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Grønbjerg Årets Landsby 1995 - det er 25 år siden!

Et lidt slidt billede fra 1995 der fortæller, at vi tilhørte Videbæk Kommune,
vi var en del af ”Green City Denmark” (ikke bare fordi man kan oversætte
Grønbjerg til Green Mountain), og ikke mindst at Grønbjerg blev Årets
Landsby i Ringkøbing og Viborg Amter. (Læs om konkurrencen i bladet)

RUNE
STENEN

 Redaktionen

bladet kan man læse om Bolettes Stofbutik
der åbnede den 4. juli.

(Grønbjerg Inovækst er ejet af borgere i Grønbjerg, så det er måske en god ide at bakke op om
stofbutik, så der igen kan komme liv i omI skrivende stund er sommeren over os, om Bolettes
rådet omkring butikken.)

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

den holder til den 15. juli, hvor du forhåbentlig har dette blad i hænderne, kan der af gode Måske en ny serie i Runestenen
og meteorologiske grunde ikke gisnes om.
Billederne af diverse fugle inde i bladet er taget af en fugle/foto-entusiast, Kresten VesterCorona på trods
gaard. Redaktionen blev gjort opmærksom på
På redaktionen havde vi ellers bestemt, at der at Kresten havde en interesse/hobby/
ikke skulle være et eneste ord om Corona fritidsaktivitet der handler om at fotografere
denne gang. Hverken øl på vej ud af flasken fugle. Dermed følger at man også må intereseller den mere eller mindre forhadte virus.
sere sig for selve fuglen med hensyn til leveRedaktionen har dog på fornemmelsen, at sted, ynglested, yngelpleje og meget andet
Grønbjerg er sluppet nådig igennem den før- om de fugle man nu støder på og interesserer
ste hårde periode med virussen hængende sig for.
over hovedet. Redaktionen har i hvert fald ikke hørt om indlagte eller andre isolerede, der Og så kommer opfordringen:
er angrebet af virussen, og naturligvis håber Har man en hobby eller en interesse man går
vi her fra redaktionen, at det fortsat må for- fuld og fast ind for, synes redaktionen at det
holde sig sådan.
kunne være spændende læsning og evt. inspiration for andre. Kære læser, man må gerne
Kloakering og hvad der deraf følger
give et praj så vil vi være der med kamera,
Næste etape af kloakseparationen i Grøn- blyant og papir. 
bjergs gader er nu begyndt, og inde i bladet
kan man se terminerne og hvilke gader det
Deadline for nr. 166 er
går ud over.
lørdag
d. 22. august 2020
En borger i Grønbjerg har været opmærksom på det problem, der evt. kunne opstå i
Bladet udkommer
forbindelse tømning af postkassen, der hænonsdag
d. 9. september 2020
ger ved Bolettes Stofbutik, når Annebergvej
og Højrisvej bliver lukket. Redaktionen har
talt med postdamen, der kører i Grønbjerg
RUNESTENEN
om det eventuelle problem. Postdamen beretter, at postkassen tømmes hver dag, og uanwww.runestenen.dk
set spærring af gade og veje i Grønbjerg skal
hun nok sørge for, at postkassen bliver tømt Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
på hverdage. Postdamen meddeler dog samtiTlf: 25 47 05 89
dig at tømningstidspunktet godt kan variere
e-mail: runestenen@runestenen.dk
fra dag til dag.
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
Mogens Ballegaard ©.

Grønbjerg beriges med en ny butik
Bolette Leegaard har mod på at åbne en stofbutik i Grønbjerg.
I butikken kan man finde metervare, garn,
symønstre og sytilbehør. Bolette vil også have en lille systue hvor hun f.eks. vil kunne
udskifte en lynlås, oplægge bukser mm.
Bolette har lejet sig ind i den tidligere brugs
som er ejet af ”Grønbjerg Inovækst”. Inde i

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

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

I midten af marts reagerede den danske regering resolut og indledte den største nedlukning af landet i nyere tid for at begrænse
smitten.
Men efterhånden som ugerne gik - og smittetrykket var konstant faldende - og vi ikke
var endt i en situation, hvor vores sundhedsvæsen ikke kunne følge med, begyndte et nyt
dilemma at presse sig på:
Hvordan skal vi balancere sundhed og økonomi?
Hvordan sikrer vi på den ene side et selvfølgeligt hensyn til de mennesker, der er i risikogruppen for at blive alvorligt syge og dø
af Corona - og på den anden side hensynet til
alle de der, menneskeligt og økonomisk er
ramt af nedlukningen af samfundet?

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

Til Runestenens læsere.
Jeg har til dette nummer af
Runestenen valgt at bringe
min grundlovstale.
Indholdet kredser bl.a. om
Coronakrisen og genforeningen.
Inden længe starter sommerferien og det er tid for at trække stikket
og genoplade til de opgaver der kommer efter ferien.
I skrivende stund afventer vi det endelige
resultat af udligningsreformen og økonomiaftalen. Forventningen er at vi bliver tilgodeset,
og at vi dermed undgår yderligere besparelser ud over de der allerede er besluttet.
Når vi er tilbage i arbejdstøjet efter ferien,
går arbejdet med budgettet i gang, og jeg både håber og forventer at jeg til det næste
nummer af Runestenen kan redegøre for indholdet i et budgetforlig for de næste fire år.
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Borgmesterens grundlovstale 2020
I dag fejrer vi vores Grundlov fra 5. juni
1849. Vi fejrer vores demokrati og vores åbne og frie samfund.
Årets grundlovsdag er dog præget af, at det
hele ikke er, som det plejer at være.
Vi nåede nemlig ikke ret langt ind i året,
før det stod klart for alle, at 2020 bliver et
anderledes år.
Det er naturligvis Corona-krisen, jeg taler
om.
De første internationale meldinger om, at
en virus var brudt ud i Wuhan i Kina, fik vi i
december. Og der gik ikke mange uger, før
det var tydeligt, at her var en alvorlig virus,
der spredte sig meget hurtigt.
Ingen af os vidste helt, hvad det var for en
situation, vi stod overfor. Hvor slemt ville
det blive? Hvor længe ville det vare? Hvornår vil der være vaccine til rådighed? Der var
mange spørgsmål – og ikke ret mange svar.
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L Servicemeddelelser 7
Kirkebil:

Zoneterapeut:

Genbrugspladsen:

Læge H. Thomsen

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

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

P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

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

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

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

Vagtlægen i regionen:

Bolettes Stofbutik
Bolette Leegaard
Annebergvej 5
Fredag
16 - 18
Lørdag og søndag 10 - 18
Tlf: 22 67 54 75

Indsamling ved Bisættelser og Begravelser
fra Nr. Omme Kirke

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

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

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme:

Lægerne i Tim

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

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

Erna Mikkelsen
Skolevænget 3, Grønbjerg
Tlf.: 30 26 42 08

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Find afdelinger på www.rksk.dk - og ring direkte
Mandag - fredag - (på lidt skiftende tidspunkter)

Postkassen ved Bolettes Stofbutik tømmes:
Quickbreve skal afsendes fra en postbutik
Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
www.rejseplanen.dk / dsb.dk

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Bolettes Stofbutik
Bolette Leegaard
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

21 72 30 40
22 67 54 75
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

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
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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
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Dagen er aftaget med 5t 30m

34 -35
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle ledere og medarbejdere
i Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg er stolt
over, og imponeret af, at det er lykkedes jer
at holde ”butikken” kørende under nye og
svære vilkår de seneste måneder.
Det er mit indtryk at kommunens borgere
og virksomheder har fået leveret en god service og en hurtig og fleksibel sagsbehandling. Dagtilbud og skoler gik forrest i genåbningen af det offentlige Danmark, køkkenet
Åkanden har leveret velsmagende måltider
gennem hele krisen, Vej og Park har vedligeholdt vores fysiske områder og sundhedsplejen har støttet op om nybagte familier.
Og de ansatte i Sundhed og Omsorg, og
Handicap og Psykiatri har ydet en enorm indsats for at skabe tryghed og trivsel for de
særligt sårbare borgere. For nu blot at nævne
nogle få af de mange fag-områder, der har
formået at omstille sig ad flere omgange, efterhånden som de sundhedsfaglige retningslinjer er blevet opdaterede
Jeg vil også gerne sende en lige så stor tak
til alle jer borgere og virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har udvist stort
samfundssind de seneste mange uger.
Vi har alle måttet skue ud over egne behov
og se det store billede. Vi har faktisk midlertidigt måttet afgive en af vores grundlovssikrede rettigheder: forsamlingsfriheden.
Det har været fremført i debatten, at stærke
demokratiske samfund klarer coronakrisen
bedre end de autoritære. Jeg tror, det har noget på sig:
Vi kan netop tolerere midlertidige begrænsninger i vores personlige frihed, fordi vi har
en grundfæstet tillid til, at friheden kommer
igen. Og det tror jeg, kan føres helt tilbage til
den første grundlov. Gennem generationer er
vi blevet skolet i demokratisk samfundssind.
Det er værd at fejre en dag som i dag.
Hele Corona-krisen har gjort os bevidste
om, at alt det, vi i årtier har taget for givet,
ikke er en selvfølgelighed. For det er ikke en
selvfølge at bo i et fredeligt, frit og uforanderligt samfund.

Vi er i Danmark - i hvert fald indtil videre sluppet nådigt igennem krisen, og de seneste
tal fra sundhedsmyndighederne viser, at der
kun har været et meget lavt antal mennesker,
der er døde udelukkende på grund af Corona.
Ethvert Corona-dødsfald er naturligvis en
stor sorg for de berørte familier. Det skal der
ikke herske nogen tvivl om… men set fra et
samfundsmæssigt perspektiv er vi sluppet
nådigt.
De seneste opgørelser viser, at der stort ikke er konstateret nye smittede i Jylland den
seneste uge.
Derfor giver det også god mening, at vi åbner samfundet igen – for ellers ender vi i en
situation, hvor de negative konsekvenser af
nedlukningen vil overstige de positive resultater.
Man kan ikke sætte en konkret pris på et
menneskeliv, men man kan godt nå til et
punkt, hvor både hensynet til det samlede
samfund og hensynet til livskvaliteten hos de
isolerede begynder at tippe vægten.
Og jeg synes, vi har nået et punkt, hvor
hensynet til vores erhvervsliv – bl.a. turistbranchen og detailhandelen – bør veje meget
tungt. En fortsat nedlukning kan risikere at få
katastrofale følger for tusindvis af mennesker.
Det her handler ikke blot om virksomhedsøkonomi, det handler i høj grad også om privatøkonomi. Der er mange ansatte i vores
virksomheder, der risikerer at få tæppet revet
væk under sig som følge af fyringsrunder og
konkurser.
Jeg er derfor tilfreds med statsministerens
udmelding om, at tyskere, islændinge og
nordmænd, under visse vilkår kan rejse til
Danmark fra og med 15. juni.
Grænseåbningen giver mulighed for, at en
del af turistbranchens sommersæson i
Vestjylland kan reddes.
Turistbranchen er især afhængig af tyske
turister, og jeg har fuld tillid til, at tyskere og alle andre - der holder sommerferie ved
Vestkysten, vil overholde de grundlæggende
regler om afstand og god hygiejne.
Jeg vil derfor glæde mig til at byde velkommen til alle – uanset nationalitet.

….fortsættes side 35
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 Afgangselever 2020 - Grønbjerg Friskole
foto: Mogens Ballegaard

Bagerste række fra venstre: Maja Black Sinkjær, Emma Gyldenlev Bay Larsen begge 8. kl., Julie Bilgrav, Mathilde Welander Vestergaard, Lærke Juelsgaard Kjerulff, og Pernille Uhd Jacobsen alle 9. kl.
Midterste række fra venstre: Camilla Garner Madsen 9. kl., Ron Klok 8. kl., Olav Gammelvind, Elias
Møller Svenstrup, Rasmus Alkjærsig Juelsgaard, Jannik Mølgaard alle 9. kl.
Forreste række fra venstre: Lars Vestergård Hansen 8.kl., Ludvig Schaksen Hermansen, Mathias Smith
Sønderby, Emil Leedsøe Krogstrup Jørgensen, Mathias Valsted Pedersen og Morten Rask alle 9. kl.

