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Foto: Kresten Vestergaard

Isfugl fotograferet af Kresten Vestergaard

En fugl der er vanskelig at komme på skudhold af, men det lykkedes for Kre-

sten Vestergaard, der var sidste nummers hobbyportrætist.
Isfuglen er meget sky og har et vingefang på ca. 25 cm og en længde på 16 cm.
Isfuglen ynder at sidde på en vandret gren over det sted hvor den dykker ned og
fanger fisk på op til 10 cm længde.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Algade iført gul vest og pege på de gennemkørende bilister med en gammel hårtørrer.
Ideen er hermed givet videre.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Nye beboere i Grønbjerg
På det sidste har der været forlydender om, at
to rumænske familier med børn har købt hus
og er flyttet til Grønbjerg.
Det er jo ikke første gang at rumænere flytter til Grønbjerg. Det smitter måske, at de
første der har slået sig ned i Grønbjerg og
omtalt byen og gaden de bor på, som et sted
der er værd at være, og måske har de også
fornemmet, at Friskolen er et godt sted for
deres børn.
Det er måske ved den tid, hvor vi skal til at
kalde Grønbjerg det lille Rumænien i lighed
med det der hændte på Amager i 1500-tallet,
hvor hollændere slog sig ned der, og i 1700tallet hvor der kom de såkaldte kartoffeltyskere til hederne i Jylland og i 1900 hvor der
kom polske roepiger til Lolland-Falster for at
arbejde der.
Under alle omstændigheder byder vi dem
velkommen til vort lille samfund. 

Gymnastiksæsonen
Velkommen til en frisk Runestenen, der på
midtersiderne er præget af efteråret og vinterens gymnastik-og badmintontider. Hele arrangementet er jo præget af de forholdsregler, der er konsekvens af Coronatidens indskrænkninger/forholdsregler, og dem må vi
jo anstændigvis forholde os til og efterleve.
Trafikken i Algade
Nu har Algade og de såkaldte byporte fungeret en tid, og nu er vejen dertil og gaden også
markeret med striber på midten. Men har de
nye forhold gjort at hastigheden af de gennemkørende køretøjer er nedsat, eller suser
bilisterne bare afsted igennem byen?
Det har én fra ”landet” jo svært ved at vurdere. Ved en gennemcykling kan det mærkes
og til tider fornemmes, at det går stærkt for
nogle bilisters vedkommende. En anden ting
at bemærke er, at alle beboerne, der er nødt
til at parkere deres biler ved fortovskanten
langs Algade, gør det på korrekt vis ved at
parkere på vejen og ikke med det ene hjulpar
på fortovet, der er rigtig godt. Og det er godt,
for det er medvirkende til, at hastigheden for
gennemkørende bilister nedsættes.
De der parkerer med et hjulpar på fortovet
er tilsyneladende gæster, der ikke er helt klar
over reglerne, specielt kan det bemærkes at
kommunens medhjælpere også hælder til den
ulovlige form for parkering.

Deadline for nr. 167 er
lørdag d. 24. oktober 2020
Bladet udkommer
onsdag d. 11. november 2020

RUNESTENEN
www.runestenen.dk

Hastighedskontrol.
Forleden kunne man på de sociale medier se,
at en borger i en lille svensk by var træt af, at
de gennemkørende biler i hans by kørte alt
for stærkt. Han tog sagen i egen hånd. Iførte
sig en gul vest og i hånden havde han en hårtørrer uden ledning, som han holdt op foran
ansigtet og pegede på de gennemkørende bilister. Det lignede grangiveligt en officiel
fartkontrollør, og det hjalp.
Hvis beboerne i Algade har samme opfattelse som den svenske herre, kunne man jo
etablere et lille korps af frivillige, der en
gang imellem kunne gå en tur op og ned ad

Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 25 47 05 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
Mogens Ballegaard ©.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

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

om den fremtidige skolestruktur, til det særligt nedsatte §17 stk. 4-udvalg afleverer sine
anbefalinger til byrådet til oktober.

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

Udligningsreformen hjælper
Jeg glæder mig over, at vi er kommet frem til
et bredt forlig, hvor vi både har fundet råderum til at øge velfærden og til et markant løft
på anlægssiden. Det har vi kunnet, fordi vi
har fået en udligningsreform, som har skabt
et mere rimeligt udgangspunkt for vores
kommune.
Frem for at tale om nye sparerunder, kigger
vi nu ind i en periode med en sund og robust
økonomi. Det giver ro og handlefrihed for
byrådet og for medarbejderne.

Til Runestenens læsere.
Torsdag den 27. og fredag
den 28. august afholdt byrådet budgetkonference på
Bechs Hotel i Tarm.
Der blev indgået forlig
mellem Venstre, Socialdemokratiet, Kristendemokarterne, SF, Konservative og løsgænger Jesper
Lærke.

Flere penge til dagplejen og de ledige
Budget for de kommende fire år
På velfærdsområdet er der med forliget, indIndlægget vil denne gang indeholde nyt om
gået en lang række aftaler.
det kommunale budget for de kommende fire
Nogle af de mest markante håndterer komår.
munens største udfordringer, mens andre har
fokus på at sikre en større kvalitet i den serBudgetaftalen har fokus på velfærd og
vice, der hver dag ydes til kommunens bornødvendige investeringer
gere.
Et historisk højt anlægsbudget går i dette års
….fortsættes side 6
budgetaftale hånd i hånd med et markant fokus på de borgere, der oplever de største udfordringer.
Der tilføres flere penge til beskæftigelsesområdet, dagplejen samt handicap- og psyki- Indholdsfortegnelse
atriområdet. Samtidig indeholder aftalen det
største anlægsbudget i Ringkøbing-Skjern Badmintonsæsonen begynder ............... 27
Kommunes historie.
Bestyrelser konstituerer ........................ 30
Bolettes Åbner ........................................ 7
Byparken Boden ................................... 34
Hurtigt budgetaftale
Eftersom aftalen faldt på plads efter bare én Byparken Shelter .................................. 15
dags forhandling, træder årets budgetaftale Formandsberetn. Friskolen ................... 44
også ind i rækken af dem, der er opnået på Forældrerådets beretning ...................... 36
Friskole generalf. referat....................... 40
kortest tid.
Første skoledag ..................................... 42
Generalforsamling i Friskolen .............. 14
Del lange træk
Som der er tradition for i Ringkøbing-Skjern Grønbjerghjemmet - de frivillige .......... 17
Kommune, har budgettet op til byrådets bud- Gymnastiksæsonen 2020-21 ................. 20
getseminar torsdag og fredag den 27.- og 28. Norge i Coronaen.................................... 8
august været drøftet blandt partiformændene Ny beboer - Bymarken.......................... 12
siden før sommerferien, og det er bl.a. det Sundhed ................................................ 32
Super-Bureaukraten .............................. 38
forarbejde, der har ført til den hurtige aftale.
Samtidig har der fra begyndelsen været Valg til Menighedsrådet ....................... 43
enighed i byrådet om at afvente drøftelserne Vikingen er løs...................................... 33
3

9. september 2020

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
Lis Helles Olesen
Hanne Gamborg
Bolette Leegaard
Per Hessellund Lauritsen
Spjald Fjernvarme
Vildbjerg
Vildbjerg-vagthavende

22 56 19 82
97 38 40 50
20 49 89 31
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
25 75 03 54
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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MA 19 Tilmelding K&S
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FR 18
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LØ 19 Arbejdslørdag i Friskolen

TO 22 Super-bureaukraten K&S
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Deadline Runestenen

MA 21 Gymnastik og Badminton begynder 39

20

LØ 24
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22 Nr. Ommekoret opstart

11

SØ 25 Sommertid slutter

ON 23 Vandværk-generalfors.

45
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44
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29

ON 30
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OKTOBER
TO

1

FR

2 Sang og Fortælling

LØ

3 Åben hus i Grønbjerg Friskole

SØ

4 Betal Gaffa - sidste frist

MA 5

1 Alle Helgen
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MA 2

47

Kirke 9

20

41
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TI

3

ON
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TO

5
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7
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TO

8
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9 Skolernes motionsdag

ON 11 Mortensaften
5
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Dagen aftaget med 9t42m

47

….fortsættelse fra side 3

Hjemmeplejen
Til Hjemmeplejen er der afsat 1,43 mio. kr.
årligt til en udvidelse af nattevagtdækningen.

I den sidste kategori hører et initiativ, der
øger den såkaldte dagplejebrøk med 2,5 mio.
kr.
Det betyder bedre forhold og vilkår for
kommunens dagplejemødre og -fædre, der
får mere tid til det enkelte barn.

