. Samt en status på hvordan folk havde
det.
En rigtig hyggelig eftermiddag som klart kan
anbefales.
Mvh. Jonas Fejsø, Rundingen 
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Sådan skaber man hygge
og kommen hinanden ved
på Rundingen i Grønbjerg
midt i en Coronatid.
"Desværre" sidder beboerne med en Coronas afstand
fra hinanden, så man får
ikke alle med på én gang. Billederne bringes med
deltagernes tilladelse.
Herunder: Så meget runder
Rundingen heller ikke!

Foto side 46-47: Jonas Fejsø
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 Bennys Beholder
De evige dåser i naturen
Benny bliver så ærgerlig når han ser tome øldåser smidt ude i naturen. Bl. a. derfor har
han allieret sig med førtidspensionisten Karl
om at samle øl- og sodavandsdåser.
Det er ikke planen at Benny vil køre en
runde for at samle tomme øldåser sammen og
ej heller vil han gå fra hus til hus for at indsamle øldåser.

Når en beholder trænger til at blive tømt
ringer Benny til Karl der har flere beholdere
til at stå rundt omkring. Karl komme og tømmer beholderen og så går Karl ellers i gang
med af formindske dåserne - a pro pos, så må
man gerne klemme dåserne sammen før man
smider dem i Bennys Beholder - hjemme i
garagen, hvorefter de bliver genanvendt til
nye aluminiumsartikler.
Nu ved sogneforeningen så også, hvor de
kan tømme deres to ”dåsefanger-indhold”.
De to dåsefangere der står ude ved hhv. Birkebæks på Sønderkjærsvej og på hjørnet ved
Spåbækvej og Holmgårdsvej.
Så vær med til at støtte det gode formål i stedet for at smide dåserne ude i naturen. -mb

Gå en tur hen til Grønnegade 3
Så vi andre skal gøre en indsats, for at komme af med vore øl-og sodavandsdåser, ligesom vi altid har gjort. Vi må samle vore ølog sodavandsdåser sammen og aflevere dem
på Bennys nye adresse på Grønnegade 3. Det
kan for de fleste også være en kortere tur end
til den sædvanlige aluminiumscontainer på
Algade nær skællet til Torsted, som i øvrigt
også er inddraget, idet det ikke gav noget væsentligt bidrag til Grønbjerg Friskoles Støtteforening.
Den Grønne Beholder
Benny hedder Thornvig Mathiasen til efternavn og er flyttet fra Algade til Grønnegade.
Uden for huset ved hækken over til naboen
har Benny sat den grønne øl- og sodavandscontainer op. Og der er man så velkommen
til at smide sine tomme øl- og sodavandsdåser i. Og kun øl- og sodavandsdåser. Leverpostejsbakker, makreldåser og andet aluminiumsaffald er ikke velkommen i Bennys Beholder.