Alle disse unge mennesker forlader Grønbjerg Friskole efter en coronarelateret skoleafslutningen i juni måned.
Fire forlader skolen efter 8. klasse medens
fjorten forlader skolen efter 9. klasse og alle
fortsætter på efterskole eller i 10. klasse.
Seks skal i 10. klasse i Skjern og resten skal
på følgende efterskoler:
Nr. Nissum Efterskole, DHE Efterskolen,
Skjern, Bøvling Idrætsefterskole, Hammerum Efterskole, Skovlund Efterskole, Brejninggård Efterskole, Herningholm Erhvervskole, Mejlby Efterskole, Staby Efterskole,
Hardsyssels Efterskole og Nøvlingskov Efterskole. Ingen af eleverne har taget stilling
til den efterfølgende uddannelse eller skole-

gang. ”Nu tar’ vi 10. kl. eller efterskolen
først, så må vi se hvad der sker” var svaret på
forespørgslen.
Så var spørgsmålet om hvad de unge mennesker tar’ med sig fra Grønbjerg Friskole. En
enkelt svarede at de havde lært at flytte store
sten og på spørgsmålet om hvem der hedder
Sten var der udbredt latter.
Nogle sagde kammeratskab medens der i øvrigt blev svaret at ”Du kan bare skrive en hel
masse positivt relaterede ord”
Så konklusionen er jo nok at de unge mennesker har haft en god skolegang på Grønbjerg
Friskole. (-mb)
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 Konfirmationen med Coronaen i Nr. Omme 2020
Konfirmation med højest to ad gangen
Som nævnt andet sted i bladet var konfirmationerne i Nr. Omme kirke i 2020 præget af
coronasituationen. Konfirmandernes forældreråd og pastor Bodil Toftdahl var blevet
enige om at fordele konfirmationerne over to
lørdage, den 6. juni og den 20 juni med ni
konfirmander den første lørdag og seks konfirmander den sidste lørdag på følgende måde:

Lørdag d. 20. juni
kl. 9.45 - Kasper Bundgaard Fredensdal
kl. 10.30 - Mathilde Christiane Riisom og
Michala Eline Dupont Røjkjær
kl. 11.15 - Clara Berthold Fischer Hansen og
Mathias Schjerlund
kl. 13.30 - Jonathan Ewald Hansen

Samling med logistiske udfordringer
Så opstod opgaven med hensyn til at få taget
det obligatoriske konfirmandbillede både til
Lørdag d. 6. juni
konfirmanderne selv og til Grønbjerg Lokalkl. 9.00 - Camilla Snogdal Jørgensen og
historiske Arkiv, der gemmer konfirmandbilMarcus Snogdal Jørgensen
leder i det omfang konfirmanderne nu bliver
kl. 9.45 - Laura Grydgaard Uhd Jakobsen og fotograferet.
Sarah Husted Jakobsen
Når man nu ikke kunne samles alle på én
kl. 10.30 - Laura Juelsgaard Kjerulff og Alkonfirmationsdag, havde konfirmandernes
berte Leedsøe
forældreråd besluttet at man gerne ville stille
kl. 11.15 - Klara Agerbo Tang
op til fotografering og man skulle så finde en
kl. 12.00 - Hjalte Krone Almskou og Thomas dag hvor alle var i stand til at deltage. Det
Wejse
var naturligvis forbundet med en vis logistik,

foto: Mogens Ballegaard

Afstanden mellem konfirmanderne var nok ikke helt efter reglerne, men til gængæld havde de et interimistisk mundbind på. Deltagerne på billedet er forøget med to andre fra klassen i Grønbjerg Friskole
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men interessen for at få et samlet billede
overtrumfede besværlighederne med at blive
samlet, hvilket så skete søndag aften den 21.
juni kl. 20 efter at én af konfirmanderne havde deltaget i en anden fest.
Almindeligvis tages der to holdbilleder. Et
hvor man er pæn og står ordentligt, og et

hvor man gerne må fjolle lidt. Og da konfirmationen nu finder sted i coronaens tegn var
et af billederne som det ses her. Da det nu ikke er til at skaffe 16 mundbind en søndag i
sommervarmen tyede man til at holde et
stykke toiletpapir op foran munden. Resultatet kan så ses på modstående side. (-mb)

Første række fra oven: Jonathan Ewald Hansen (Tim), Michala Eline Dupont Røjkjær (Ørnhøj), Hjalte
Krone Almskou (Tim), Laura Juelsgaard Kjerulff, Sarah Husted Jakobsen
Anden række fra oven: Laura Grydgaard Uhd Jakobsen (Spjald), Clara Berthold Fischer Hansen
(Tim), Alberte Leedsøe (Abildaa), Mathilde Christiane Riisom (Spjald) og Pastor Bodil Toftdahl
Tredje række fra oven: Thomas Wejse (Abildaa), Marcus Snogdal Jørgensen (Spjald), Mathias Schjerlund, Camilla Snogdal Jørgensen (Spjald), Klara Agerbo Tang (Spjald)
Indsat øverst til venstre: Kasper Bundgaard Fredensdal
Hvor intet bynavn er anført er det Grønbjerg

foto: Mogens Ballegaard

Adr.: Svinget 2B, Grønbjerg
Formand:
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Bolette etablerer en Stofbutik i Grønbjerg
Brugsen og Let-Køb er forandret
Glasdørene var åbne i den tidligere købmandsbutik, og kommer man indenfor, kan
man se at flaskeautomaten stadig eksisterer,
men om den virker er sikkert tvivlsomt, men
ellers er butikken ryddet for næsten al inventar. Ingen kasseterminal ingen varebånd de
fleste kølere og frysere er væk og kun nogle
enkelte grønne hylder står stadig langs væggene.

opgaver end gardiner. Desuden har butikken
også mapper med vareprøver og hvad der ikke er i butikken, skaffer hun i løbet af en
dags tid. Så man kan sige, at i den sammenhæng er Bolettes Stofbutik på leveringsomgangshøjde med diverse netbutikker og fordelen i butikken er naturligvis, at man kan se
og føle på varerne.
Ikke kun for piger
Nu skulle man jo tro at Bolettes stofbutik
kun er for piger eller damer, men Bolette pointerer at mænd sandelig også er velkommen
til at komme og købe en gave til konen eller
kæresten og er man ikke lige helt klar over
hvad man skal vælge, udsteder Bolette også
gerne et gavekort. A pro pos gavekort til konen eller kæresten, så er det ikke planen at
Bolette vil udvide med beklædningsgenstan-

Stofferne og garnet flytter ind
Stofrullerne var lagt i lange rækker på de efterladte grønne hylder, og én af Bolette Leegaards piger var travlt optaget af at hænge
lynlåse i næsten tusind forskellige farver og
længder på hyldepinde. Midt i lokalet står en
fin plyssofa næsten klar til at slænge sig på
for at få sig en lur.
Foran sofaen står der et bord og et par stole,
og som Bolette siger, så er det ikke forbudt at
stikke næsen inden for, for at få en kop kaffe
eller en snak, men at omdanne det relativt
store rum, der før har været både brugs og
købmandsbutik til et almindeligt samlingssted hvor man sagtens kan stå på skateboard,
var ikke i tankerne da Bolette fik ideen til at
etablere en stofbutik i Grønbjerg.
Barnedrøm
Bolette Leegaard som nu vil prøve med en
stofbutik, Bolettes Stofbutik, har siden hun
var omkring fjorten år haft en drøm om på et
tidspunkt at etablere en stof- og garnforretning for at handle med stof i metermål og alskens garner, som økologisk bomuld, bomuld
med kapok, garner der egner sig til sjaler og
garner til trøjer og strømper samt garn til
hækling, og den drøm gik i opfyldelse da Let
-Køb i Grønbjerg stoppede og bygningen
havde stået tom i et stykke tid.
Bygningerne der er ejet af Grønbjerg Inovækst, er meget rummelig og Bolette mener
at hun sagtens kan fylde rummet ud med
knapper, garner og metervarer og endvidere
stof til gardiner hvis det skulle komme på tale, og i den sammenhæng vejleder Bolette
meget gerne med at vælge stof også til andre

foto: Bolette Leegaard

Bolette Leegaard ved skiltet der viser at man skal
ned ad Annebergvej og ind i nr. 5 for at købe lynlåse, garn eller stof til en joggingdragt eller lignende.
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de. Hele sortimentet er baseret på, at folk
selv syr.
Til den ende tænker Bolette også på at afholde sykurser hvis det viser sig at have interesse. Men ellers bliver der også mulighed
for at få syet en lynlås i, eller lagt bukser og
lignende op. Der bliver mulighed for at få et
gratis medlemskort til en medlemsklub.
Medlemskabet medfører at medlemmerne får
10% på ikke nedsatte varer.
Jeg fik nøglerne i begyndelsen af juni måned, fortæller Bolette, og så skulle der males
sættes reoler og hylder op hvor alle varerne,
garner, metervarer og småting der har relation til syning og strikning skal placeres.
Jeg er meget optimistisk i forbindelse med
projektet, men jeg har ikke intentioner om at
jeg skal spinde guld på forretningen for at
blive i garnverdenen, fortsætter hun.
Projektet skal blot løbe rundt eller hvile i
sig selv. Men det afhænger naturligvis også
af hvor mange timer jeg skal bruge på butikken.
Foreløbig er der åben fredag fra 16 – 18 og
lørdag og søndag fra 10 – 18. (-mb) 

foto: Mogens Ballegaard
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 Fælles generalforsamling
Fælles generalforsamling med Corona
Coronasituationen satte også præg på årets
“Fælles Generalforsamling”.
Generalforsamlingen var henlagt til Grønbjerg Forsamlingshus, idet Grønbjerg Friskoles gymnastiksal var booket til eget brug.
Størrelsen på forsamlingshusets sal satte
naturligvis begrænsninger for, hvor mange
der kunne være i salen.
Bordene var stillet op med passende mellemrum, og stolene omkring bordene var sat
med behørig afstand.
Der var nærmest det samme antal deltagere
som en vanlig fælles generalforsamling. Så
Coronaen har åbenbart ikke skræmt nogen
væk. Men den efterfølgende orientering om
Bolettes Stofbutik, Grønbjerg Bypark ved
Charlotte D. Nørgaard og orientering om
Langmosestenen ved Mogens Ballegaard,
havde så til gængæld ikke kunnet trække flere folk af huse.
Skal der flere tilhørere til den Fælles Generalforsamling, skal der jo nok til at tænkes i
lidt andre baner og former for generalforsamlingen.

Aftenen gik fint og smertefrit, idet de forskellige foreninger havde gjort et stort forarbejde for at finde medlemmer, der ønskede at
stille op til bestyrelserne Derfor gik afstemningerne under ledelse af Gravers Kjærgaard
smertefrit og uden unødige pauser.
Der var under eventuelt ved de forskellige
foreninger ros for det arbejde og de initiativer der blev taget.
Valgene blev:
Margrethes Døtre:
Ny bestyrelse:
Marianne Thelle, Karen Marie Pøhl, Anja
Kynde Berger, Bolette Leegaard, Debbie
Kamp Christensen.
Suppleant: Tina Mathiasen
Grønbjerg Friskoles Støtteforening:
Ny bestyrelse:
Minna Kjeldgaard, Signe Bilgrav, Hans Uhd
Jacobsen og Inga Kjær

Medens et par foreninger var ude for at gøre kaffen klar, blev der overrakt blomster til de afgående
bestyrelsesmedlemmer.
foto: Mogens Ballegaard
12