Medfinansiering af lokale projekter
Der er årligt afsat 1 mio. kr. til medfinansiering af lokale projekter.
Bedre veje og bedre forhold til børn og unge
På anlægssiden er der afsat lige over en halv
milliard kr. frem mod 2024.
Nogle af de initiativer, der bør fremhæves,
er:

Handicap - psykiatri
På området for handicap- og psykiatri er der
afsat ekstra 20 mio. kr. til et forventet merforbrug i 2021.
Den afsatte pulje reduceres over årene, så
den helt forsvinder i 2024. Her er forventningen fra partierne, at området har potentiale til
at løse opgaverne på nye og anderledes måder, uden at det kommer til at forringe indsatsen over for de borgere, der har brug for
støtte.



17,6 mio. kr. til Ungdomsskolen i Skjern



25 mio. kr. til flytning af kommunens Vej
& Park-afdeling

 116 mio. kr. til vejprojekter (2019-2024)
Beskæftigelsesområdet
bl.a. til ny omfartsvej og rundkørsel ved
Beskæftigelsesområdet tilføres ekstra 20
Søndervig
mio. kr. i 2021 faldende til 10 mio. kr. i
 3 mio. kr. til anlæg af vuggestue i Rækker
2024.
Mølle
Ringkøbing-Skjern Kommune er foreløbigt
sluppet nådigt gennem Coronakrisen, når  17,5 mio. kr. til børnehaven Solstrålen i
man sammenligner med andre områder af
Videbæk
Danmark og Europa. Men selvom kommunens arbejdsløshed på 3,9 procent er lav  10 mio. kr. til renovering af Tarm Skole
sammenlignet med resten af Danmark, så er  18 mio. kr. til Holmsland Børnehus
Ringkøbing-Skjern Kommune blevet ramt –
og det giver sig til udtryk i et større udgifts- Som nævnt et robust budget med fokus på
velfærd og nødvendige investeringer i nye
behov.
bygninger og vejanlæg.
Natur- og kulturbus
Herudover er der i budgettet afsat 4,3 mio. Runestenens læsere ønskes en god sensomkr. frem til 2024 til en natur- og kulturbus, mer.
der skal være et fyrtårn i kommunens bestræbelser på at få børn og unge ud i naturen og Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune
tæt på kulturen i Naturens Rige.

Man kan altid finde tidligere artikler på
www.runestenen.dk/runestenen
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 Bolette åbnede med et båndklip

foto: Mogens Ballegaard

De mange gæster, der ville ønske Bolette Tillykke med Stofbutikken, var taknemmelige for,
at Brugsen i sin tid byggede to
stk. udhæng. Her stod man i læ
i det noget regnfulde vejr, indtil
Bolette havde fået klippet det
røde bånd, så man kunne komme inden for i tørvejr til en kop
kaffe og en kage, snak med Bolette og et syn på alle stofferne.
20 – 30 gratulanter var mødt op
og gratulanterne blev ved med
at komme i løbet af dagen. 

Der gik ikke mange sekunder før de
yngste havde fundet en legoplade
som de kunne dekorere - indskriften til højre har de unge mennesker
vist nok ikke kreeret.

foto: Mogens Ballegaard
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 Coronasituationen set fra Stavanger, Norge
Ved: Hans Rainnie Jensen, Stavanger, Norge

Runestenen har spurgt nogle af vore bysbørns ”udenlandsbørn” om de ville skrive
lidt om Coronasituationen der hvor de befinder sig. Historierne kommer hermed:

Foto Hans Rainnie Jensen

Hans Jensen er søn af Marlene og Klaus Jensen, Holstebrovej 20.
Pandemiske epidemier
Siden udbruddet spredte sig udover Kinas
grænser, tænkte jeg «naturlig selektion». Vi
er flere end 7 milliarder mennesker på Jorden
i dag. I 1952 var vi kun 2 milliarder. Op gennem historien har der været flere store pandemiske epidemier, men dette er den første
egentlige globale pandemi.
Norges og Clas Ohlsons tackling
Hvordan har vi grebet situationen an her i
Norges Oliehovedstad, Stavanger?
Dagen efter Danmark lukkede helt ned,
fulgte Norge trop, men ikke helt så drastisk.
Indkøbscentre måtte fortsat holde åbent, så
længe de efterlevede de udstukne restriktioner, nogle butikskæder valgte at lukke ned i
stedet for at tilpasse sig. Heldigvis arbejder
jeg for et firma med en sund progressiv
sundhedsmæssig holdning til situationen,
Clas Ohlson.

Sådan begyndte det i Norge
Men lad os kigge lidt tilbage på, hvordan virusset først kom til Norge.
Et af de første tilfælde blev registreret oppe
i den nordlige del af Norge; en mand, der
(svensk hjemmeforbedrings kæde og postordrefir- havde været i Kina. Dette var i begyndelsen
ma med speciale i hardware, hjem, fritid, elektri- af februar. Så kom vinterferien, hvor en del
ske og multimedieprodukter - Wikipedia).
nordmænd tog på skiferie til Østrig og Italien.
Desuden var det også tiden for store inter-

Foto Hans Rainnie Jensen
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Norge lukker ned
Surrealistisk og Orwellsk er de to ord, jeg føler beskriver dagene efter regeringen fulgte
Danmarks eksempel og lukkede ned. Surrealistisk fordi folk hamstrede de mærkeligste
ting af frygt for at nu ville der skulle rationeres; selvfølgelig hamstrede folk; regeringen
havde jo sagt at man IKKE skulle hamstre.
Menneskets hjerne er indrettet så den ikke
registrerer «ikke», men det ord der kommer
umiddelbart efter. Orwellsk fordi man kunne
se angsten og uvisheden i folks øjne; «Big
Brother» sendte beskeder på folks mobiltelefoner. Højtalerne på indkøbscentre udsendte
instrukser og påbud i stedet for afslappende
musik. Kontrollører kom og inspicerede, lukkede butikkerne, hvis de ikke fulgte påbuddene.
Lige pludselig blev det klart, hvorfor det er
så vigtigt at have en national beredskabsplan;
som ved et trylleslag var alle samhandelsaftaler væk. Alle var sig selv nærmest. Produkter
fra vort hovedlager i Sverige blev beslaglagt
af den svenske told ved grænsen; støvmasker

nationale lægekongresser bl.a. i Tyskland,
hvor nogle af de norske deltagere blev smittet
og bragte virusset med hjem til de norske
hospitaler. Men langt størsteparten af de første smittetilfælde viste sig at stamme fra en
bar på et Østrigsk skisportssted, hvor en af
bartenderne havde været smittet.
Spredningen
Hvorfor spredte smitten sig, selvom myndighederne sporede op, kontaktede de, som de
smittede huskede at have været i kontakt med
og bad dem selvisolere sig indtil de kunne
blive testet?
Ikke alle opfattede selvisolation som gældende 24 timer i døgnet, men mere som en
arbejdsdags isolation; så når de var på
«privat» tid, så gik de fortsat i træningscentre, til koncerter og andre sociale begivenheder.
Derfor indførte myndighederne strenge bødestraffe og risiko for fængsel, hvis man ikke
overholdt karantænen.

Foto Hans Rainnie Jensen
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og engangshandsker. Antibakterielle væsker.
Bemandingen i Clas Ohlson
Der blev udarbejdet plan for nødbemanding
og holdt daglige videomøder, hvor de nye
retningslinjer for butikkens medarbejdere
blev gennemgået.
Vi planlagde at arbejde i «låste» skift, så
butikken fortsat kunne være åben, selvom en
af medarbejderne skulle blive smittet. Man
måtte ikke rejse rundt til andre Clas Ohlson
butikker.
Stavanger kommunes linje
Resultatet af den aggressive linje håndhævet
af Stavanger kommune: 2 døde, 138 smittede. Det sidste tilfælde blev registreret i midten af maj måned. Men straks da grænserne
åbnede op igen, blev der registreret et nyt tilfælde; en der syntes det var en god ide at rejse til et sydeuropæisk land på en kort ferie...
Testet positiv da personen kom hjem til
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Stavanger og blev straks isoleret.
138 er måske ikke helt retvisende, da en
stor mængde «mørketal» ikke er blevet registreret. Hvis man følte sig syg, skulle man
selvisolere sig i hjemmet i 14 dage. Hvis man
blev så dårlig at man måtte til læge, da blev
man testet. Test var primært for folk i sundhedssektoren. Så risikoen for asymptomatiske smittebærere var tilstede.
Fascinerende at bevare fatningen og observere, hvordan folk reagerede; som at være i
orkanens øje, mens alt omkring en bliver
hvirvlet op og kastet hid og did.
Respekt
Man må respektere Covid-19, for hvis man
ikke gør det, så kan det blive ganske fatalt.
Hold afstand, vask hænder, overhold restriktionerne og påbuddene.
Ønsker alle Runestenens læsere en god sommer. 
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Nyt fra Organisten
Kor - syng dig glad!
Nr. Ommekoret øver hver tirsdag (med undtagelse af uge 42)
kl. 19 - 21 i konfirmandstuen
med opstart d. 22. september.
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 -21.
Hvis nogen har lyst til at synge
med i lejlighedskoret i Ørnhøj
og øve op til at synge ved
høstgudstjenesten i Abildå d.
20. september, så er I mere end
velkomne til dette.
Lejlighedskoret øver følgende
dage: torsdag d. 3., tirsdag d.
8. og torsdag d. 17. september.
Vi mødes i kirkecenteret i
Ørnhøj kl. 19.00.
Med venlig hilsen organist Dorte Sønderby