Foto: Mogens Ballegaard

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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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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Forår/sommerkalender Menighedsrådet
Alle møder er med forbehold for gældende regler i Coronaudviklingen.
Grundlovsmøde i præstegården fredag den 5. juni kl. 14.00
Danmarks Riges Grundlov er fra 1849, og med få modifikationer er den stadig
grundlaget for vores samfund. Vi fejrer den hvert år ved grundlovsmøder over hele landet, og de seneste år også i præstegårdshaven i Grønbjerg, med de to menighedsråd som arrangør.
I år har vi inviteret tidl. korshærspræst i Holstebro Søren Nielsen som taler. Mange års arbejde med samfundets mest udsatte har givet ham et særligt blik for den
beskyttelse, Grundloven skal sikre ret og frihed for alle, ikke blot de privilegerede.
Vi håber på en smuk dag, med Dannebrog mod den blå himmel!
Mødet begynder kl. 14, og der vil foruden tale og fællessang også være kaffe og kage. Fri entré. Medbring selv havestol. I tilfælde af regn flyttes arrangementet til
Friskolen.
Strik dig glad! - torsdag den 11. juni kl. 16.00 i Konfirmandstuen
En ny tradition er også kommet til vor egn. En gruppe frivillige begyndt at strikke
eller hækle særlig fine servietter til at tørre hoved med på de børn, der bliver døbt.
Familien får servietten med hjem som et minde fra dagen. Vi har etableret en
gruppe frivillige som vil tage denne opgave på sig, og vi inviterer igen til et fælles
møde for Ørnhøj og Nørre Omme, hvor vi kan byde nye strikkere velkommen og få
mere garn og måske en ny opskrift og kommer i gang med strikkeriet.
Sang og Fortælling fredag den 26 juni kl. 14
Sommerens sange kan gøre selv den tungeste glad - med en let omskrivning af en
linje fra en af de kendte af slagsen. Velkommen til Sang og Fortælling i præstegårdens stuer- eller i haven, hvis vejret er til det. Wienerkvartetten vil spille skønne
melodier, der passer perfekt til en solglad sommerdag!
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, tag en nabo med og syng dig glad!
Kirkegårdsvandring torsdag d. 16. juli kl. 19.
Der er mange interessante gravsteder på Nørre Omme kirkegård. Vi har tidligere
haft vandringer i selskab med gode fortællere - men der er flere historier at fortælle. Derfor indbyder vi endnu en gang til en spadseretur på kirkegården med vores
graver, Iver Sørensen, og et par andre lokale, som har kendt mange af dem, hvis
gravsteder ligger rundt om vores kirke. Efterfølgende en kop kaffe.
Minikonfirmanderne
Som alle andre aktiviteter i kirken blev også minikonfirmanderne afbrudt i deres
forløb i år. Vi satser på, at vi næste år kan have to årgange med, så de får en ny
chance. Næste forår bliver der altså minikonfirmandundervisning for både 3. og
4. klasse.
Høstgudstjenesten
Sæt kryds i kalenderen: årets høstgudstjeneste i det fri holdes d. 20. september kl.
10.30 i Abildå Brunkulsleje. Vi håber, vejret er smukt, men i tilfælde af regn er
der en stor, fin overdækket terrasse, vi kan bruge.
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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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 Mindeord
Ved: Pastor Gert Frost Nicolajsen, Videbæk

Mindeord for Anna Led, Kjærgårdsvej 6

Bypigen fik plads på en herregård ikke så
langt hjemmefra. Og der havde bondekarlen
Arne plads i mark og stald. Arne var ikke så
musikalsk, men med sit humør og sin humor
opstod der sød musik sammen med Anna.
I 1949 blev de gift og flyttede til ejendommen på Kjærgårdsvej 6. Rammerne var beskedne. Udviklingen gik ikke så stærkt. Men
der var hjerterum og humor i hjemmet. Døren gik let og de to mennesker vandt hjertet
på enhver, som fandt indenfor.
Posten fik sin kaffe hver dag og blev ven af
huset resten af livet. Kom der besøg, var der
altid tid til at sætte sig og få en snak og lidt
godt serveret. Der var på en gang både en afstresset ro og en glad og gæstfri livlighed,
når man kom indenfor. Anna interesserede
sig og havde plads i sit store hjerte. Kvikke
bemærkninger og omsorgsfuld medleven gik
hånd i hånd.
Ikke underligt, at der hver dag var gæster
og at utrolig mange holdt ved forbindelsen
med Anna og Arne.
Ind i det dejlige hjem fødtes du, Trine. Du
var en glæde og velsignelse – og fik et godt

Mindeord bringes i uddrag og med tilladelse
af Trine Led.
Anna Led sov næsten 97 år gammel ind i døden lørdag den 11. april 2020. Anna Bundgaard Larsen blev født i Tim den 7. juli 1923.
Det store hjerte er den røde tråd i Annas liv.
Der var mange tråde i Annas liv. Men den
røde tråd var det store hjerte for andre.
Her den sidste tid svandt kræfterne væk. I
hovedet var gamle Anna helt klar næsten til
det sidste. Hun huskede. Hun kendte. Hun
var positiv. Hun var levende til stede – og vel
gammel af skind, men dog lige frisk af sind.
Det er langt at spole tiden tilbage til stationsbyen Tim i 1923. Grusveje og damptog.
Radio kendte man ikke. Der var lige blevet
bygget et elværk, men ude på landet var der
ingen strøm. Men der kom kvalitet i livsbagagen hos Anna. Kærlighed, gæstfrihed, nærvær, åbenhed, glæde, musikalitet, klaver og
dans. Meget fik hun med sig og meget levede
hun ud gennem sit lange liv.