15. juli 2020

Grønbjerg Aktiv:
Ny bestyrelse:
Formand: Heidi Mouridsen
Sekretær: Ulla Birkebæk
Kasserer: Minna Kjeldgaard
Badminton-udvalgs-formand: Henrik Mortensen
Gymnastik-udvalgs-formand: Leif Vestergaard
Fodbold-udvalgsformand: Claus Bak
Formand uden portefølje: Sally Vestergaard
Sogneforeningen
Ny bestyrelse:

foto: Mogens Ballegaard

Jonas Fejsø, Mads Kynde, Susanne Juelsgaard, Rikke Eskildsen, Jacoba Boel Nielsen, Grønbjerg-2000
Charlotte Dyrberg Nørgaard og Jonas Hjort- Har følgende medlemmer i bestyrelsen, og
der er valg i repræsentantskabet i løbet af efhus
teråret, når de øvrige foreninger har valgt en
repræsentant.
Menighedsrådet:
Har følgende medlemmer herunder, og der er
Claus Bak, Jonas Fejsø, Heidi Mouridsen,
valg til menighedsrådet dette efterår:
Henrik Thomsen, Minna Kjeldgaard, Sten
Else Pedersen, Marianne Hansen, Grethe Lo- Schmidt og Mogens Ballegaard.
rentzen, Gravers Kjærgaard og Kresten Vestergaard.
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Foto af bestyrelsesmedlemmerne vil blive ta- Råd og personale
Vi har et godt menighedsråd og en velfungeget når foreningerne konstituerer sig.
rende stab af folk, der passer godt på kirken
Yderligere beretning
og kirkegården og får gudstjenesterne til at
Ud over valgene berettede foreningsformæn- være en god oplevelse. Jeg vil gerne benytte
dene også om nyere tiltag.
lejligheden til at takke både organist Dorte,
kirkesangerne Hans Jørgen og Anna samt
Formanden for sogneforeningen kunne for- Iver og Jens Peter for fremragende samarbejtælle at hytten på det grønne område havde de. Dorte er ny i jobbet, men alle er enige
fået et stemmelig stor ”walk-over” idet taget om, at hun gør det rigtig godt og lærer orgaer fornyet og forsynet med tagpap. Der er nu nistfaget i lyntempo.
mulighed for at man kan sidde i tørvejr og Alle har med godt humør været med på nye
området kan nu benyttes af alle til en stille tiltag og kreative i løsningen af de opgaver,
kop eftermiddagskaffe hvor man naturligvis coronatiden har givet os.
rydder op efter sig
Menighedsrådet løser opgaver omkring kirken og præstegården, og de gør det fantastisk
Menighedsrådet kunne supplere beretningen godt. Vi er godt kørende med vores råd her i
i ”Generalforsamlingsfolderen” og pastor sognet, og det skal I have tak for. Det er et
Bodil Toftdahl havde følgende statistik over stykke frivilligt arbejde, som kræver en del,
og bemærkninger til Nørre Omme sogn:
men vi håber, at det også fremover vil være
en opgave, man gerne vil påtage sig.
Lidt Statistik
En af menighedsrådets vigtigste opgaver er
Der har været 15 gudstjenester kl. 9, med at indstille en ny præst, når den gamle er slidt
gennemsnitlig 22 deltagere
op, og det kommer til at ske i den kommende
valgperiode, som jo er 4 år.
Der har været 23 højmesser kl. 10.30 med
gennemsnitlig 39 deltagere
Coronaens begrænsninger
Coronaen har sat rigtig mange ting på standDer har været 16 gudstjenester på andre tids- by og efterladt et efterslæb, som vi kommer
punkter, nogle med musik. Gennemsnitlig til at håndtere i løbet af efteråret.
deltagelse ved dem er 42.
Barnedåb og vielser er udskudt
Begravelserne er vi kommet om ved, GudstjeVi har haft 3 lørdagsdåb med gennemsnitlig nesterne har været erstattet af noget elektro42 deltagere, og 6 begravelser/bisættelser nisk.
med gennemsnitlig 77 deltagere.
De små klip på hjemmesiden er blevet set af
mellem 7 og 25 pr. gang. Søndagstankerne er
Det vil sige, at det gennemsnitlige antal del- blevet læst af noget lignende.
tagere i kirkens gudstjenester er 39 personer. Coronatiden har lært os, at jo mere fleksible
Sognet har 562 medlemmer af Folkekirken.
vi er fra kirkens side til at finde alternative
Der bor pr. 1. januar 2020 i alt 637 personer i løsninger, jo bedre kan vi udfylde den opgasognet. Medlemsprocenten er ca. 88.
ve, vi altid har liggende på os: at formidle det
Kirkegangsprocenten er, for samtlige guds- kristne budskab til enhver, som har brug for
tjenester knap 7 - hvilket er en stigning i for- at høre noget, der handler om livets allervighold til 2018. Landsgennemsnittet er om- tigste spørgsmål.
kring 1,6%
Sansehaven på kirkegården
Dåbsprocent har vi ikke eksakt. Det hænger Sansehaven omkring kirken står lige nu så
sammen med, at næsten halvdelen af de ny- smukt og er et besøg værd. Inga Kjær og
fødte har forældre, der kommer fra især Øst- Margit Jensen opdaterer den løbende med
nye planter og små forandringer. (-mb) 
europa.
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 Corona-konfirmation med morforældrenes øjne
Ved: Vita og Arne Agerbo, Spjald

Konfirmation i Coronatid.
”Den signede dag med fryd vi ser”
”Kære Linedanser”
”Du kom til vor runde jord.”
Endelig kom indbydelsen
til vores sidste barnebarns
konfirmation, en dag vi
som mormor og morfar
virkelig havde glædet os
til – men Corona?
Hvordan vil dagen mon
forløbe. Konfirmationen
er jo en stor beslutning,
dagen hvor man bekræfter
sin dåb og at man stadig
vil tilhøre folkekirken.

manden og konfirmations Ceremonien kunne
begynde. Vi sang den signede dag og orglet
lød fantastisk smuk og alle sang som om kirken var menneskefyldt. Men Corona ville jo
kun have 11 personer med ved denne ceremoni.

Selve konfirmationen
Konfirmanden blev kaldt op til præsten som
foretog en fantastisk konfirmationen. Konfirmanden deltog virkelig i en intens ceremoni
og ikke mindst vi gæster følte vi stod ved siden af vores barnebarn og kunne mærke det
helt ind i hjertet.
Præsten læste konfirmandens ord op fra et
smuk kort som hun fik med hjem til minde
om dagen. Efter at hun var blevet konfirmeret sluttede vi med sangen. ”Du kom til vor
Det blev vores tur
runde jord” af Sten Kaalø. Herefter blev konDagen oprandt og vi ankom til kirken i god firmanden ført ud af kirken efterfulgt af alle
tid, vi ventede ude på p - pladsen til det blev gæster der havde en dejlig følelse i kroppen.
vores tid kl. 11.15.
Vi blev ført ind i kirken med afstand og hen- Eftertanker
vist til vores pladser. Vores barnebarn blev Jo, en Coronavirus kan både være meget ond
konfirmeret alene, så der var god plads til og god, den var med til at give os en helt anden lille familie på bænkene. Et smukt sang- derledes, men også en dejlig oplevelse af voblad med dato samt konfirmandens navn var res sidste barnebarns konfirmation. Du kom
med alt det der var dig.
fremlagt til hver.
Vi ventede spændt, organisten spillede døren Tak for en dejlig oplevelse til personalet og
gik op ind kom præsten efterfulgt af konfir- Nr. Omme kirke. 
foto: Mogens Ballegaard
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 Coronasituationen set fra Doha, Qatar
Ved: Stig Sinkjær

Runestenen har spurgt nogle af vore bys- met ved blandt andet, at alle skal have maske
børns ”udenlandsbørn” om de ville skrive på, så snart man bevæger sig ud.
lidt om Coronasituationen der hvor de befinMan må maksimalt være tre i bilerne, og
alle er blevet påbudt at downloade en app. på
der sig. Historierne kommer hermed:
telefonen, der overvåger, om man kommer i
Stig Sinkjærs forældre er Birgit og Holger nærheden af en person, der er smittet.
Sinkjær, Ommegårdvej.
Politiet har opsat kontrolposter på skiftende
steder rundt om i byen for at kontrollere, at
Det høje smittetal og restriktionerne
alle har masker på og følger reglerne.
Her i starten af juni nærmer vi os støt førstepladsen, som landet der har flest Corona til- Grænsen er lukket, men mange kommer hjem
Landet har også været lukket ned siden midfælde pr. én million indbygger.
Det stigende smittetal har resulteret i, at der ten af marts, hvilket hernede betyder at alt
langsomt er blevet indført yderligere restrik- indrejse er blevet lukket.
Mange herboende expats, (person der er rejst
tioner på vores gøren og laden, ud over de
samme forholdsregler som var sat i værk i til et andet land for at bo og arbejde der i en længere periode - ordbog over det danske sprog -red)
Danmark.
I slutningen af maj indtraf Eid, som er af- der på tidspunktet for grænselukningen er
slutningen på muslimernes fastemåned rama- strandede udenfor landet, har stadig ikke haft
danen. Normalt ville Eid være ensbetydende mulighed for at komme tilbage til deres
med en masse familiebesøg- og samvær, men hjem.
Men selvom grænsen er lukket, har lufthavpga. Corona er forholdsreglerne blevet stramnen stadig været åben for store mængder af
transit passagerer, og
Qatar Airways, som
jeg arbejder for, har
derfor, som
et af de få
luftfartsselskaber kunnet fortsætte med at
flyve
så
meget som
muligt,
hvilket
gjorde, at
vi i mange
tilfælde har
været passagerernes
eneste mufoto: Stig Sinkjær
lighed, for
at
kunne
Stig kalder billedet: Ud i det blå med masken på
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komme hjem til deres respektive hjemlande.
Selv om vi er blevet ved med at flyve gennem krisen, er aktivitetsniveauet dog også
noget nedsat som for alle andre flyselskaber,
og derfor er der efterhånden også gået to måneder, siden jeg sidst har været i cockpittet,
hvilket ikke er sket siden jeg begyndte som
pilot for 20 år siden.

gyndt, hvilket er ensbetydende med daglige
temperaturer mellem 40 og 50 grader, og det
er derfor kun muligt at bevæge sig ud efter
mørkets frembrud. Så ungerne har derfor ikke mange muligheder for at komme ud og lege, specielt når poolen også er lukket, hvilket
normalt ville være vores tilflugtssted på denne tid af året.
Konen og børnene forventer dog at kunne
rejse til Tyrkiet på sommerferie inden for
kort tid, når flyene begynder at flyve til Tyrkiet igen.
Alt i alt en interessant oplevelse der giver
lidt ekstra tid til at hygge med børnene, men
vi er nu ved at være klar til noget mere frisk
luft og i mit tilfælde en tur i flyveren igen.

Genåbningsfasen
I øjeblikket ser vi alle frem til, at Corona virussen begynder at aftage, hvilket der endnu
ikke er tegn på.
Der er dog allerede fremlagt en plan for en
genåbning i fire faser, der vil blive påbegyndt
fra d. 15. juni med fase 1.
Efter planen forventer man, at skolerne bliver genåbnet ved starten af næste skoleår, og Hilsen fra
at grænsen vil blive genåbnet i august.
Jonas, Elias, Fatma og Stig Sinkjær
Doha, Qatar 
Sommer med lukket pool
Et andet problem, vi nu begynder at føle effekten af hernede, er at sommeren jo er befoto: Stig Sinkjær

Det er hårdt at spille fodbold i 45 graders varme med maske på
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 Coronasituationen set fra Belgien
Ved: Mads Anneberg, journalist og radiovært på Radio4

Runestenen har spurgt nogle af vore bys- xelles. Jeg er mest i Aarhus, mens min kærebørns ”udenlandsbørn” om de ville skrive ste bor i Bruxelles i vores fælles lejlighed.
lidt om Coronasituationen der hvor de befinOg det var på en bar i Aarhus, at jeg sad
den 12. marts og så det famøse pressemøde
der sig. Historierne kommer hermed:
med Mette Frederiksen, hvor Danmark lukMads Anneberg er søn af Per Anneberg og kede ned. Jeg købte en flybillet lige på steElse Nyborg, Grønbjergvej 45.
det, og næste dag vågnede jeg op og tog mine tømmermænd med til Belgien.
Korrekt anvendelse af mundbind
For halvanden måned siden var jeg nødt til at Til Belgien ”uden nedlukning”
I starten virkede det som om, at coronaen
købe et mundbind.
Jeg havde modstået presset i lang tid, men havde ramt Danmark hårdere end mange ansituationen i Belgien var blevet værre og dre europæiske lande, så måske kunne jeg
værre. Det var blevet et af de lande i Europa endda undgå det værste ved at tage til Belgimed de højeste dødsrater pr. indbygger, og en. Her var der i hvert fald ingen nedlukning.
folk så skævt til os i supermarkedet, fordi vi Men den kom selvfølgelig – og det viste sig,
ikke havde den lille maske på. Der var ikke at Danmark egentlig aldrig havde været hårdere ramt end Belgien. Danmark havde bare
noget at gøre.
udvist rettidig omhu.
I Belgien kompenserede de for den sene
Forhistorien
En lille forhistorie: Lige for tiden pendler jeg nedlukning ved til gengæld at lukke mere eflidt frem og tilbage mellem Aarhus og Bru- tertrykkeligt. Først lukkede barerne. Meget

Foto Mads Anneberg
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Foto Mads Anneberg

typisk for Belgien skete det fredag ved midnat, så coronaen lige kunne få en sidste omgang. Men det var selvfølgelig ikke nok, og
pludselig måtte vi ikke længere gå ud af vores lejlighed, medmindre det var for at købe
ind, gå på apoteket eller motionere. Folk fik
bøder for at sætte sig i parken, og alle bænke
i byen blev plastret til med afspærringstape.
Alt imens skinnede solen som aldrig før, og
politiet måtte op på deres heste, cykler og

segways for at forhindre belgierne i at sidde
stille i parkerne. Droner blev sendt i vejret
med beskeden: “bliv hjemme”, og i vores supermarked fik vi at vide, at kun én af os måtte gå ind, og det skulle klares på under 30
minutter. Jeg rapporterede ivrigt hjem om,
hvor anderledes det var i Belgien og resten af
Europa, men jeg blev også selv suget ind i situationen.