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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 Ny Beboer i Bymarken 10B
Ved: Grete Tange

På denne adresse er der flyttet en dame ind
den 1. december 2019. Damen hedder Laila
Noesgaard, og hun var så venlig at tage imod
mig og fortælle om sig selv og sit liv indtil
nu.
Hendes datter Mai bor der også for tiden.
Laila fortæller først om hende, idet hun ikke
var hjemme.
Mai
Laila fortæller:
”Mai er født i 1992, og hun har i flere år været rejseleder for Bravo Tours, så derfor har
hun gennem længere tid været bosat i forskellige lande. De sidste 3 år har hun været i
Østen, og hun er blevet rigtig glad for Vietnam. Mai har haft en årlig kontrakt med Bravo Tours, der udløb i april måned, men hun
blev derude alligevel. Nu er hun dog kommet
hjem, for vi har haft konfirmation i familien,
som hun skulle deltage i.
Lige nu er Mai ansat på Struer Skolehjem,
som er et hjem for socialbelastede børn. Hun
skulle jo tjene lidt penge, så hun har råd til at
rejse derud igen, for det har hun planer om.
Det kan hun imidlertid ikke gøre nu, for
Vietnam er lukket Corona-ned. Hun håber, at
hun kan komme derud i slutningen af året.
Mai er veninde med Monica, så hende og
Dan har hun også besøgt. (Monica og Dan,
Holmgårdsvej, Grønbjerg)
Hun har endvidere været årsag til, at jeg er
kommet ud at rejse, idet jeg har besøgt hende
på de forskellige destinationer, hvor hun har
været.
Min barndom og ungdom
Jeg er 57 år, og jeg er født i Vemb på et lille
husmandssted ned til Damhus Å, og der boede jeg i min barndom. Jeg gik også i folkeskolen i Vemb, var 3 år på Staby Efterskole,
og siden tog jeg handelsskoleeksamen.
Jeg mødte pigernes far i Vemb Forsamlingshus, fordi jeg serverede, når der var fest.
Han kørte mig hjem, og snart fik vi den ældste pige, medens jeg var ganske ung.

Foto: Mogens Ballegaard

Uddannelse job og bosted
Jeg fik kontorelevjob ved Holstebro Distriktstoldkammer. Der blev jeg uddannet, og
stedet blev senere til Told og Skat.
I 1990 flyttede vi til Thorsted, hvor min
mand drev autoværkstedet.
I 1998 begyndte jeg i Jyske Bank i Ulfborg
i stedet for Toldkammeret, og da var jeg flyttet fra min mand. Jeg tog senere bankuddannelsen med overbygning, hvorfor jeg har haft
mulighed for at arbejde i forskellige afdelinger. Jeg blev dog boende i Thorsted til 2009,
så i alt boede jeg der i 20 år, og fra den tid,
har jeg en dejlig omgangskreds.
Min arbejdsplads i Jyske Bank blev flyttet
til Ringkøbing, og så flyttede jeg derud. Jeg
boede der i nogen tid, senere flyttede jeg til
Silkeborg, efter at jeg havde fået et job i banken der, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg
arbejder stadig i Jyske Bank i Silkeborg som
rådgiver support, så nu kører jeg turen til Sil12
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keborg hver dag. Det tager én times tid hver
Haven har jeg selv restaureret, og jeg nyder
vej.
at sidde derude, for jeg har den bedste udsigt
i hele Grønbjerg.
Min familie og flyttet til Grønbjerg
Jeg har 3 børn, som alle er piger, og den æld- Mit mål
ste der er fra 1981 bor i Tim med sin mand Jeg har hele mit liv klaret mig selv, og det
og 2 børn. Nummer to er fra 1984 og bor i har også været mit mål. Jeg har altid selv ståVejrum ved Struer med mand og to børn. Og et for mine egne penge, og jeg kunne ikke fode har været medvirkende til, at jeg er flyttet restille mig, at en anden skal overtage det.
hertil, for så er der ikke så langt, når jeg skal Jeg nyder min frihed.
besøge dem.
Sidste sommer foreslog min ældste datter Interesser
netop, at jeg skulle flytte i nærheden af dem, Jeg har mange interesser: Motorcykelkørsel,
og det gik jeg og tænkte på, for jeg ville ikke Linedance, Gåture i naturen, Litteraturlæsning, Gymnastik, og jeg deltager gerne i alhave, hvad som helst at bo i.
Så kom Dan Jensen ind i billedet, og han ting, hvad jeg gjorde, mens jeg boede i Thorkøbte og renoverede huset her (Bymarken sted. Jeg har dog lært at sige nej, så jeg bedre
10B) fra A til Z til mig, og nu bor jeg her og kan overse tingene, men jeg elsker det lokale
liv.”
er godt tilpas med det.
Jeg blev helt rørt over, at han gjorde det for
mig. Huset er helt i top, så nu mangler han Efter en god samtale, takker jeg mange gange
bare indkørslen, hvor stenene skal fjernes og for snakken og kaffen. 
der skal lægges fliser, som er mere bekvem at
køre min motorcykel ind på.

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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 Generalforsamling i Grønbjerg Friskole

Foto: Mogens Ballegaard

På grund af den herskende Coronavirus blev
generalforsamlingen i Grønbjerg Friskole
med den tilhørende NaturMusen flyttet fra
den oprindelige dato i april måned til den anden skoleferiedag den. 30 juni samme år.
Alle forbehold var taget i betragtning - deltagerantallet var med de nuværende restriktioner sat til max 85 personer.

14

De opstillede borde stod med behørig afstand
og stolene var også sat efter forsigtighedsprincippet. Men der var ingen trængsel i
Grønbjerg Friskoles gymnastiksal. Der var
ca. 40 deltagere. Heraf samtlige lærere og en
del pædagoger. Naturligvis var bestyrelsen
repræsenteret med fuldt mandtal, samt en tilsynsførende som er på valg i år. (-mb)
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 Byparkens Shelterplads
Ved: Charlotte N. Dyrberg

”Shelters på stranden”
På ”stranden” i byparken er der blevet opstillet et ud af to shelters. Tanken med shelterne
er, at de kan bruges af alle, som kommer forbi. Har man lyst til at overnatte der, skal det
ikke bookes, men fungere efter første til mølle-princippet.
Begrænset sovetid på hverdage
Da friskolen benytter området til vuggestuebørn, børnehave, SFO og undervisning skal
overnattende gæster være ude af shelterne
ved 8-tiden om morgenen på hverdage.
For at det fungerer for alle, skal man rydde
op efter sig selv og efterlade stedet som man Shelteren er i brug
Allerede dagen efter at den første shelter var
selv ville ønske at finde det.
sat op, lå der en hilsen i shelteren.
Byparkgruppen håber, at der er mange andre
Også en bålplads
På sigt er det meningen, at der skal etableres som får glæde af shelterne på stranden i byen bålplads på stranden. Indtil den er blevet parken.
etableret, må der IKKE tændes bål på stran- Skulle der opstå problemer kan Charlotte N.
den.
Dyrberg kontaktes på tlf. 40 46 07 59 

Shelteren til højre er ”shoppet” ind, men shelterpladsen kommer til at ligne billedet med stranden foran, hvorpå der skal etableres en bålplads. Tømmeret på ”forstranden” ligger kun og venter på et par
ihærdige medarbejdere.
Alle fotos: Mogens Ballegaard
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 Grønbjerg Friskoles Bestyrelse
Første Samling
Bestyrelsen har været samlet for første gang
siden generalforsamlingen. Vi var med til et
opstartsmøde med personalet, hvor temaet
var samarbejde, og den 25. aug. havde vi vores første ordinære bestyrelsesmøde.
Vi er glade for at fortsætte som bestyrelse
og arbejde videre med det, vi allerede har
været i gang med.
Strategidag og det kommende år
Vi har desuden snart en "strategidag", hvor
vi vil gå lidt mere i dybden med bestyrelsesarbejdet for det kommende år.
Der er fokus på fællesskabet blandt børn,
forældre og personalegruppen og også samarbejdet med foreningerne i byen.