Kultur & samvær - Program forår 2020
Fredag den 10. juli kl. 13.00 - Kør-selv-udflugt
Mødested på parkeringspladsen ved Forsamlingshuset.
Turen går til Hjarbæk, som ligger ved bunden af Hjarbæk fjord, hvor vi skal besøge
Bodil Toftdahl & Hans Jørgen Mikkelsen. Der indtager vi vores eftermiddagskaffe,
som bestyrelsen sørger for. Så er planen, at vi får aftensmad på Hjarbæk kro, som er
et historisk sted. Det var toldsted i gamle dage, da man landede varer her som kom
med skib og blev fortoldet, før de skulle fragtes til Viborg og andre steder.
Tilmelding senest den 30. juni
v/ Anna Hald tlf. 21 23 35 48 eller Klaus Jensen tlf. 97 38 42 47.
PS. Yderligere information kommer i det ugentlige nyt fra Runestenen.
PS. Alt er med forbehold, afhængig af hvordan Coronaen udvikler sig.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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hjem, med forældre, der fulgte dig og støttede dig. Du flyttede langt hjemmefra til København. Det blev du bakket op i og det blev
aldrig beklaget af din mor. Hun fulgte dig tæt
gennem telefonen – og kom jævnligt på besøg i København – og heller ikke der undlod
hendes store hjerte at gøre indtryk på mange
naboer og venner og i de lokale butikker.
Hjemme på gården havde dine forældre et
helt specielt parløb.
Omkring 1990 fik de besøg af en veterinærdyrlæge, som skulle se om mælkens vej
fra køerne til mejeriet nu også kunne godkendes. Han spurgte Anna om at se malkemaskinen til de 10 køer: Det fik Anna til roligt at
række hænderne frem. Den undrende dyrlæge forstod det ikke og Anna måtte forklare:
Det er de her hænder, som hver dag malker
køerne! Og det virkede jo fint – men det var
vist i længden ikke fint nok til dyrlægekontrollen – så efter 43 år sagde de to farvel til
køerne, men ikke til gården, hvor man mange
år efter jævnligt kunne se dem på den røde
Ferguson med Arne iført cowboyhat og Anna
på skærmen.
På en særlig måde levede Anna i nuet. Det
store hjerte bar ikke det gamle og mistede
med sig – og bekymrede sig ikke så meget
om i morgen. Det var der her og nu i mødet
med dem, der fik lov at gæste Anna!
En af gæsterne bragte Anna og Arne ind i
stuerne til mange af os, nemlig TV Midt
Vests Per Hansen, som var en af dem der aldrig igen glemte Anna. Hyggelige glimt fra
livet på den lille gård og mange besøg siden
blev det til. Om man var høj eller lav – man
var lige velkommen hos Anna – og hendes
hjerte gjorde noget ved en.
Arne regnede sin gode Anna for svagere
end sig selv. Forhøjet blodtryk og andet drillede. Og han forventede at miste Anna og
selv blive 100 år. Men det gik modsat. Anna
mistede Arne i 2007.
I mange år klarede hun sig godt på gården
og fik stadig alle de mange besøg. Men for

tre år siden kom hun på plejehjemmet i Vorgod. Og som hun var, omstillede hun sig hurtigt, og efter at være blevet vartet op med sin
livret, grisehaler, blev hun utrolig glad for
plejehjemmet – og vi andre for hende. Også
der mødte hun alle med hjerte og åbenhed og
medleven.
Med glæde sang Anna med på salmerne
ved gudstjenesterne på plejehjemmet. Hun
elskede at synge og hun har også selv valgt
de gode salmer til i dag.
Det er tungt at miste og sige farvel. Det er
svært at skulle undvære et så levende og kærligt hjerte. Det er med rette blevet kaldt kærlighedens pris, man betaler, når man mister et
menneske som Anna. Mor. Nabo. Ven. Medlevende og favnende.
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Grønbjergs pendant til
Sundhedsmyndighedernes
anbefalinger/råd