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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Foto Mads Anneberg

Mads rapporterer fra et tomt Europa-Parlament

Det tager overraskende kort tid at vænne
sig til en amputeret levevis. Jeg må ikke køre
nogen steder hen. Fint nok. Foruden min kæreste består mit sociale liv af gåture, fordi ingen må besøge hinanden. Fint nok. Og på
den måde var det måske heller ikke så overraskende, at jeg til sidst bukkede under for
presset, forlod den sidste frihedsbastion og
købte et mundbind. Det gjorde alle andre jo
tydeligvis, og hvor slemt kunne det i øvrigt
være. Jeg ligner en bankrøver og kan dårligt
få vejret. Fint nok.
Genåbningen i Danmark
Men jeg nåede knap at tage mundbindet på,
før der pludselig blev åbnet op hjemme i
Danmark. Mens Belgien allernådigst tillod, at
folk igen kunne komme i byggemarkeder,
vendte Danmark i store træk tilbage til normalen. Mine kolleger begyndte så småt at gå
på arbejde på redaktionen i Aarhus, og jeg
måtte nok også hellere komme afsted for ikke
trække min isolation unødigt i langdrag.
Turen gik via Frankfurt, fordi alle direkte
fly var aflyst. Jeg har altid godt kunnet lide at
opholde mig i lufthavne og se de målrettede
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15. juli 2020

Kulturchok
Da jeg kom til Danmark, måtte jeg i to ugers
karantæne i Grønbjerg, før jeg kunne få lov
at komme på arbejde. Men derudover var det
som at rejse ind i et helt andet univers. Danmark var simpelthen for upåvirket af sygdommen til, at min corona-etikette gav mening, og det blev et kulturchok af dimensioner. Jeg var skeptisk over for alt, der lignede
kram og større menneskemængder, og jeg
rejste mig og gik, da en mand ville sidde ved
siden af mig i toget.
Men efter to uger var jeg blevet omskolet.
Afradikaliseret. Det er heldigvis lige så let at
vende tilbage til normalen, som det er at
vænne sig til det modsatte.
Hvor blev de af
På min første dag i Aarhus gjorde jeg noget,
jeg ikke havde kunnet siden 12. marts. Jeg
tog på bar. Og da jeg vågnede op næste morgen, måtte jeg spørge mig selv, om de sidste

Foto Mads Anneberg

menneskemængder på vej til alverdens destinationer. Men nu var lufthavnene som store
spøgelsesbyer i en dommedagsfilm, og det
lignede umiskendeligt en verden, hvor kun én
procent af befolkningen havde overlevet. I
lufthavnene og i flyene var der desuden maskepligt, og jeg kan berette, at det er efter cirka en time med sådan én på, at dit hoved for
alvor får klaustrofobi.

Vartegn for Bruxelles ”Manneken Pis”
med belgisk humor

to måneder overhovedet havde fundet sted,
eller om det havde været én lang, underlig
drøm.
I sådan en situation er det heldigt at kunne
kigge over på sit mundbind og konstatere, at,
nej, det var det vistnok ikke. 

Støt Friskolen med affald
Aflever PAPIR i containeren
på parkeringspladsen
ved Bolettes stofbutik på Annebergvej.
Aflever JERN i containeren Algade 76.
Mvh Grønbjerg Friskoles Støtteforening
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 Coronasituationen set fra New Zealand
Ved: Malene Cadovius Juelsgaard

Opfølgning fra New Zealand
Fra påsken skrev New Zealand-familien at alt
dernede var 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. 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.”

foto: Familien Cadovius Juelsgaard

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.
Medio juni
Opfølgning fra New Zealand d. 16. juni 2020
hvor efteråret præger landet og temperaturen
svinger mellem 0 og 10 - 11 grader. (-red.)
Her er en lille opfølgning fra New Zealand.
Landets grænser er fortsat lukket for turister.
Men ellers er alt inden i landet tilbage til normale tilstande.
Vi har ikke haft nogle smittede af Corona i
24 dage. Desværre har vi lige fået to nye tilfælde i dag, hvor to New Zealandske statsborgere er kommet hjem fra udlandet.
Regeringens plan med at sætte tidligt og
bestemt ind, ved at lukke alt ned og forbyde
alt kontakt udover egen husstand, samt begrænse den frie adgang til naturen, har fået

Billedet af Malene er fra sensommeren i New Zealand som er det danske tidlige forår.

New Zealand igennem krisen.
Vi har det godt og nyder at alt igen er åbnet
og at vi igen kan have en hverdag og udforske landet og dets muligheder i weekenderne.
Det bliver spændende, hvordan det går, når
grænsen igen åbner for turister og hvornår
det bliver muligt at rejse til Danmark uden at
bruge ca. en måned på isolation. Vi håber det
bedste for fremtiden for alle.
Med venlig hilsen familien Cadovius Juelsgaard New Zealand 

GRØNBJERG
AUTO

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

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

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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 Et års orlov i Norge - med arbejde!
Ved: Jonna Thesbjerg og Conrad Bredal

Et par af os, fra Algade 17 i Grønbjerg
En lille up date fra os på Algade 17.
Så kan vi endeligt meddele, at vi fra på lørdag bliver udenlandsdanskere! Vi har nu færgebilletten på plads og har begge underskrevet ansættelses-kontrakt i Norge. Vi forstår
måske først rigtigt, at vores drøm faktisk skal
udleves, når vi kører af færgen søndag morgen i Norge. Og så ankommer vi netop på
Norges nationaldag den 17. maj!
Omkring den 10. juni
Så er det allerede næsten én måned siden vi
kørte af færgen i Norge, og dermed startede
vores længe ventede eventyr. Bilen var pakket til bristepunktet og hovederne fulde af
tanker om alt det nye der ventede os.
Vi ankom på Norges nationaldag og begyndte vores 10 dages karantæne med det
samme.
Disse første dage gik med mange gå og cykelture i området omkring Randaberg. Jeg
har købt elcykel, så jeg racer afsted. Vi bor
indtil videre hos min søster og familie, i deres lille kælderlejlighed. Fra 1. august har vi
lejet en lejlighed på landet, og der skal vi bo
frem til 1. maj næste år.
Til den tid udløber orloven fra vores jobs,
og vi vender hjem til Danmark, forhåbentligt

med masser af fantastiske oplevelser i “rygsækken”.
Det nye arbejde
Vi er nu begyndt at arbejde heroppe, og mærker begge det er noget andet, pludseligt at
være dem der har mange spørgsmål, og ikke
være dem der har de fleste svar!
Umiddelbart er normeringen noget bedre
her og det føles ganske okay.
Vi har allerede mange utroligt fine naturoplevelser bag os og prøver at nyde det hele
fuldt ud.
Besøg modtager vi meget gerne, så vi kan
dele et lille bid af vores nye liv og tilværelse
med dig/jer. 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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 Samtale med Jendritska-parret, Grønbjergvej 28
Ved: Grete Tange

Familiepræsentation
kunne lide. Det var en rigtig god oplevelse
Den første februar flyttede André 9 år, Liam for mig.
7 år, Elisabeth 34 år og Jesper Mølgaard
Jendritska 38 år ind på ovennævnte adresse. Mine forskellige jobs:
De fortæller, at de faktisk er flyttet til Da jeg var færdig med tiende klasse, var jeg
Grønbjerg på grund af friskolen, som begge interesseret i at få noget arbejde, og da A-Z
drenge frekventerer. De boede før i Timring, åbnede i Herning på det tidspunkt, fik jeg job
men da de begge arbejder i Herning, blev det der. Jeg startede som opvasker, men sluttede
for langt at køre først til
Grønbjerg og derefter til Herning, så derfor flyttede de.
foto: Mogens Ballegaard
De var så venlige, at de
godt ville fortælle deres historie, som følger her.
Jesper fortæller om sin
baggrund og navn:
Min tipoldefar var født i Polen, men han flygtede til
Danmark for at blive fri for
militærtjeneste. Han flyttede
til Lolland, og der traf han en
polsk pige, som han blev gift
med. De fik seks børn, hvoraf én var en dreng. Da det var
min mor, der var deres barn,
valgte jeg at tage det oprindelige polske navn, for at det
ikke skulle dø ud. Vi er nu i
alt 47 personer i Danmark
med det efternavn.
Barndom og skolegang:
Min mormor og morfar forlod Lolland og slog sig ned i
Silkeborg. Mine forældre boede i Struer, da jeg blev født.
Min far havde bageri i Struer,
så der boede jeg til jeg var
halvandet år. Derpå flyttede
vi til Gjellerup og senere til
Bording, hvor jeg gik i Bording skole til 9. klasse. Tiende klasse tog jeg på husflidsefterskolen i Skjern, hvor der
var mulighed for at lære
praktiske fag, som jeg bedst

Elisabeth og Jesper med børnene, tv Liam og André
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i madudleveringen. Derefter tog jeg på kokkeskole i Holstebro, men da jeg ikke kunne
finde en læreplads i Danmark, tog jeg til
England for at stå i lære der; det var i nærheden af Bristol. Jeg opgav imidlertid kokkeuddannelsen og tog hjem, men kort efter vendte
jeg tilbage til Windsor i England, hvor jeg
blev souschef på en 4-stjernet restaurant, der
lå i nærheden af Windsor Castle. Desværre
fik jeg voldsomme rygsmerter, så det kunne
jeg ikke blive ved med, hvorfor jeg vendte
hjem.
Jeg arbejdede derefter med lidt forskelligt,
men fik så arbejde hos Post Danmark, hvor
jeg også tog postuddannelsen mens jeg var
cykelpost i Silkeborg.
Derefter tog jeg til Skive, hvor jeg også blev
postbud. Jeg syntes imidlertid ikke, at der var
penge nok i det, så derfor tog jeg arbejde på
en stearinlysfabrik om natten. Om dagen tog
jeg taxakørekort, og i weekenderne kørte jeg
derefter taxa. Det greb imidlertid om sig, så
jeg sagde mit arbejde på fabrikken op og kørte taxa dag og nat.
Møde med Elisabet, og hvad der skete derpå
Så mødte jeg Elisabeth, og vi bestemte, at vi
ville finde et sted i landlige omgivelser, hvor
vi kunne få et fælles hjem, og det blev i Timring, for vi ville gerne bo et sted, hvor der var
jobmuligheder og udvikling, og det syntes vi,
at der var i Herning og omegn. I Timring var
der både børnehave og skole, og det syntes vi
var vigtigt.
Jeg var stadig ansat ved en vognmand i Skive, hvor jeg havde vognen med hjemme, og