Kontaktpersonordning
Det at være en del af en friskole er et tilvalg
af fællesskabet. Vi har derfor en kontaktpersonsordning, der betyder at der til hver klasse
er tilknyttet et bestyrelsesmedlem, som
blandt andet er ansvarlig for at kontakte de
nye familier, der kommer til skolen.
Vi vil gerne dyrke fællesskabet; i lyset af
covid-19 retningslinjer vil vores arbejdslørdag dog være lidt anderledes.
Følg med i fredagsbreve/mails og på hjemmesiden, hvor der vil komme info omkring
tilmelding. Datoen er fortsat sat til 19. september.
I efteråret nærmere bestemt uge 43 håber vi
at kunne invitere på et spændende foredrag
om forældreskab - mere om det senere.
De bedste hilsner bestyrelsen



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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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdagene d. 12. og 19. august
Vejret har jo været fantastisk, derfor er der
blevet hygget på terrassen, aktiviteterne bliver bare flyttet udenfor. 

Onsdag d. 5. august 2020
Efter en laaang pause måtte der igen komme
frivillige på Grønbjerghjemmet.
Der blev afholdt bankospil, med nogle udvalgte beboere og tre frivillige, der er jo ikke
plads til så mange i kælderen, der skal jo holdes afstand.

Kultur & samvær - Program efterår 2020
Torsdag den 22. oktober:
“Projekt superbureaukraten” v/ Søren Øster Kæmpegaard og Hans Jørgen Mikkelsen.
Det er et projekt der har været i gang i to år på Møltrup optagelseshjem.
Se Sørens optakt på side 38
Samtidig med bliver der også lidt prøvesmagning af forskellige produkter fra Gårdbutikken på Møltrup - Derfor er tilmelding nødvendigt.
Tilmelding: v/ Anna Hald tlf. 21 23 35 48 eller Klaus Jensen tlf. 97 38 42 47 senest
den 19. oktober
November: datoen udsendes i Runestenen
“Ud af Grønbjerg Skole og hvad så?”
Det er Nete Kyndesen der kommer og fortæller.
Ud af Grønbjerg Skole…. er efterhånden en lang tradition i Kultur og Samvær.
Nete er datter af Else Pedersen & Anker Kyndesen.
Samme aften er der generalforsamling iflg. vedtægterne.
17. december:
Juleafslutning v/Bodil Toftdahl, som traditionen tro læser en god historie med efterfølgende kaffebord og lidt juleknas, med pakkeleg til sidst, man skal donere en
pakke til pakkelegen ellers er aftenen gratis.
Arrangementerne finder sted kl. 19.30 i konfirmandstuen på Frydendalsvej, og koster 50 kr., inkl. kaffe - hvis der ikke står andet.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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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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Åbningstider:
Hverdage ......................... 7.30 - 20.00
Lørdag - Søndag
og Helligdage .................. 7.30 - 20.00

Udbringning i Grønbjerg:
Mandag - Onsdag - Fredag

Spar Ørnhøj
Hovedgaden 54, 6973 Ørnhøj
Tlf: 97 38 60 08
ornhoj@spar.dk
19
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Grønbjerg AkƟv
Grønbjerg Aktiv Forening For Alle
byder velkommen til sæson 2020-2021
Igennem vinteren, med opstart i uge 39, vil der være rig mulighed for at deltage på et hold eller leje en badmintonbane.

Covid-19 retningslinjer vedrørende
gymnasƟk og badmintonsæson
2020/2021
Alle skal føle sig trygge ved at deltage i ak viteterne og
vi har et fælles ansvar, hvor vi søger at begrænse risikoen for smi espredning mest muligt.
Link l h ps://www.dgi.dk/gymnas k/gymnas k/ar kler/saadan-kan-der-dyrkesgymnas k-under-coronakrisen


Ved symptomer på sygdom – snue, hoste og ondt i halsen – bliv
hjemme.



Kom omklædt og l den – ikke i god d. OBS! Gymnas ksalen må ikke beny es.



Husk egen drikkedunk.



Håndafspritning/håndvask før ak vitet



Aflevering af gymnast ved døren ud mod parkeringspladsen ved
grunden og ligeledes a entning dér.

VigƟge datoer:
Opstart i uge 39.
Sidste dato for betaling: søndag i uge 40 (4. oktober 2020)
På grund af Covid-19 har vi ingen datoer for opvisning og badmintonstævne.
20
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Betaling af kontingent
På forenings hjemmeside www.groenbjerg-ak v.dk har gymnas k og badminton
hver en blog, hvor invita oner, meddelelser og andet ny gt info vil være at finde
i løbet af sæsonen.
Betaling af konƟngent – www.groenbjerg-akƟv.dk
Informa on, lmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest e er 2 træninger:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-akƟv.dk
Klik på knappen TILMELD øverst på siden.
Klik på det hold du ønsker at lmelde dig - (det hold du eller dit barn går på)
Hvis du allerede er medlem (har betalt kontingent ved gymnastik, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og herefter adgangskoden. Hvis du har glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – glemt
adgangskode og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får tilsendt en
ny kode.
Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vig gt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.
Melder du dit barn l er det meget vig g at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail adresse.
Klik "Tilmeld" og følg vejledningen.
Du modtager nu en mail som bekræ else, der også indeholder en adgangskode du fremover kan bruge ved lmeldinger.

Kan du ikke få det l at fungere, er det vig gt at du kontakter en i bestyrelsen.
Alle fotos i gymnastikfolderen (s20 - 29): Mogens Ballegaard
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Glæd jer Ɵl en akƟv sæson
Med venlige hilsner
Badminton- og GymnasƟkudvalget

GymnasƟkudvalget

Leif Vestergaard

Ejnar Vendelbo

Thilde Sørensen

Rikke Tang Meiner

Morten Hessellund

Specificering fra gymnasƟk udvalget ang. Covid-19 retningslinjer:
Vi har fået et ønske fra skolen, som vi har valgt at e erleve. Skolen ønsker at vi ikke blander børnene mere end højest nødvendigt.
Vi har derfor lavet NYE sammensætning af hold, så det passer med de årgange og klasser,
de også er inddelt i på skolen.
Se hæ et igennem og se hvilket hold der passer l dig og dine børn.
Vi har yderligere valgt, at der er 30 minu er mellem hvert hold. I den d vil alle faciliteter
blive rengjort, så det er klar l næste hold.
Der vil være skiltet ved de døre der må beny es, ligeså er det kun toile et mellem Mulsalen og gymnas ksalen der vil blive beny et.
Vi har valgt ikke at bruge gymnas ksalen, da skolens elever vil have daglig gang der.
Vi glæder os l at springe, hygge og hoppe sammen med jer.
Hilsen gymnas kudvalget
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Mig og min mor og min far….
Torsdag kl. 16.00 - 16.45 i MulƟsalen
Træner:

Helle Vendelbo

40 93 34 68

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

Kontaktperson: Thilde Sørensen - 50 85 64 25

Puslinge 3-6 år
Onsdag kl. 16.15 - 17.00 i MulƟsalen
Trænere: Anja Kynde Berger
Charlo e D. Nørgaard
Hjælpetrænere:

22 38 86 63
40 46 07 59

Sofie Kynde Berger, Sofie Garner, Bas an Pedersen, Noah Pedersen og Karoline Fredensdal
Til den første træning skal barnet medbringe et badehåndklæde eller et tæppe i en pose med deres navn på.
De e skal vi nemlig bruge l træningerne. Barnet får det
med hjem l den sidste træning i sæsonen.
På holdet styrker vi vores motorik og kropsbevidsthed.
Vi slår kolbø er, går på line og meget andet - det skal
nok blive sjovt.
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Sæson pris 415,-

OBS pga. forebyggelse af smiƩe med Corvid-19 gælder følgende for holdet i denne sæson:
1) Før barnet møder op den første gang, skal der sendes en sms l Anja med barnets navn,
forældres navn eller bedsteforælder og et tlf. nr. hvor vi kan træﬀe jer.
2) skal møde omklædt og have sset af hjemmefra.
3) afleveres og a entes i døren ved mul salen. A al gerne med barnet om det er mod
skolegården eller ved P-pladsen han/hun hentes.
4) Børnehaven foretrækker at forældrene selv henter deres barn og følger l gymnas k.
Hvis de e ikke kan lade sig gøre, kan der i særlige lfælde laves a ale med børnehaven.
5) Forældrene skal selv lave aŌale med børnehaven og dereŌer sende aŌalen i en sms Ɵl
Anja inden kl. 15.00 om onsdagen - ellers ved vi ikke at vi skal hente barnet.
Skulle der være spørgsmål så skynd dig at kontakte en af trænerne eller holdets kontaktperson.