Hold Af - Hold Stand
Hold Afstand - Nyd Solen
Konfirmation Nr. Omme Kirke - lørdag den 6. juni kl. 10:
Hjalte Krone Almskou
Kasper Bundgaard Fredensdal
Clara Berthold Fischer Hansen
Jonathan Ewald Hansen
Laura Grydgaard Uhd Jakobsen
Sarah Husted Jakobsen
Camilla Snogdal Jørgensen
Marcus Snogdal Jørgensen
Laura Juelsgaard Kjerulff
Alberte Leedsøe
Mathilde Christiane Riisom
Michala Eline Dupont Røjkjær
Mathias Schjerlund
Klara Agerbo Tang
Thomas Wejse

Lathyrusvej 7
Algade 52
Præstevej 1
Skovduevej 14,
Hovedgaden 49
Algade 15
Kildsigvej 3
Kildsigvej 3
Gammelbyvej 10
Grønbjergvej 16
Hovedgaden 109
Hovedgaden 26
Ommegårdvej 6
Kildsigvej 7
Grønbjergvej 19

Tim
Grønbjerg
Tim
Tim
Spjald
Grønbjerg
Spjald
Spjald
Torsted
Abildaa
Spjald
Ørnhøj
Grønbjerg
Spjald
Abildaa

Navnene bringes med tilladelse fra forældrene (GDPR)

ØRNHØJ FODKLINIK

Flagallé

v/Daiva Mikkelsen
Åbningstider i klinikken efter aftale

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Kontakt til: Tlf./sms: 22 46 84 68
www.ornhoj-fodklinik.dk

Jens Sandal
61 41 71 54

Hovedgaden 58- Indgang ved P Plads

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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????
Der skal gøres opmærksom på at denne opdatering er fra den 19. marts 2020, og der
kan være nye instrukser, når dette nummer udkommer. - Således er konfirmationen
i skrivende stund berammet til lørdag den 6. juni 2020 kl. 10 (-red)

Opdatering fra kirken
De nyeste tiltag fra regeringen gør, at vi må justere nogle ting, også i vore kirker.
Her er en oversigt over status i forskellige situationer.
Dåb. Anbefalingen er, at dåb udskydes til senere. Hvis det alligevel skal være,
må der højst være 10 personer til stede, inkl. personalet. Hjemmedåb i tilfælde
af en nødsituation er en mulighed som altid.
Konfirmationerne udskydes indtil efter pinse. Vi vil afholde forældremøder så
snart det er muligt, og så aftaler vi en dato i juni.
Vielser udskydes til senere - eller afholdes efter samme retningslinjer som dåb.
Bisættelser og begravelser afholdes således, at der max må være 25 deltagere i Nørre Omme kirke. Vi tilbyder derudover, at der senere, når alle restriktionerne er ophævet, kan afholdes en mindegudstjeneste for hver enkelt bisættelse/begravelse efter aftale med familien.
Altså kan der afholdes en bisættelses/begravelseshøjtidelighed for de nærmeste snart efter dødsfaldet og så senere en mindegudstjeneste hvor alle kan deltage. Vi aftaler i hvert enkelt tilfælde hvordan det skal gøres, så det bliver den
bedst mulige løsning for alle.
I øvrigt er kirkerne lukket og alle gudstjenester og arrangementer aflyst til og
med søndag d. 29. marts.
Med venlig hilsen
Sognepræst Bodil Toftdahl
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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