hvor jeg hjemmefra kunne køre sygetransport. Arbejdstiderne var imidlertid uholdbare
i længden, så derfor stoppede jeg med det.
Jeg blev derefter elev igen denne gang i
Nordvestjysk Elforsyning, hvor jeg blev uddannet som forsynings-reparatør, hvilket vil
sige, at jeg lærte at reparere transformatortårne og ledninger og andet. Ved det arbejde
ødelagde jeg imidlertid min ryg fuldstændigt,
så derfor måtte jeg stoppe med det. Jeg fik
dog uddannelsesbeviset, men kom aldrig til
at arbejde inden for faget.
Nogle prøvejobs og så System Transport:
Jeg blev derefter sygemeldt og gik arbejdsløs
i lang tid, for det var begrænset, hvad jeg
kunne klare. Jeg blev dog sendt ud i forskellige firmaer bl.a. Møltrup og Siemens i Brande, men først da jeg kom ud til System
Transport i Herning, fandt jeg et arbejde, som
jeg kunne klare. Jeg startede med få timer om
ugen, men fik flere og flere, og i dag har jeg
fuldtidsjob der, og det er jeg meget glad for.
Jeg er så glad for det, at jeg bliver der, så
længe min chef er der. System Transport er et
lager-hotel i Herning, hvor forskellige firmaer får opbevaret de varer, som de ikke kan
bruge i øjeblikket. De bliver så opbevaret
der, indtil de får besked på at videresende varerne, når de skal bruges.
Elisabeth overtager, og fortæller:
Jeg har taget min mands efternavn, selvom
jeg tidligere havde et ganske almindelig
dansk navn, for jeg synes, det er godt, at
drengene har det samme efternavn som os
begge. Jeg er født i landsbyen Kjærgårdsholm ikke langt fra Skive. Der har mine forældre et mindre landbrug. Jeg har gået i folkeskolen i Vridsted derefter gik jeg på handelsskole i Skive i to år og det sidste år i Viborg.
Min videre ungdomsuddannelse:
Mens jeg gik på handelsskolen, var jeg forsikringselev ved TopDanmark, hvor jeg solgte forsikringer, hjalp kunderne med at finde
de rette forsikringer, så de ikke blev overforsikret, og hjalp dem med at blive tilstrækkelig forsikret. Det var ret spændende, for man
var på kursus og hjemme at arbejde. Da jeg
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var udlært, kunne man kun tilbyde mig et job
én times kørsel fra, hvor jeg boede, så derfor
sagde jeg op. Jeg boede i Sjørup, og jeg ville
få arbejdsplads i Randers.
Derefter blev jeg ansat som revisorelev hos
Deloitte. Der var jeg et år, men jeg fandt ud
af, at det alligevel ikke var mig.
Da jeg mødte Jesper, gik jeg sygemeldt, for
jeg var gået ned med stress, og det var årsagen til, at jeg ikke skulle være hos Deloitte
mere.
Jeg fik også vrøvl med ryggen, så jeg kunne
ikke klare de opgaver, som kommunen sendte mig ud til, Det var medvirkende til, at Jesper og jeg begyndte at lede efter noget i en
anden kommune. Vi søgte noget i nærheden
af Herning, for vi troede, at der var mulighed
for at få job også for mig.

Jeg havde faktisk søgt arbejde som industritekniker, og jeg var der en tid, men hans sygdom forhindrede, at jeg kunne komme rigtig i
gang, for jeg måtte tage forældreorlov i tre år
for at passe ham.
Nyt job efter sygdommen:
Efter at Liam var ved at være frisk igen, fik
jeg noget arbejde herhjemme, men så syntes
jeg, at der skulle ske noget andet, og sidste år
manglede man på Jespers arbejdsplads nogen, der kunne køre truck, og der startede jeg
så først deltid, og nu arbejder jeg der fuldtid.
Nu er jeg faktisk kundeansvarlig over for to
firmaer. Vi har fået det arrangeret sådan, at vi
har forskudt arbejdstid, så på den måde kan
vi også passe børnene.
Fritidsinteresser har der ikke rigtig været tid
til, for vi har først og fremmest fulgt med i
børnenes interesser: fodbold og spejder.

Ny uddannelse, barsel og sygdom:
Jeg blev her omskolet og begyndte at læse til
ergoterapeut i Holstebro. Efter et halvt år Med en stor tak for deres venlighed takker
blev jeg gravid og fik meget hurtigt bækken- jeg af. 
løsning, så jeg ingenting måtte løfte, hvorfor
jeg fik orlov. Efter at jeg var nedkommet, fik
jeg mulighed for at vende tilbage til uddannelsen. Efter endnu et halvt år blev jeg igen
gravid med de samme problemer som første
gang. Da jeg var færdig med barselsorloven,
blev vi enige om, at det var ikke det, som jeg
skulle, for det viste sig nemlig, at Liam havde en alvorlig tarmsygdom, som gjorde, at
jeg i de næste år måtte være hjemme hos
ham, idet vi var ind og ud af sygehuset mange gange, og det resulterede i, at han måtte
have stomi en tid.
Efter lang tid fandt lægerne ud af, at det var
hans tyktarm, det var galt med hvorpå de
fjernede et stykke af den, og så blev hans stomi igen fjernet. Men det var nogle hårde år,
hvor vi hele tiden skulle være klar til at søge
hjælp.
Når man som barn bliver bedøvet, får man en
bamse, og dem har han 15 af. Han er blevet
sat to år tilbage i forhold til andre børn på
grund af det forløb, han har været igennem.
Nu vokser han og tager på ligesom andre
børn, og vi er kun af sted på sygehuset én
gang hvert halve år, så han har det meget
bedre. Vi er glade for, at vi er kommet over
det med så godt et resultat, som vi er.
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 Sidste skoledag i Grønbjerg Friskole

Fredag den 26. juni var absolut sidste skoledag i skoleåret 2019 - 20, efter at man havde holdt afslutning klassevis i løbet af ugen. På grund af den tilstedeværende Coronavirus, kunne den sædvanlige afslutning ikke finde sted, og en alternativ afvikling skulle stables på benene. Fra skolens side havde man
valgt, at lade de mindre klasser stå langs Algade med bannere og flag og huje af 9. klasse-eleverne,
der defilerede forbi, hvorefter de øvrige børn og unge sluttede trop efter 9. klasse. De mindre årgange
sad langs ruten, og i det herlige vejr havde de søgt skygge ved en husmur eller en stikvej til Algade, alt
imens forsvarets F16 fly bragede hen over byen. (-mb)
Alle billeder: Mogens Ballegaard
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 Farvel til endnu en 9. klasse
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Dimissionstale for
afgangselever 2020 – Grønbjerg Friskole
Kære elever og forældre.
Det er en særlig dag i dag. En dag med afslutning for grundskolen. En dag hvor vi skal
tage afsked jer og I med klassekammerater
og lærerne.
Det er noget særligt at gennemføre 10 år i
grundskolen. I har været og er i en rivende
udvikling. Det være sig personligt, socialt og
fagligt. Nu spredes I for alle vinde og fortsætter i efterskoler og i 10. klasse.
Er i nu godt rustet kunne vi tænke?
JA! Det er I.!!
I kommer fra en skole, Grønbjerg Friskole,
hvor værdier som, trivsel, forpligtigende fællesskab, faglighed og demokrati er grundpiller i jeres opvækst og dannelse. I er opdraget
til at være imødekommende, hjælpsomme og
deltagende. I kan stå på egne ben og fremlægge og argumenterer for jeres projekter og
ideer. I kender til samarbejdets kunst og nødvendigheden i at bidrage til fællesskabet.
Fællesskabet giver tilhørsforhold, nærvær,

motivation og hjælper når vi kommer i nød.
Kære 9. klasse tag alle disse egenskaber
med jer og brug dem flittig. Det er op til jer
at få ting til at ske og med god hjælp hjemmefra skal I alle lykkes med jeres drømme.
Drøm stort, tænk positivt, tag initiativet og
lav fællesskaber.
Vi sender jer ud i verden, med håbet om og
troen på, at I alle får en god ungdom og en
uddannelse som netop passer jer.
Husk! "Sigt efter månen: Selv, hvis du
rammer forbi, lander du mellem stjernerne".
Kære forældre:
Vi afslutter samarbejdet med jer forældre
og siger tak for lån. Tak fordi I valgte Grønbjerg Friskole. Tak for opbakningen til arbejdslørdage, generalforsamlinger, fællesarrangementer, dramforestillinger og alle vores
fælles oplevelser.
Til slut vil Grønbjerg Friskole ønske jer alle held og lykke med fremtiden. Tak for en
berigende tid sammen med jer. Vi er stolte af
jer og håber at I kigger forbi ind i mellem,
det vil gøre os super glade.
God sommer 

Vejret var ellers til, at man godt kunne sidde i skolegården med grillen tændt, og forældre der summede
og nød deres medbragte kød til den helt store salatbar. Men sådan var det ikke i Coronaens tid. Borde
stillet op i god afstand og med min. én meter fra næsetip til næsetip var reglerne, men nære familiemedlemmer sad relativt tæt samlet. Det var afslutningen for 9. kl. på Grønbjerg Friskole anno 2020. Først
sangen ”Er lyset for de lærte blot” af N.F.S. Grundtvig, så lidt video fra tiden, spisning, taler og overrækkelse af eksamensbeviser. Det var programmet for den opdelte sommerafslutning, der af hensyn til
smittespredningen foregik klassevis fordelt for hele skolen over mange aftner. Skoleleder Niels Henrik
Larsen yderst til højre. (-mb)
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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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 Peter Belli i Grønbjerg
Ved: Klaus Tang, Georg Anneberg og Helle Engestoft

Hvad har Peter Belli og Grønbjerg med hinanden at gøre??
Jo ser I, i en Coronatid har flere mulighed
for at tænke på fortiden, og det er netop hvad
der kom Klaus Tang ihu en dag her midt i
Coronatiden, og nu skal I bare høre:
Familiekomsammen hos Anneberg
For omkring halvtreds år siden havde Grønbjerg et Hotel, og Vognmandsforretningen
Anneberg var i fulde omdrejninger med stor
aktivitet.
En aften havde familien Anneberg, Rigmor
og Gutte, inviteret noget af den øvrige familie til sammenkomst i kælderen på Ørnhøjvej
10, hvor de boede.
Her skulle der diverteres med smørrebrød,
og som lokalpatrioter var der ikke andre steder at gå hen for at få smørrebrød til festen
end ved Grønbjerg Hotel, der jo også ligger i
gåafstand fra Ørnhøjvej 10.

Peter Belli omkring 1970-erne

Støt byparken…
...via donation og indkøb i byparkens nye bod
Boden åbnede for salg d. 1. juni 2020
Hvad kan doneres?
Det kan være f.eks. kartofler, æbler, bær,
hæklede indkøbsnet, planter el. lignende
som du gerne vil sponsorer til gavn for byparken.
Hvad gør du?
Du tager det med til boden i byparken og
sætter den pris på, som du tænker det kan
sælges for, eller kontakter Charlotte på tlf.
40 46 07 59, så hjælper hun dig videre.
Pengene som kommer ind ved salget, vil
udelukkende gå til gavn for byparken.
Betaling via mobilpay – nærmere info i boden.
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Gæsterne var ankommet, og der var klar til
at blive serveret smørrebrød, da den unge
Georg Anneberg kommer farende ned ad
trapperne til de øvrige gæster og råber, at
sangeren og meget andet, Peter Belli, står oppe i gangen med smørrebrød. Sludder og
vrøvl blev der råbt fra festdeltagerne, men
unge Georg blev hårdnakket ved med at påstå, at Peter Belli stod oppe i gangen med det
smørrebrød, der nu skulle fortæres i aftenens
løb.
Det skulle naturligvis verificeres, og man
kom op i gangen for at se fænomenet Peter
Belli, der også på det tidspunkt var en kendt
sanger og entertainer.
Ganske rigtig stod Peter Belli oppe i gangen med det bestilte smørrebrød fra Grønbjerg Hotel.
Hvordan det?
Så er det, man kan undre sig over, at Peter
Belli stod med smørrebrød til familien Anneberg i gangen på Ørnhøjvej 10.
På det her tidspunkt omkring 1977 var ejeren af Grønbjerg Hotel, Karen Marie Pedersen (kaldet Rie). Hun var datter af den tidligere ejer Alfred Pedersen, der i 1968 fik spiritusbevilling efter at Grønbjerg Kro / Hotel
havde været afholdshotel i 55 år.