Kontaktperson: Leif Vestergaard

40 31 63 80

Sæson pris 465,-

0. - 4. kl.
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 i MulƟsalen
Trænere: Helle Vendelbo
Morten Hessellund
Sille Pedersen
Laura Kjerulﬀ

40 93 34 68
29 89 36 62

Det er et hold med masser af gang i!
Træningen vil bestå af leg, grin og sjov gymnas k på
bane og trampolin. Vi vil træne kroppens styrke og
balance. Vi glæder os l at se jer alle skønne gymnaster.
E er første træning er der kort info l forældre og
gymnaster (7 minu er) ude ved p pladsen, når børnene
hentes.

Kontaktperson: Leif Vestergaard 40 31 63 80
24
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Sæson pris 465,-

5. - 9. kl.
Onsdag kl. 17.30 - 19.00 i MulƟsalen
Trænere:

Kent Storgaard Nilsson
Tobias Led Andreasen
Mia Tang Meiner
Sara Bank Kirk

20 98 85 59
29 89 82 13
24 43 71 47
71 23 82 37

De e hold er for drenge og piger i alderen 5. - 9. kl.
Vi vil primært udfordre gymnasterne indenfor spring og
der l en smule rytme. Indenfor spring vil vi fokusere på
grundspring og teknik samt videreudvikling. E ersom holdet er en kombina on af flere forskellige hold, vil træningerne blive formet e er gymnasternes ønsker. Her l vil der
selvfølgelig være plads l en masse leg, tons og sjov.

Kontaktperson: Morten Hessellund - 29 89 36 62

Sæson pris 515,-

MulƟhold
Onsdag kl. 19.30 - 21.00 i MulƟsalen
Trænere:

Jonas Hjorthus
Steﬀen Pedersen
Kent Storgaard Nilsson
Thilde Sørensen

25 71 43 59
24 93 60 07
20 98 85 20
50 85 64 25

Vi er et hold fra 10. klasse og ope er. Som det ligger i
navnet "mul holdet", så er vi et hold, der kan lidt af hvert;
såsom hygge, socialt samvær, gymnas k, spring og
forhåbentlig en sjov opvisning. Vi glæder os l en sjov
sæson. Trods Corona situa onen skal vi hygge os alligevel.

Kontaktperson: Ejnar Vendelbo - 40 97 83 24
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Sæson pris 565,-

4H holdet
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i MulƟsalen
Træner:

Ejnar Vendelbo

40 97 83 24

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

Kontaktperson: Rikke Tang Meiner

Sæson pris 515,-

21 59 63 22

PDK-You Turn (piger, damer, kvinder!)
Tirsdag kl. 18.30 - 20.00 i MulƟsalen
Træner:

Else Marie Kokholm

50 98 15 08

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

Kontaktperson: Thilde Sørensen - 50 85 64 25

26

Pris 200,- for en halv sæson
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BADMINTON
Badmintonudvalget byder velkommen til en ny badmintonsæson

Henrik Mortensen

Vinni Sanggaard

Vinterbadminton
Mød op hvis du kunne tænke dig at spille badminton - Så samler vi et hold eller flere
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren i Mul salen på Grønbjerg Friskole:
fra uge 39 - 2020 l uge 12 i år 2021.
Tilmelding i mulƟrummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 14/9 2020 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,-

Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 13 l uge 38
Tilmelding i mulƟrummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 22/3 - 2021 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,-

Børn fra ca. 7 år møder op i MulƟsalen
mandag d. 21/9 kl. 16.30 - 17.30.
Trænerne på niveau 1, 2 og ungdom vil være l stede og inddele børnene e er niveau.
Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står, hvilket niveau de er kommet på
samt trænings dspunkt.
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Badminton niveau 1
Tid: Tirsdag kl. 15.30 - 16.30 i MulƟsalen
Sæsonpris: kr. 450,Træner på holdet:

Jørgen Demant

40 45 54 24

Badminton niveau 2 - (øvede)
Mandag kl. 16.30 - 17.30 MulƟsalen
Sæsonpris: kr. 450,Træneren på holdet:

Claus Bak

23 39 43 13

Badminton Ungdom
Torsdag kl. 18.00 - 19.00 MulƟsalen
Sæsonpris: kr. 450,Træneren på holdet:

Claus Bak

23 39 43 13

Turnerings badminton
(Man behøver dog ikke spille turnering)
De e er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden.

Torsdag 19.00 - 20.45 i MulƟsalen
Sæsonpris: kr. 650,Kontaktperson for holdene er Henrik Mortensen 24 46 47 30
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Sponsorer 2020-2021

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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 Foreningerne har konstitueret sig
Foreningerne der har medvirket i den Fælles
Generalforsamling er i færd med at konstituere sig. Foreningerne der medvirker i den
Fælles Generalforsamling er:
Margrethes Døtre, Sogneforeningen, Grønbjerg Friskoles Støtteforening, Grønbjerg
Aktiv (tidligere Gymnastikforeningen mm.)

og Nr. Omme Sogns menighedsråd samt
sammenslutningen Grønbjerg-2000.
I sidste nummer var alle de nyvalgte præsenteret med navn og efterfølgende sker der så
en konstituering i foreningerne.
Grønbjerg Aktiv er konstitueret idet valgene i
foreningen er specifik på arbejdsområder.

Grønbjerg Aktiv:

Grønbjerg Sogneforening:

Har konstitueret sig således:
Øverst fra venstre: Formand: Heidi Mouridsen, kasserer: Minna
Kjeldgaard, sekretær: Ulla Birkebæk, fodbold: Claus Bak, gymnastik: Leif Vestergaard, up: Sally
Vestergaard og badminton: Henrik Mortensen

Fra venstre:
Jonas Hjorthus, Mads Kynde Jensen, Formand:
Jonas Fejsø Boesen, Sekretær: Charlotte N. Dyrberg, Kasser: Susanne Juelsgaard og Jacoba
Boel Nielsen
Indsat billede: Rikke Eskildsen

Alle fotos: Mogens Ballegaard

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
31

9. september 2020

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Medicin mod kræft.
Moderne kræftmedicin er tit dyr at producere, men man har nu fundet ud af, at det kan
lade sig gøre at genmanipulere drøvtyggere
til, at de laver kræftmedicin i deres mælk.
F.eks. har man indtil nu kunnet lave et stof,
der hedder cetuximab, som bruges mod tarmkræft, af genmodificerede mus. Men da hver
mus kun laver meget lidt, bliver det meget dyrt.

I New Zealand er det lykkedes at få geder
til at lave mælk med 10 gram af stoffet i hver
liter mælk, og da en ged giver op til 800 liter
om året, kan det blive til en del. Så hvis man
opretter en gedefarm af den rigtige slags, kan
man dække verdens behov for et rimeligt
beløb.
Der er stadig et stykke vej til, at man er
klar til at begynde at behandle mennesker
med det, for stoffet skal først afprøves for,
om det nu også er det helt rigtige.

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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VIKINGEN ER LØS
I denne Coronatid kan det måske være ret befriende at tage humoren med som
makker - så det prøver vi:


Kinesiske forskere har nu identificeret patient nul til Coronavirus. Hans navn er
Ah-Chu.



Først siger de, at alkohol måske kan uskadeliggøre Coronavirus.
Så siger de, at rygere ikke er så hårdt ramt.
Nu siger de, at direkte sollys kan dræbe Coronavirus.
Så hvis I ser mig i min have splitternøgen, pissefuld og med en cigaret i munden, så bland jer udenom. Jeg prøver blot nogle vigtige videnskabelige eksperimenter af.



Bare rolig, Corona-virussen holder ikke længe – den er made in China.



Jeg har nu vasket mine hænder så meget gennem denne covid-19-tid, at mine
eksamensnoter fra 1995 er kommet frem.



Jeg var i Føtex her i dag, hvor jeg ser en ung fyr, der står med 8, OTTE! pakker
toiletpapir! Jeg er ikke typen, der holder min mund, så jeg gav ham en skideballe, for at være en egoistisk hystade, der gjorde alting værre. Det eneste han havde at sige til sit forsvar var, om han kunne hjælpe mig med noget, eller om han
kunne fortsætte med at sætte varer på plads.



Siden alle er begyndt at vaske hænder har barens peanuts mistet smagen.



Hvordan undgår du bedst at røre ved dit ansigt? Et glas vin i hver hånd.



I går nøs jeg i banken. Det er første gang, jeg har fået så meget opmærksomhed
fra bankens side!



Logik for begyndere: Når en mand i Kina spiser flagermussuppe, bliver der
mangel på toiletpapir i Danmark …
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 Boden i Byparken
Ved: Byparkudvalget/Charlotte N. Dyrberg

Donation til vedligehold
I byparksudvalget besluttede vi at sætte en
bod op, som åbnede i juni.
Tanken med boden var og er stadig, at man
som enkelt person kan støtte byparken via
donation eller køb i boden.
Men hvad vil det egentlig sige, når vi skriver at de indkomne donationer udelukkende
vil gå til vedligehold og den videre udvikling
af parken?
Vedligeholdelse
At holde parken vedlige betyder f.eks. græsslåning samt trimning af græs ved træer og
buske og derved en udgift til benzin.
Det er ligeledes at luge ukrudt både i bede
og ved stenmelsstierne, så de ikke gror til.
I vinteren og foråret bestod vedligeholdet
f.eks. også i at grave render, så alt det vand
der havde dannet små søer og var ved at
drukne træerne, kunne blive ledt væk.
I starten af sommeren blev stenmelsstierne
renoveret, så de blev lidt bredere og mere faste at gå på.
Shelterne som er ved at blive opstillet vil ligeledes skulle have lidt vedligeholdelse hen
ad vejen.
Generelt oprydning i parken af grene, tømning af skraldespande osv.

Man kan støtte byparken ved at handle i boden eller blot donere til: Mobilpay 7713UT

Der skal lyde en kæmpe tak til, både de frivillige som driver alt vedligeholdelse af parken, og dem der donere og køber i boden.
På vegne af byparksudvalget - Charlotte N.
Dyrberg 

Udviklingen
Udviklingen af byparken er alt det som vi og
vores samarbejdspartnere udtænker, for at
gøre det til et dejligt sted, som mange kan have glæde af.
I år er der blevet plantet masser af forskellige planter, som er blevet sponsoreret af lokale, og som er med til at der hele tiden er noget smukt for øjet at nyde i parken.
Indtil videre er det ikke de store tanker der
er i udviklingen, da parkens eneste ”faste”
indtægtskilde er boden.
Så jo flere midler der kan tilføres, jo mere
tør vi drømme og videreudvikle på faciliteterne i byparken.

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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Kan du li´ hvad du ser i byparken?
Vil du støtte med et større beløb ?
- du behøver ikke at spørge om lov Indbetal blot beløbet til mobilpay 7713UT

Man
kan
godt
støtte
Byparken

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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 Forældrerådets beretning
Ved: Camilla Boesen

Præsentation:
Jeg hedder Camilla Boesen og har Ida der lige er begyndt i børnehaven og så har jeg Emma der skal i 1. kl. efter sommerferien.
Jeg kom ind i forældrerådet, som suppleant
i efteråret 2018 og kunne dermed lige prøve,
hvad det ville sige at være i forældrerådet.
Jeg erfarede at det er mega spændende og lærerigt og jeg var så heldig at blive valgt ind
sidste år.
Forældrerådet består af 3 medlemmer og
Klaus (Afdelingsleder i NaturMusen). To af
forældrerådets medlemmer er i Friskolens
bestyrelse.
Forældrerådets opgaver
Forældrerådet samles hver anden måned.
Mødet afholdes en eftermiddag, hvor tidspunktet aftales indbyrdes mellem forældreråds repræsentanterne og Klaus. På møderne
diskuteres, der altid den aktuelle status for
NaturMusen, som børnetal og status for
eventuelle ændringer i pædagog/medhjælper
staben.
Derudover kan der være andre ting, som
der er brug for at vende med hinanden.

Fx i år har vi haft tilsyn på vores legeplads,
hvor der var nogle anmærkninger, som vi efterfølgende drøftede hvordan vi kunne udbedre og eventuelle idéer til legeplads fornyelse. Jeg kan informere om at der kommer et
nyt gyngestativ op i sommerferien.
Som forældrerådsrepræsentant har man også mulighed for at komme med indspark til
dagsorden, når der afholdes forældremøder i
NaturMusen. Hvis man som forældre har ideer til emner hertil er man velkommen med
dem til Klaus eller forældrerådet.
Corona igen
Corona udsatte vores arbejdslørdag der skulle ha været d. 16. maj. Vi håber på at næste
gang kan være d. 19. september. Vi glæder
os til igen at må samles til fællesskabs hygge.
Jeg vil gerne minde om at disse to arbejdslørdage om året er til aktivt tilvalg man har
taget i forhold til at have valgt en FRI børnehave/vuggestue/skole.
Vi får som altid noget lækkert at spise,
hvor vi derefter går ud i de respektive grupper man har meldt sig til på ”klatten” på
hjemmesiden.

Foto: Mogens Ballegaard

Forældrerådet valgt 2020-2021 fra venstre: Sara Vestergaard Pedersen, Camilla Boesen og Dan Jensen
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Vi slutter af med kaffe og kage. Det plejer
at være en super hyggelig dag hvor man også
får en masse go snak og lærer nye at kende.
Håber vi ses. Kan man ikke den dato er man
velkommen til at bidrage på andre datoer
med specifikke opgaver.

Det er en super spændende måde, at få indblik i børnenes hverdag, samt man får en
utrolig mulighed for, at kunne præge hverdagen. Og hvis man ikke har mod på selv, at
sidde i forældrerådet, så er min anbefaling, at
bruge dem, som sidder der. 

Øvrige initiativer
Forældrerådet er dem der står for løvfaldsfesten, som hver år bliver afholdt lige inden efterårsferien, hvor vi hygger med bål, snobrød
og græskar-skæring på grunden.
Her bliver der solgt kaffe og hjemmebagt
kage, hvor pengene går til børns vilkår.
Trods vejret sidste år, blev vi vildt glade for
den store opbakning der var fra både forældre, søskende, bedsteforældre og venner, som
ikke lod regnen holde dem tilbage for nogle
hyggelige timer sammen. Tak for det.
Anbefaling
Jeg kan kun anbefale alle forældre i NaturMusen til at stille op til valg til forældrerådet.

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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 Super-Bureaukraten v/ Søren og Hans Jørgen
Ved: Søren Øster Kæmpegaard

Kultur og Samvær arrangerer den 22. oktober en aften hvor Søren Øster Kæmpegaard
og Hans Jørgen Mikkelsen vil fortælle om
initiativet ”Super-Bureaukraten”, der holder
til på Møltrup Optagelseshjem.
Initiativ for bekæmpelse af økonomiske og
bureaukratiske problemer
Super-Bureaukraten er et initiativ på Møltrup
Optagelseshjem, som startede i 2017. Initiativet er født af tanken om, at øget digitalisering og bureaukratisering i samfundet har
skabt et demokratisk underskud. Et demokratiske underskud, der er med til at fastholde de
svageste borgere på bunden af samfundet.
Øget bureaukrati, komplicerede regler,
samt klassiske faktorer som psykisk sygdom
og misbrug af alkohol og stoffer, skubber
mange socialt udsatte ud i et økonomisk uføre, som hurtigt stiger dem over hovedet og
kan blive nærmest umulig at kæmpe sig ud af
igen. Ifølge VIVE’s (Statens institut for vi-

den om velfærd) rapport over hjemløshed i
2019, er økonomiske problemer (26%) den
tredje væsentligste årsag til hjemløshed i DK,
efter psykisk sygdom (41%) og stofmisbrug
(33%).
Helt konkret går initiativet ud på, at frivillige rådgiver og vejleder socialt udsatte med
økonomiske og bureaukratiske problemer så
som oprettelse af Nem-Id, hjælp til E-boks,
netbank, gældsoversigt, budget, kontakt til
kreditorer, kommune eller stat.
Mere end 50 socialt udsatte har indtil videre fået en hjælpende hånd fra de kompetente
frivillige.
Tilbage til rødderne
Som ny tovholder på projektet har det været
vigtigt for mig at forme et projekt som både
frivillige og socialt udsatte kan se værdien af.
Jeg hedder Søren Øster Kæmpegaard og er
opvokset i Grønbjerg, hvor jeg har gået i
dagpleje, børnehave, skole og efterfølgende