Familien Pedersen havde åbenbart flair for
hoteldrift, idet Rie havde en fin forretning
med Grønbjerg Hotel, medens Ries søster,
Grethe, er ejer af Pejsegården i Brædstrup.
Da pejsegården i Brædstrup havde mange
arrangementer og store fester, var Peter Belli
én af de store trækplastre på Pejsegården, og
Peter Belli kom dermed til at kende både
Grethe og søsteren Rie. Det fortælles endvidere at når Peter Belli og hans band havde arrangementer i Vestjylland, boede de altid på
Grønbjerg Hotel.
Det vil sige, at Peter Belli, den aften familien Anneberg havde fest i kælderen, var på
besøg på Grønbjerg Hotel og gik til hånde
hos Rie på hotellet.
Peter Belli i Nr. Omme kirke
Rie døde i 1995 og der var i følget ved begravelsen også deltagelse af Peter Belli.
En episode udspandt sig, da den daværende
graver mødte et par deltagere ved lågen ind
til kirkegården hvor hun ”stor i hovedet”, og
med ærbødighed i stemmen, spurgte dem, om
hvem de troede, der sad inde i kirken og var
deltager i begravelsen – det var såmænd Peter Belli og frue, som også på det tidspunkt
var tilstedeværende. 

2 Takt’erne var lige forbi Fandens Slots teltplads torsdag den 25. juni. - Medlemmerne kommer fra alle
dele af landet og tager på en årlig udflugt i det grønne og med de grønne.
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I Lidt nyt fra bestyrelsen på Grønbjerg Friskole
Ved: Bestyrelsen

Sommerferie efter et turbulent år
Nu er skoleåret snart slut og det har været et
anderledes skoleår. Afslutningen på skoleåret
bliver også anderledes og det er vi også ærgerlige over i bestyrelsen, da vi går glip af en
del af det fællesskab som vi som skole værner om. Vi er overbeviste om, at alle får en
rigtig god afslutning trods de mange retningslinjer, der skal overholdes.

vi gerne til at tage kontakt og vejlede børnene i, hvordan vi passer på hinandens ting og
vores allesammens skole.

Hærværk på Grønbjerg Friskole
Der har de sidste måneder desværre været
udøvet hærværk på tagrender, bordebænkesæt i skolegården og ved svævebanen.
Der har været cykler, der er blevet punkteret,
og det er desværre også et problem, at cyklerne bliver benyttet af andre end ejermanden. Vi håber, at alle forældre vil tale med
deres børn og unge mennesker om dette, og
hvis I ser nogen på skolens område opfordrer

Plads til flere på Grønbjerg friskole
Vi har fået lidt flere pladser i overskud til
skoleåret 20/21, da vi siger farvel til et par
store årgange. Vi har plads i kommende 2. 3.- 4.- 5.- 6. og 9. årgang. Spred budskabet
og kom gerne og vær en del af vores fantastiske skole.
Ved interesse henvendelse til skoleleder Niels, mobil 41 41 86 25 

En ekstra Chauffør søges
Vi søger en ekstra - ekstra buschauffør, så
har du kortet eller har lyst til at komme på en
uges kursus og være stand-in ved behov, tag
da gerne kontakt til skoleleder Niels.

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.
22/9. 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
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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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 Valg til menighedsrådet i år
Valget der berører mange i vort sogn
Et vigtigt valg i år, mener pastor Bodil Toftdahl, idet hun meddeler, at vi skal have valgt
en ny præst, da hun agter at gå på pension i
løbet af den kommende fireårs periode.
Meddelelsen kom tirsdag aften den 9. juni,
da der var indkaldt til orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget 2020 i Konfirmandstuen ved Nr. Omme præstegård, hvor der var
sat stole op i behørig afstand, og til det antal
coronasituationen nu tillader pr kvadratmeter
- ikke alle stole var dog i brug.

himlen over prædikestolen, ”lydhimlen” og
naturligvis den almindelige vedligehold af
fuger, maling osv. osv. Tilfældighederne må
ikke tage overhånd i den forbindelse, idet
kirkeministeriet og dets folk er med ind over
når der tales om vedligehold af vore kirker.
Gravers Kjærgaard der er kasserer i menighedsrådet redegjorde for de 880.000 kr. som
kirkens budget er på. Midler der benyttes til
bl.a. lønninger af kirkens personale, dog ikke
indbefattet præstens løn.
Det kommende menighedsrådsvalg
Endelig blev der orienteret om det kommende menighedsrådsvalg.
Formand for valgbestyrelsen Kresten Vestergaard redegjorde for de forskellige datoer, der skal overholdes i forbindelse med det
kommende menighedsrådsvalg, der finder
endelig sted den 17. november.
Inden da er der den 15. september møde i
den såkaldte valgforsamling, hvor der er mulighed for at opstille kandidater og debattere
og endelig vælge et menighedsråd.
Dermed er det ikke slut, idet der er mulighed for at opstille én eller flere alternative lister, som så skal afleveres senest den 13. oktober.

Orienteringsmødet
Ved mødet blev der valgt ordstyrer i bedste
generalforsamlingsstil, hvorefter formand for
menighedsrådet, Else Pedersen, orienterede
om menighedsrådets gøremål de seneste fire
år, og som egentlig omfatter en del forhold så
som tilsyn med kirkens, kirkegårdens og
præstegårdens forfatning og overholdelse af
alle de regler og forordninger, der er i forbindelse dermed.
Der har været rengøring af orgelet som refereret i Runestenen nr. 162. Ansættelse af
kirkesangere og organister. Der har været fokus på vedligehold af krucifikset af ”Jesus
fra Grønbjerg”, Altertavle, Prædikestolen,

Foto: Mogens Ballegaard

Det fungerende menighedsråd fra venstre: Gravers Kjærgaard, Marianne Hansen, Else Petersen. Kresten Vestergaard og Grethe Lorentzen i god ”coronisk” afstand fra hverandre.
34

15. juli 2020

Er der ikke indkommet alternative lister, er
der såkaldt fredsvalg, idet de der blev valgt
den 15. september er det nye menighedsråd,
der skal ”regere” i de kommende fire år, og
de fire år begynder den 29. november 2020,
og man sidder så indtil 2024.
På mødet fremkom det endvidere, at man
internt i menighedsrådet havde gjort sin stilling op, om man ville genopstille her i 2020.

….fortsættelse fra side 6

Det var der fire ud af de fem menighedsrødder der gerne ville, idet Marianne Hansen
mente at hun havde ”gjort sin borgerpligt”,
men som én af tilhørerne udtrykte det ”hvem
skal så kreere de herlige supper” som Marianne altid diskede op med.
Det betyder at der skal opstille mindst én
ny kandidat til menighedsrådet. (-mb) 

både Danmark og Tyskland været fredelige
og stabile demokratier, og vi har nu fornøjelsen af at besøge hinanden som turister.
Jeg vil gerne runde årets grundlovstale af
med at sende en særlig hilsen til den ældste
del af befolkningen.
I disse Corona-tider har vi talt meget om, at
ældre mennesker er særligt sårbare, og at vi
derfor har skullet passe specielt godt på dem.
Det har for mange haft store omkostninger
i form af ensomhed, manglende besøg fra pårørende og venner.
Men vi må ikke kun se på ældre mennesker
som sårbare. Jeg vil gerne hylde de ældste
borgere i kommunen - for det er jer, der har
været med til at opbygge det Danmark, vi
kender og nyder godt af. Det Danmark, vi alle glæder os til at vende tilbage til igen.
Og jeg tror på, at det bliver hverdag igen
Alle læsere ønskes en rigtig god sommer.

Det viser vores historie meget tydeligt.
I år er det 100 år siden, at genforeningen
fandt sted. Efter at Danmark mistede Slesvig,
Holsten og Lauenborg i 1864, følte et stort
flertal i Sønderjyllands nordlige del sig som
danskere. Tysklands nederlag i 1. verdenskrig gjorde det muligt at afgøre grænsedragningen vedfolkeafstemninger.
Den første afstemning foregik i Nordslesvig, og den gav et dansk flertal på 75%. Den
anden afstemning i de tilgrænsende sogne resulterede i tysk flertal.
Der var både glæde og skuffelse blandt
dansksindede og tysksindede, men udgangen
på det hele blev, at Nordslesvig igen var en
del af Danmark.
Genforeningen i 1920 er et eksempel på en
fredelig, demokratisk løsning oven på en grusom verdenskrig.
20 år senere blev Danmark besat af Tyskland - og besættelsen varede, til tyskerne
overgav sig fem år senere. Siden 1945 har

Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune 
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 Samtale med Monica Bondesgaard og Dan Jensen
Ved: Grete Tange

På Holmgårdsvej 1 er der indenfor de seneste
år opført en meget flot bygning som ovenstående par flyttede ind i oktober 2017. Dan har
sammen med gode venner selv lavet alt tømrerarbejdet.
Barn- og pure ungdom:
Dan fortæller nu lidt om, hvordan hans tilværelse har været, siden han forlod Grønbjerg
Skole.
Dan er nemlig født i Grønbjerg og har gået
i skole til 7. klasse. Midt i 7. klasse kom han
i tanke om, at det måske kunne være en god
ide at komme på efterskole. Sammen med sine forældre tog han så rundt og så på forskellige, og det endte med, at han tog på Lomborg Efterskole i to år, og det var en god oplevelse. Dan tog på Lomborg Efterskole, fordi den lå tilpas langt hjemmefra, så man ikke

tog hjem i hver weekend, og fordi han havde
lyst til at se et nyt område. Skolen var dengang en almen efterskole, mens den nu er
idrætsefterskole.
Uddannelse og eget firma:
Da Dan var færdig på efterskolen, gik han på
tømrerskole, fordi han som dreng havde haft
stor glæde ved at save og arbejde med træ. I
2004 kom Dan i lære hos Ide-huse. Her har
han arbejdet indtil midten af marts 2020,
hvor han startede sit eget firma:
Vester Holmgård Tømrer og Snedker ApS.
Dan var ikke træt af at være ved Ide-huse,
men han havde lyst til at starte for sig selv.
Desuden havde Jørgen Bank og Hakon Pøhl
fortalt, at der var arbejde nok at få, så han
tænkte, at det måtte være nu, også fordi de
kunne hjælpe hinanden.
Foto Mogens Ballegaard

Asger, Dan og Monica. Esben var i sovemode og indsat på næste side
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Som Dan siger; ”Så må vi se, hvad fremtiden byder. Papirarbejdet er jeg ikke så god
til, men Monica er kommende revisorassistent, så hun kan klare det meste af det for
mig.
Det var ikke Monicas ide, at vi skulle gå i
gang med det nu, men tilbuddet var der, så
syntes jeg, at vi skulle slå til.
Det er ikke meningen, at Jørgen og jeg slår
forretningerne sammen, men vi har hver vores, og så lejer vi hinanden ind, hvis vi har
brug for en ekstra hånd. Så må jeg se, om det
er det rigtige, jeg har gjort, og hvis det ikke
er, så finder jeg nok noget andet at bestille.
Jeg vil i hvert fald nødig sidde som 70- årig
og angre, at jeg ikke forsøgte.
Jeg har også sommetider et bijob hos Torben Sønderby, når der skal snittes eller andet,
hvor der er brug for en ekstra hånd. Men herhjemme er der også nok at gøre, når man har
to drenge: Asger på toet halvt og Esben på et
halvt år.”
Tidligere bopæl og fritidsinteresser:
Dan startede med at eje et hus i 2008, hvor
han købte Rundingen 6. Det gjorde han, fordi

Foto: Monica Bondesgaard

han mente, at han havde godt af at komme
hjemmefra, for han havde boet hjemme indtil
da.