Foto: Andreas Haubjerg og Heidi Skibsted

En frivillig i samtale med en socialt udsat
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man kan give. På samme måde er det heller
ikke Møltrup der søger frivillige. Nej, det er
Møltrups beboere, som søger vejledere og
rådgivere til at komme på fode igen. Den direkte relation mellem frivillig og socialt udsat er det vigtige og det som gør en forskel.
De nuværende frivillige i initiativet gør det
hver især på deres måde. Nogle bruger en detaljeret skabelon for hvordan møderne skal
foregå og vil gerne hurtigst muligt i gang
med at lave budget, gældsoversigt, oprette
nem-id, tjekke e-Boks. Andre starter med at
tage en snak om løst og fast for at komme ind
på hinanden og skabe en relation. Begge dele
er lige rigtigt. Det vigtigste er, at man som
frivillig gør det på sin egen måde og at man
kobles sammen med en socialt udsat, der har
det på samme måde.

arbejdet i brugsen, på plejehjemmet, minkfarm og svinefarm. Det har været en opvækst
hvor foreningslivet og frivillighed har spillet
en enorm rolle. Jeg har haft frivillige gymnastiktrænere, fodboldtrænere og badmintontrænere, og har efterfølgende selv været fodbold- og gymnastiktræner. Jeg er opvokset
med frivillighed og lokalt engagement.
Efter 6 års studier i Aarhus er jeg arbejdsmæssigt vendt hjem og har siden d. 21 oktober 2019 været en del af fællesskabet på
Møltrup. Det har været en stor gave at få muligheden for at arbejde med socialt udsatte
mennesker og blive en del af deres vej mod
et bedre liv. Det store engagement og den
store skare af frivillige omkring Møltrup, har
fra dag ét været noget som jeg har kunne
genkende fra min opvækst i Grønbjerg.

Hans Jørgen og undertegnede ser frem til at
Frivillighed på Møltrupsk
Som tovholder for et projekt, der arbejder fortælle mere om initiativet den 22. oktober. 
med frivillighed, er det derfor essentielt at respektere denne gennemgående næstekærlige
handling, på bedst mulig vis. Det er vigtigt,
at det ikke bliver ”arbejdet” som fylder mest
i ”frivilligt arbejde”. Den frie villighed må og
skal altid være kernen.
Når man som frivillig vælger at bruge sin
empati, energi og tid på at hjælpe et socialt
udsat menneske, så skal det være muligt at
gøre det på sin egen måde. Det er også derfor, at jeg ikke søger frivillige til initiativet.
Nej, jeg tilbyder en mulighed for, at man
med sin frie villighed kan gøre en forskel for
en socialt udsat, der kan bruge lige den hjælp
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 Grønbjerg Friskole - Generalforsamlingsreferat
Ved: Sekretær Pernille Refslund

Referat generalforsamling 30/6-2020
Der har været afholdt generalforsamling i
NaturMusen og Grønbjerg friskole.
Generalforsamlingen var udskudt fra den 1.
april pga. forsamlingsforbuddet i forbindelse
med Covid-19.
Da dette igen blev ophævet, besluttede bestyrelsen at indkalde til generalforsamlingen
før sommerferien, hvilket var godkendt af
undervisningsministeriet.
Det er positivt, at det kunne lade sig gøre,
for at vi igen kan komme i gang med bestyrelsesarbejdet efter sommerferien.
Til alles information: der er arbejdslørdag
den 19. september.
19 familier var repræsenteret trods afholdelsen den første uge i skolens sommerferie.
NaturMusen:
Formandsberetning v/ Camilla Boesen
Ledelsesberetning v/ Klaus Wolff
Kommentarer/spørgsmål:
Der var ingen spørgsmål til forældrerådets
beretning.
Christina Kristensen havde en kommentar
til børnehaven: Til børnehavens personale:
Det har været fantastisk at se i Coronatiden,
hvordan der er skabt nye lege i skoven – der
er sket noget, og det skal I have ros for, og
det er dejligt at have oplevet, hvordan det er
foregået f.eks. med aflevering. Stor ros til jer.
Valg til forældrerådet:
Valgte: Sara Vestergaard Pedersen
Suppleant: Helle Vendelbo
Ingen indkomne forslag
Grønbjerg Friskole:
Formandsberetning v/ Per Thomsen
Ledelsesberetning v/ Niels Henrik Larsen

(133 mod budgetterede 125).
Vinni Sanggaard: Rykkes den fælles lejrtur?
Det bliver i stedet 19. - 21. maj. Ærgerligt
at 9. klasse ikke lige fik det med. De fik dog
en god afslutning i en mindre gruppe.
Lone Holdensen: Paraden ned igennem Algade kunne måske være en ny tradition, det
var fantastisk.
Per Thomsen: Corona kommentar: Meike
er blevet ansat som barselsvikar og er startet
under Corona med hjemmeundervisning.
Torben Sønderby: kommentar inklusion,
hvis jeg kigger på det hold, der går ud, stor
ros, de er alle kommet ud med hovedet højere end de kom ind.
Lars G: Stor ros til skolen for håndtering af
opgaver under Corona, børnene savnede skolen og lærernes undervisning fremfor forældrenes opgaver.
Tilsynsførendes beretning v/ Hans Peter
Ravn: Kan ses på friskolens hjemmeside
Regnskab v/Skoleleder Niels H. Larsen
Regnskabet som er udarbejdet af Beierholm
kan ses på hjemmesiden.
Kommentarer:
Lars Gammelvind: hvad betyder en enkelt
procent i koblingsprocenten? Vi har jo også
været vant til, at der skulle spares op til ting,
vi gerne vil have. Vil I måske få mindre tilskud fremadrettet alt efter hvordan politikerne forholder sig?
Der er et plus og vi ikke skullet låne til
byggeriet. Én procent er minimum 60.000
kr., det er altså mange penge, den har før været nede på 71%, nu er den 75%
Valgte til forældrekredsen:
Per Thomsen
Pernille Refslund

Kommentarer:
Lars Gammelvind: kan det blive et problem,
at der er et overskud ift. Koblingsprocenten? 1.Suppleant Karsten Jensen
Revisoren siger, at 270.000 er ønskeligt. Det 2.Suppleant Helle Andsbjerg
har været ekstraordinært, at der har været
overskud på mere end det, pga. af flere børn
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Valgte til skolekredsen:
Felix Frydendal

om der er demokrati og ligestilling. Anna
Nees har været folkeskolelærer og leder indenfor dette. Anna Nees er coach og selvstændig konsulent.

Suppleanter:

Evt.
Lars Gammelvind: når der skal være workshops senere på året, vil det være godt at senIndkomne forslag:
de et diskussionsoplæg ud til forældre og evt.
Rygepolitik, Alkoholpolitik, Mobbepolitik også de unge mennesker, så der er noget at
hvordan forholder vi os til det? F.eks. når der diskutere ud fra, når der skal være dialogmøholdes mange fødselsdage med is mv. Er der de.
en diskussion af det i bestyrelsen og hvad er
holdningen til at arbejde med politikkerne.
Tak for samarbejdet til Didde Dam som har
Vi tager det med til fælles forældremøde og siddet i forældrerådet i NaturMusen og til
lægger op til at få en fælles dialog i work- Hans Peter Ravn for tiden som tilsynsførenshops.
de.
Konstituering:
Valg af tilsynsførende:
Formand: Per Thomsen
Bestyrelsen indstillede Anna Nees og det var Næstformand: Felix Frydendal
det eneste forslag. Anna Nees stiller sig op Kasserer: Claus Bak
og præsenterer sig og fortæller om det at væ- Sekretær: Pernille Refslund
re tilsynsførende. Skal se efter om friskolen Øvrige: Sussi Frost, Camilla Boesen, Dan
kan stå mål med folkeskolen, og desuden se Jensen 
1.Lars Gammelvind
2.Karsten Jensen

foto: Mogens Ballegaard

Drenge fra venstre: Per Thomsen, Dan Jensen, Felix Frydendal og Claus Bak
Pigerne fra venstre: Camilla Boesen, Sussi Frost og Pernille Refslund
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 Første skoledag
Fatal brøler!
Indrømmet. Redaktøren har i den grad forsømt sine forpligtelser. Det nærmer sig fyringsgrundlag.
Årsag: Deltagelse i første skoledag er for
første gang i mange år – i Friskolens Historie
– glippet.

gav fod eller albue med hinanden på god Coronamaner.