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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Dan havde plan om at bo der i fem år (det
blev lidt mere), men han havde altid haft ønske om at bygge sit eget hus, og Dan har altid
haft en ide om, at det skulle være i Grønbjerg. Han skulle i hvert fald ikke bo i en
storby.
I fritiden har Dan ledet gymnastik i nogle
vintre, og han spiller også badminton på turneringsholdet.
Monica:
Monica har lige lagt Esben til at sove, og nu
vender hun tilbage og fortæller.
Monicas baggrund og forældre:
”Jeg kommer fra Thorsted, og mine forældre
hedder Albert og Betty Bondesgaard. Min far
arbejder for min søster Malene og hendes
mand Claus Bak og mor er i køkkenet på
Grønbjerghjemmet. Min anden søster Sussi
bor nabo til mine forældre, sammen med sin
mand og deres to børn”
Skolegang og videre uddannelse:
”Jeg har gået i skole i Hover-Thorsted friskole til og med 7. klasse. Derefter var jeg på
Brejninggård i 8. og 9. klasse og på Dejbjerglund i 10. Derefter tog jeg HF i Holstebro.
Mens jeg gik der, kørte min far mig til toget i
Tim det første år, og så boede jeg i Holstebro
det sidste.
Derefter havde jeg tre sabbatår, hvor jeg arbejdede et halvt år hos Karen Marie, et halvt

år senere hos Jørgen Bak og ca. to år på Jensens Bøfhus i Holstebro.
I 2013 begyndte jeg på Fiba (Finans Bachelor) i Aarhus. De to første år af min uddannelse boede jeg i Aarhus sammen med en
veninde. Derefter havde jeg et halvt års praktik i Herning, hvor jeg boede hos Dan. De
sidste to semestre skulle vi ikke være ret meget i skole, så da boede jeg i Silkeborg og til
sidst herhjemme. I januar 2017 var jeg færdig
med uddannelsen, men lige inden jeg var helt
færdig, var jeg blevet gravid.
Det første halve år, inden jeg skulle på barsel, arbejdede jeg ved Sol og Strand. Efter
barslen blev jeg ansat ved Sagro i Holstebro.
Sagro er et rådgivningsfirma for landmænd,
og der er jeg nu revisorelev. Lige nu er jeg på
barsel, men når jeg kommer tilbage, mangler
jeg ca. et halvt år inden jeg er færdiguddannet. Jeg kommer til at udføre det samme som
en revisor gør på et almindeligt revisorkontor, men min titel kommer til at være assistent.
Børnene:
Asger går i vuggestue på Grønbjerg Friskole,
men skal snart i børnehave. 1. oktober starter
Esben i vuggestuen. Til den tid er min barsel
næsten overstået.”
Hermed har Monica fortalt om sin fortid og
lidt om fremtiden, og det takker jeg både
hende og Dan for. 

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

 Separatkloakeringen fortsætter
Ved: Ringkøbing Skjern Forsyning/Hans A Schmidt

Til orientering.

Tidsplan for etape 1.
Etape 1 udføres i perioden 1. juni – 1. noArbejdet med separatkloakering af den Nord- vember 2020 og der er opstillet følgende
lige del af Grønbjerg er startet op med ned- overordnet tidsplan:
gravning en ny regnvandsledning til Pøl bæk
og arbejdet i byen begynder omkring 1. juni. Annebergvej
1/6 – 19/6
Det samlede projektet er delt op i 3 etaper, Højrisvej
22/6 – 1/8
der forventes udført i perioden 2020 – 2022, Ørnhøjvej
3/8 – 2/10
Købmandsalle´ 5/10 – 23/10
Etape 1(2020) omhandler en del af industri- Kastaniealle´
26/10 – 13/11
kvarteret samt den sydlige del af Ørnhøjvej Entreprenøren holder ferielukket
inkl. Kastanjealle og Købmandsalle.
i uge (29 og 30)
Etape 2 (2021) omhandler Bymarken, den Det er Vestjysk Anlæg og Kloak fra Ulfborg,
nordlige del af Ørnhøjvej, den nordlige del af der er Entreprenør på arbejdet.
Grønnegade, og Nylandsvej.
Hvis der er spørgsmål, er i velkommen til at
Etape 3 (2022) omhandler Rundingen, Sko- kontakte Hans A Schmidt (Tlf.: 21252609)
levænget, Frydendalsvej og Grønnegade.
hos Ringkøbing Skjern Forsyning. 
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 Konfirmationen i Nr. Omme 2020
Konfirmation med udfordringer
Man må jo nok indrømme, at den uvedkommende situation med Coronavirussen har sat
sit præg på rigtig mange ting i hverdagen i
den tid, hvor den har haft en altoverskyggende indflydelse på vores dagligdag. Det har
ikke mindst givet sig udtryk i den årlige konfirmation i Nr. Omme kirke.
Reglerne for forsamlinger skulle overholdes, og antal personer i Nr. Omme kirke var
stærkt begrænsede. Det betød, at vores præst,
Bodil Toftdahl, måtte tænke nye tanker i et
forsøg på at imødekomme den årlige konfirmation for femten unge mennesker og deres
familier.
Konfirmation ”pø om pø”
Resultatet blev, at der blev konfirmeret max.
to ad gangen med mellemrum, i løbet af de to
lørdage hvor konfirmationerne var tilrettelagt. Familierne blev fordelt på kirkens bænke, dog således at nære familierelationer kunne sidde ved siden af hinanden.
Konfirmationen blev som nævnt delt over
to lørdage i juni måned den 6. juni med ni
konfirmander og den 20. juni med seks kon- Så er de to første konfirmander klar til ”inmarch” sammen med pastor Bodil Toftdahl.
firmander. (-mb)

foto: Mogens Ballegaard
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Det er vist sjældent, måske har man aldrig set at kun to konfirmander bliver konfirmeret i Nr. Omme
kirke. Situationen var nok også en anden i det herrens år 2020.
foto: Mogens Ballegaard
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 Stor aktivitet i Byparken
I begyndelsen af juni måned havde Byparkudvalget kaldt til skuffemøde i byparken.
Ukrudtet sprøjter op af jorden og skal naturligvis fjernes. Efter en tur med skuffejernet var der kaffe til den omtrent halve snes
store skuffegruppe. Årsagen til at Deres udsendte var på pletten var naturligvis nyheden
om at Byparken var forsynet med en bod
hvorfra alskens kan sælges og beløbet for de
solgte produkter går ubeskåret til pleje og
vedligehold af Byparken. Den flotte bod er
fabrikere og sponsoreret af Jens Kristian
og Magnus, ejerne af komfort huse.
Håbet med boden er at støtte etablering
og drift af byparken
Et fodboldhold havde endvidere forsynet alle stierne med stenmel så bl.a. kørestolsbrugere har nemt ved at færdes i området. På davæ-

foto: Leif Tange

rende tidspunkt var stenmelet stadig en smule
løs idet det havde været tørvejr i en længere
periode, men efter de enorme regnskyl senere
på måneden må stenmelet være sunket så meget sammen at stierne er særdeles farbare.
(-mb)
foto: 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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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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 Fugle- og dyrefoto som Hobby

Foto: Mogens Ballegaard

Kresten Vestergaard ved sin computer med billede af en trane,
og med sin kraftige linse monteret på sit Canonkamera

Den tidlige interesse
Lige siden sin barndom på en landejendom i
det sydlige Jylland, og som han siger Kresten
Vestergaard, det jeg husker, har jeg interesseret mig for naturen og alt hvad der sådan
rører sig i den af dyr, træer, buske og blomster og især fugle.
Men man kan jo ikke sådan bare gå ude i
naturen hele tiden, skolegang og opvæksten
på en landbrugsejendom, uddannelse til landmand, en overbygning til landbrugstekniker
med økonomi som speciale, har taget en hel
del af Kresten Vestergaards tid i ungdommen
og det senere liv.
Uddannelsen førte Kresten til Videbæk og
sammen med konen Rita flyttede de fra Videbæk til Grønbjerg, nærmere betegnet Ørnhøjvej 28 til ejendommen Voldbjerg der ligger på vej op ad bakken til toppen Kløvsig
der hæver sig 83 meter over havet og toppen
ligge faktisk lige på den anden side af sogne-

Øvrige fotos i artiklen: Kresten Vestergaard

skellet ind mod Ørnhøj og dermed i Herning
Kommune. Herfra og fra Krestens kontor på
første sal, eller på loftet om man vil, har han
og familien en fantastisk udsigt ned over Pøl
Bæk og Grønbjerg.

Brushane i yngledragt: Længde ca. 30 cm, Vingefang ca. 60 cm. Yngler bl.a. på strandenge.
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Rødben: Længde ca. 26 cm. Vingefang ca. 50 cm.
Yngler bl.a. på fugtige enge.

Sortspætte han: Længde ca. 45 cm, Vingefang ca..
70 cm. Yngler i nåle- og blandet skov i træstammer med et ovalt redehul på ca. 9x12 cm.

Lidt mere tid til interessen
Ejendommen fik Kresten og Rita øje på medens Kresten var i ejendomsmæglerbranchen
i Videbæk og her slog de sig ned og Kresten
Vestergaard brugte tiden på ejendommen
samtidig med arbejdet i landbrugsafdelingen
i ejendomsmæglerbranchen.
Nu er der gået en del år og Kresten er gået
ned i tid og i denne Coronatid hjemsendt
med lønkompensation.
Nu har interessen for naturen og især fuglene
fået en mere fremtrædende plads i Krestens
tilværelse og da jordtilliggenderne til ejendommen er lejet ud giver det en enorm frihed
i forhold til tidligere.
Via sit arbejde med landbrugsejendomme har
Kresten truffet en nærmest professionel fuglekigger/fotograf, og er i den grad blevet inspireret. Samtidig med har Kresten fået en
hel del tips om gode steder at spotte fugle af
den lidt mere sjældne art. Hertil er så også
kommet interessen for at fotografere fuglene,
og såmænd også dyr, og det kræver en stor
teknik og ikke mindst tålmodighed, idet mange fugle og dyr er særdeles sky og meget opmærksomme på bevægelser og forhold i omgivelserne, der kan være anderledes.
45

Selve fotograferingen
Én ting er at se på fuglene og for mange fuglekendere og ornitologer er dette med blot at
se fuglene og ført de registrerede fugle til
”protokols” det vigtigste. En anden ting er
naturligvis at få taget gode billeder af fuglene. Diverse fugle stille sig jo ikke sådan til
rådighed for en tilfældig fotograf der lige
kommer forbi. Nej, det kræver en frygtelig
tålmodighed og mange ture til det samme
sted for af man kan få ”skudt” en fugl i det
rette øjeblik og i den bedste situation/
position. Af flere hundrede billeder er der
måske et eller allerhøjest to der er helt perfekte.
En helt anden side af dette perspektiv er naturligvis det grej som man skal have anskaffet sig for at kunne udføre et mesterværk.
Der er naturligvis kameraet der skal være at
en vis kvalitet, samt en linse der skal have
den egenskab at kunne ”trække” fuglene ind.
Der skal anskaffes et stativ, man kan placere kameraet på. Det skal også være af god
kvalitet. Man kan ikke stå med et flere kilo
tung kamera med linse ret længe, før man begynder at ryste på hænderne hvorved billederne bliver rystede og uskarpe.
Hertil når mobiltelefonens kamera ikke de
professionelle kameraer længere end til sokkeholderne - hvis de i det hele taget når op
over fodsålerne.
I nogle tilfælde, måske mange, er det nødvendigt med et fugleskjul hvor man kan sid15. juli 2020

Mosehornugle herover: Længde ca. 40 cm, Vingefang ca. 100 cm. Yngler på heder og brakmarker.
Natugle unge til venstre: Den voksne: Længde ca.
40 cm, Vingefang ca. 95 cm. Yngler i bl.a. skove
og lunde.

de i timevis for at vente på det rigtige skud.
Kresten Vestergaard fortæller at han har siddet i op til fire timer et sted for at få en fugl
på rette hold.
Et fugleskjul er et lille camouflagetelt hvor
man kan sidde på en lille stol. Der er forskellige huller i teltet. Linsen skal under alle omstændigheder have et hul, men derudover
skal det også være således at man kan holde
øje med de væsner man har til hensigt at få i
”kassen”.
I nogle tilfælde skal man også snige sig ind
på objektet. Specielt er dyr og måske især
hjortefamilien særdeles agtpågivende og selv
den mindste bevægelse registreres og pist så
er alle væk og så må man begynde forfra elle
gå hjem og vente til en anden dag.
Og så det sidste og måske det allervigtigste
hvor er fuglene og dyrene og hvor er de gode
Grønspætte hun: Længde ca. 35 cm, Vingefang steder og hvor opholder diverse arter sig. Er
ca. 50 cm. Yngler i ældre åben løv- og blandskov. det skov, mose, åer, strandenge osv. osv. Det
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Krondyr: Danmarks største vildtlevende dyr. Højde på op til 150 cm. Vægt: Hinder ca. 100 kg hjort op
til 180 kg. I Vestjylland holder den til i bl.a. Vind Hede og ved Oksbøl. Bestanden i Danmark vurderes
til omkring 14.000 dyr.
Fiskeørn her til højre: Længde ca. 60 cm. Vingefang ca. 165 cm. Yngler langs kyster med brakvand.

får man nærmest kun et indblik i hvis man
kender én eller nogle med samme interesse,
og der har Kresten fået en utrolig inspiration
af hans næsten professionelle bekendtskab.
Man kan også læse sig til mange forhold om
fuglene og til den ende har Kresten ligeledes
anskaffet sig litteratur om de forskellige fugle og dyrearter. (-mb)

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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 Nyt fra Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk
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Artiklen er bragt i Kraftvarme nyt april 2020 og gengives hermed i orientering fra bestyrelsen.
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 Hilsen fra Grønbjerghjemmet i Coronatiden
Grønbjerghjemmet mærker også Corona!
Vi mærker konsekvenserne af Coronakrisen ved, at vi har måtte lukke ned for besøg
og daglig kontakt med alle vores frivillige.
Vi savner familie, venner og frivillige og
det fantastiske arbejde de frivillige kommer
og gør for os.
Midt i alt savn er der også mange glæder,
vi har oplevet en kæmpe opbakning og respekt for personalets arbejde. Det vil vi gerne
sige tak for.
Her kan nævnes:
 Kirkens medarbejdere kom skærtorsdag og
stillede op på vores parkeringsplads, hvor
de sang og spillede for os.
 De frivillige kom forbi med en påskebuket
til alle vores beboere.
 Tim Brugs har 2 gang lavet indsamling,
hvor der efterfølgende er blevet leveret
chokolade, blomster og kager, samt to musikanter er også kommet forbi.
 Fredag d. 24/4 kom Bodil forbi med sin
kvartet og spillede wienermusik for os.
 Lions Club er kommet forbi med en kurv
fyldt med lækkerier til personalet, som tak
for deres store indsats.
Tusind, Tusind tak til alle, I er med til at give så mange oplevelser og glæde på hjemmet. - (Lene Skovgaard Bach) 

Alle foto: Grønbjerghjemmet
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I Grønbjerg Årets Landsby 1995
Det er længe siden!!
Somme tider bliver man husket på nogle ting
fra ens fortid. Det var det der skete for redaktøren søndag aften den 21. juni 2020, da han
læste Dagbladet Ringkøbing-Skjern.
Hver søndag bringer bladet nogle sider med
”Gamle Dage”. Det begynder med ”for 100
år siden” og slutter med ”for 25 år siden”.
Og her står det så Citat:

Der var 60 landsbyer tilmeldt konkurrencen.
Seks landsbyer gik videre til semifinalen og
her skulle så tre sorteres fra. Grønbjerg kom
med i finalen og trak det længste strå i finalen og vandt de 25.000,- kr. der var sat på
højkant som præmie. (I dag svarer det til ca.
40.000,- kr.)
Lidt nostalgi
Fra Runestenen nr. 14 og 15 fra marts og juli
måned 1995 kan følgende læses:

Årets Landsby
”Grønbjerg: Tirsdag den 27. juni:
Grønbjerg blev i aftes kåret til ”Årets Landsby 1995” i en konkurrence afviklet af TV2
Midt/Vest.
Afgørelsen, der kunne følges direkte i TV2,
vakte stor jubel i lokalerne hos Grønbjerg
Møbelindustri, hvor ca. 250 borgere fra byen
var forsamlet foran en 3x3 m storskærm.
Grønbjerg blev en sikker vinder foran Sejrslev og Mammen. Og formand for
”Grønbjerg-2000”, Mogens Ballegaard, håber at titlen kan bruges til en masse goodwill til gavn for Grønbjerg By og Videbæk
Kommune.” Citat slut.

Den selvejende institution Grønbjerg - 2000
fik meddelelsen om konkurrencen på et bestyrelsesmøde, hvor vi besluttede os at søge det sker der da ingenting ved! Der blev skrevet to tætte sider om Grønbjerg (det var et
max. sideantal). Der var bestemte spørgsmål,
man skulle skrive om.
For det første skulle det oplyses, hvor mange
indbyggere der er i sognet. Så ville der blive
lagt vægt på følgende forhold: • hvad har landsbyen gjort for at overleve
• hvilke fælles aktiviteter er der i byen
• hvordan tager man imod tilflyttere

foto: Mogens Ballegaard

Der var trængsel i én af Grønbjerg Møbelindustris haller med den store fjernsynsskærm på endevæggen
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hvordan er miljøet i byen (forurening)
er der gode tilbud til børn og unge
originale ideer til løsning af fælles problemer.
Derudover skulle der skrives navn på fem personer i byen, der kan fortælle om landsbyen.

bedste for at Grønbjerg skal blive årets landsby i Midt- og Vestjylland.

•
•
•

Forarbejdet
Under udarbejdelsen af ansøgningsskemaerne fandt Anne Ellegaard og Grønbjerg - 2000
ud af, at begge sendte en ansøgning til TV –
Midt/Vest.
Efter at vi havde fået at vide, at TV ville
komme til Grønbjerg, fik vi travlt med at indkalde samtlige foreninger til et møde, hvor vi
kom med forslag til, hvad vi synes TV skulle
bringe. Der kom mange forslag og alle var
meget positive.
Vi sendte forslagene til TV – Midt/Vest og
håbede at høre nærmere. TV - folkene havde

Af regler var der:
Redaktionen udvælger blandt de indkomne
forslag seks kandidater. Hver af de seks
landsbyer portrætteres i et program på TV/
MIDT-VEST. Et dommerpanel udvælger
herefter årets landsby blandt de seks kandidater. Dommerpanelet, som udpeges af TV/
MIDT-VEST, består af fem uafhængige personer med kendskab til Midt- og Vestjylland

Opringningen
og
travlhed
En eftermiddag blev
formanden så ringet
op af TV/MIDTVEST, der kunne
meddele, at Grønbjerg
havde fundet vej som
én af de seks landsbyer, der kandiderer til
årets landsby. Hvilket
betyder at TV/MIDTVEST kommer til
Grønbjerg for at optage en portrætudsendelse om sognet. Grønbjerg - 2000 vil selvfølgelig opfordre alle,
foto: Mogens Ballegaard
der kommer i kontakt
med
TV/MIDT- Optagelse til programmet med Anette Schjerlund og Gravers Sønderby på isVEST, om at gøre sit lænderheste.

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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travlt med de andre byer, så vi fik besøg 2.
pinsedag hvor de mange forslag blev lagt
frem. Derefter kørte TV - folkene hjem for at
forberede torsdagens og fredagens optagelser
i Grønbjerg.
Det program vi blev præsenteret for, var 6 8 indslag som man endda ikke vidste, om
man havde tid til at optage. Men én ting blev
vi klar over, og det var, at vi havde aktiviteter nok at byde på.

Forklaringen fra TV – Midt/Vest er, at der
skal være kontinuitet og sammenhæng i udsendelsen, så det var altså ikke alt, der kom med.
Men endnu engang tak til alle der var behjælpelige og stod parat for at optagelserne
blev gode. Efter udsendelsen, som vi fra
mange har hørt var god, var vi så spændte på,
om vi kom videre til finalen. Der skulle jo
sorteres tre fra, så det kun var tre landsbyer,
der gik videre til finalen. Der var da en god
portion optimisme i planlægningsgruppen,
Meget kom ikke med i programmet
idet vi synes, at vi her i Grønbjerg, har meget
Der var rigtig mange, der var villig til at at byde på.
medvirke i optagelserne, så det er derfor dobbelt ærgerligt, at optagelserne, af netop det Grønbjerg kom videre
man selv er med i, glipper.
Glæden blev ikke mindre, da vi fik at vide, at
Vi var endda blevet bedt om, at kontakte vi kom i finalen. Og travlheden blev heller
nogle mennesker, som man ville lave en histo- ikke mindre, idet vi havde 4 dage til at skrive
rie om, men det var der heller ikke plads til. og omdele meddelelsen om arrangementet, få
Så man føler sig lidt udnyttet, når man beder tilmeldinger, bestille storskærm, bestille øl/
folk om at være parat, og det så viser sig at sodavandssalg,
bestille
underholdning
TV overhovedet ikke besøger de pågældende. (Søstrene Haubjerg fra Hover diverterede

”Årets Landsby: "- en sjov lille fætter, - han siger at han er "Årets Landsby MW", hvor det så end
kan være henne ......
Tegning af Jens Erik Bygvraa i anledning af udnævnelsen til Årets Landsby
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med sange og anden underholdning) og ar- • Ungdomsklubben blev oprettet
rangere borde og stole.
• Sponsorcykelløb blev arrangeret
• Fællesspisning blev en rygende succes
Finalen
• alle børnene i Grønbjerg skole fik en GrønEndelig oprandt dagen, en dag vi er mange,
bjerg-2000 t-shirt
der sent vil glemme. Og sikken en stemning • vore bosnier inviterede på bosniske speciader var i hallen hos Grønbjerg Møbelindustri.
liteter
Det var jo en fornøjelig aften, den mandag • Klaus Tang, familien Bendtsen og Søren
aften hos Grønbjerg Møbelindustri med storNilausen fik fine præmier på dyrskuet i
skærm og TV og det hele, men det er jo nok
Herning
altid dejligt at vinde. Anne Ellegaard og • Der var sognemøde med samtlige byrådsGrønbjerg - 2000 vil gerne sige tak til alle,
politikere (-mb)
der har medvirket til, at Grønbjerg kom i finalen og vandt konkurrencen om Årets
Landsby.
ØRNHØJ FODKLINIK
Tak endnu engang til alle der hjalp med til, at
v/Daiva Mikkelsen
det blev en god og uforglemmelig aften.
Åbningstider i klinikken efter aftale
Årets Landsbys planlægningsgruppe.
Kontakt til: Tlf./sms: 22 46 84 68
1995 var også året hvor:
• Bjarne Bager fik Årets sølvviking for sit
frivillige arbejde med damefodbolden i
Grønbjerg.
• Torvet med mindestenen blev etableret og
opsat.

www.ornhoj-fodklinik.dk
Hovedgaden 58- Indgang ved P Plads

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

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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 Mindeord

Holger var en dygtig landmand, og han
fulgte med og var én af de første til at få sig
et vandingsanlæg. Gården blev drevet med
lidt af hvert de første år, men siden var det
kvæget, der fyldte mest.
Holger sad i nogle år i bestyrelsen for
Abildå forsamlingshus.
I 1995 overdrog Holger og Kirsten gården
til Find, og byggede hus på Rundingen med
deres søn Torben som mester. Holger var
med i byggeriet, og han hjalp også til på gården de følgende år.
Efterfølgende blev han gravermedhjælper,
og det var han indtil for 3 år siden. Holger
passede også genbrugspladsen på Nylandsvej
indtil den lukkede i Grønbjerg, og han fortsatte også et stykke tid på genbrugspladsen i
Spjald.
Holger havde det bedst, når han havde noget at lave. De sidste år kneb det for ham at
følge med, og han gled stille ind i en demens.
Holger havde et lyst og positivt sind. Holger var en flittig kirkegænger, som holdt meget at synge salmer. Og han nød at fejre
mærkedagene i familien.
Holger og Kirsten nåede at fejre guldbryllup og diamantbryllup.
Holger efterlader sig Kirsten og børnene,
men også 12 børnebørn og 8 oldebørn. 

Ved: Bodil Toftdahl og Rita Welander

Mindeord for Holger Therkildsen
Født den 19.01.1935
Død den 09.05.2020
Holger Therkildsen var født i Snejbjerg som
nr. 4 af 5 søskende. Hans far var boelsmand,
(ejer af en landejendom der er mindre end en
gård, men større end et husmandssted -red) og

forældrene drev en ejendom.
Holger lærte landbrug lige fra barnsben.
Han kom ud at tjene, da han var konfirmeret,
både på egnen og så langt væk som Vejlekanten.
I sin ungdom kom han på landbrugsskole
på Langeland, og her var Kirsten på husholdningsskole. De blev gift i 1957, og købte
Bakkehøj, som de drev i 37 år. Ægteparret
fik i alt 6 børn, men mistede 2 som ganske
små.
Børnene voksede op på gården, og deltog i
arbejdet i stalden og på markerne. Det var et
hjem med gæstfrihed og glade dage, for Holger satte pris på at have familie og venner
omkring sig.

Forår/sommerkalender Menighedsrådet
Alle møder er med forbehold for gældende regler i Coronaudviklingen.
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.
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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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