God tilslutning
Der var mødt elleve nye elever op i 0. klasse
og fire til de øvrige klasser, så den samlede
elevmasse i Grønbjerg Friskole nu er på 122
elever, hvilket ifølge almindelige regneregler
Hjælp fra en nærværende
giver et gennemsnit på 12,2 elever på hvert
Heldigvis var der en enkelt hurtig og snarrå- klassetrin.
dig stand-in-fotograf, men den sjoveste episode i velkomsten er desværre ikke foreviget. 30 år i Grønbjergs Skoleregi
Episoden hvor hele personalet almindelig- Samme dag havde Børnehaveklasseleder Birvis står ved trappen fra gymnastiksalen og op git Højris 30-års jubilæum i Grønbjergs skoi skolegården, og hvor alle elever, og også levæsen gennem tiderne. Heraf de 12 år i Friforældre defilerer forbi og hilser på.
skoleverdenen. Men som Birgit efter forlyDet kunne man af gode grunde ikke gen- dende sagde på dagen, så handler dagen om
nemføre i det herrens og Coronaens skoleår de små nye elever i 0. klasse og ikke om mig,
2020 – 2021.
hvilket det også kom til udtryk ved en lille
I stedet stod, efter absolut pålidelig kilde, højtidelighed dagen forinden med bestyrelhele Friskolens personale i en lang række i sen og de øvrige ansatte. (-mb)
skolegården, og eleverne defilerede forbi og
Foto: Morten Hessellund

I god Coronastil i frisk luft og med rimelig afstand var hele skolen og en del forældre mødt op for at
blive budt velkommen til det nye skoleår af skoleleder Niels Henrik Larsen, der i korte bukser og sandaler står med front mod de nye 0. klasses børn og deres forældre.
42

9. september 2020

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
”BRUG DIN STEMME”
Tirsdag d. 15. september 2020 er der valgforsamling, hvor vi skal opstille nye kandidater til menighedsrådet.
Der sidder fem folkevalgte i Nr. Omme Menighedsråd. Sognepræsten sidder med i
rådet. Man sidder i rådet i en periode på fire år. Det nye råd tiltræder 1. søndag i
advent.
På mødet redegøres der kort for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og
for opgaver i kommende periode, som bl.a. vil være at finde ny sognepræst til sognet.
Samme aften afholdes opstillingsmøde og kandidatlisteudarbejdelse.

Opstillingsmødet finder sted i konfirmandstuen kl. 19.30, Frydendalsvej
Vær med til at sætte præg på din sognekirke – har du spørgsmål så henvend dig gerne
til menighedsrådet.
Else Katrine Pedersen
Menighedsrådsformand
Tlf: 20 49 89 31
Email:else@nr-omme.dk

Kresten Vestergaard
Kirkeværge
Tlf: 40 19 65 62
E-mail:kresten@nr-omme.dk

Marianne Hansen
Næstformand
Tlf: 60 71 48 00
E-mail:marianne@nr-omme.dk

Grethe Lorentzen
Sekretær
Tlf: 97 38 44 86
E-mail:grethe@nr-omme.dk

Gravers Kjærgaard
Kassérer
Tlf: 40 74 73 91
E-mail:gravers@nr-omme.dk

Menighedsrådet

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

 Grønbjerg Friskole - Formand-beretning
Ved: Formand Per Thomsen (let forkortet af red.)

Generalforsamling for Grønbjerg Friskole d. 1. april 2020
- men grundet Corona udskudt og afholdt den 30. juni
2020.
Skønt at se at I er mødt op for
at deltage på denne aften hvor
fællesskab, NÆRdemokrati
og oplysning er i højsædet selvom det er lidt
på afstand – DET ER VORES SKOLE!
Coronaudskydning
Udskydelsen af vores Generalforsamling i
april er et godt eksempel på de mærkelige og
heldigvis utraditionelle måneder vi har været
igennem med Corona - måneder hvor nærhed, fællesskab og socialt samvær har været
neddroslet og hvor netop demokratiet og frihed har været sat lidt på et sidespor, og hvor

begrebet samfundssind er blevet noget vi alle
kender og som langt de fleste udviser.
Den første del af vores årlige generalforsamling, nemlig i NaturMusen, har allerede
været afholdt og jeg glædes ved at se at I
'holder ud' og tager næste del med også.
Et stort tillykke med valget til forældrerådet til Sara – og tak til Didde for dit arbejde
her i gennem de sidste 4 år.
Grønbjerg Friskole og NaturMusen har også i regnskabsåret 2019 været inde i en positiv udvikling i alle dele af huset. Vuggestuen
er godt booket med 10 børn – Børnehaven
kører med 30 børn, og 42 skolebørn benytter
SFO'en. Skoledelen havde pr. 5/9/2019 133
elever, hvilket er ny rekord på Grønbjerg Friskole. Egentligt har max elevtallet været 128
elever, men grundet i en pædagogisk vurdering foretaget af skolens ledelse og personale, og et hensyn om at børn bosiddende i

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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Grønbjerg skal have plads på friskolen blev
Nye fysiske lokaler – ny 0. klasse, Bibliotallet 133 elever.
tek/studierum samt nyt personalerum. I alt
ca. 250 nybyggede eller - renoverede kvaOmdrejningspunkt og opbakning
dratmeter til de budgetterede 1,2 million kr.
Grønbjerg Friskole har været et omdrejningsEn stor tak skal lyde til forældre, håndværpunkt siden 2008 – år hvor fremgang og po- kere og ikke mindst vores pedel Karsten Pesitivitet har været kendetegnende. Men man- dersen og til projektkoordinator Jens Kirk,
ge år med fremgang og positivitet udfordrer for at realiserede dette omfattende projekt der
også vores fokus og måske vores individuelle har løftet skolen på mange områder.
behov for at engagere os i skolens dagligdag
Vi arbejder i bestyrelsen kontinuerligt med
– derfor har vi fra bestyrelsens side en bøn til at gøre skolen en smule bedre i dag end den
jer og samtidig en forventning om, at vi hu- var i går. Til at understøtte dette er det vigtigt
sker på, at Grønbjerg Friskole er vores skole for os, at evaluere hvad vi gør i dagligdagen.
– aldrig en selvfølge eller en skole til stadig- Derfor afholdte vi i efteråret en dag for tidlihed. Grønbjerg Friskole har brug for ildhu, gere elever født i 2001/02. Vi blev på aftenen
engagement, inddragelse og opbakning. Det mødt af en flok unge energiske mennesker
er et forpligtende tilvalg vi gør som forældre, med en række gode input til hvad godt de har
når vi hver morgen sender vores børn afsted haft med fra GF, men ikke mindst hvad de
til en skoledag på Grønbjerg Friskole, så der- godt kunne have brugt mere af. Disse input er
for må vi alle tage del i - og ansvar for, det blevet brugt og vil sammen med elevernes
forpligtende fællesskab.
trivselsundersøgelse også blive brugt i bestyrelsens arbejde fremadrettet. Tak til jer unge
Årets gang på Grønbjerg Friskole og arbej- mennesker der mødte op.
det i bestyrelsen har været præget af tre overPå Søgårdgrunden er stier, strand mm. anskrifter:
lagt og beplantning etableret. Et team af byens borgere har meldt sig til at vedligeholde
 Udvikling af- og på Grønbjerg Friskole
området – en stor tak til dem. Endnu engang
 Drift af Grønbjerg Friskole
løftes der i fællesskabets ånd og sikke et re Økonomi
sultat de har skabt. Det er på så kort tid blevet en super flot oase, men et kæmpestort
Udvikling:
TAK skal runge herfra!
Rekordantal børn og voksne på vores skole.
På opfordring fra Mogens Ballegaard på
generalforsamlingen sidste år har vi arbejdet

Indbydelse til Corona udsat, ordinær generalforsamling i
Grønbjerg Vandværk
onsdag den 23. september kl. 19:30 Algade 60, 1. sal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskab

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Med venlig hilsen
Grønbjerg Vandværk
Per Hessellund Lauritsen
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med initiativer til at få udbredt at Grønbjerg
Friskole er for alle. Naturligvis alle forældre
til børn på skolen, men lige så naturligt vil vi
gerne gøre det for alle byens borgere og andre interessenter, at blive og være en del af
fællesskabet omkring Grønbjerg Friskole.
Der er igangsat flere initiativer for at byde alle indenfor og der arbejdes fortsat med dette.
Drift:
Den daglige drift ligger ved skolens ledelse.
At navigere i en altid dynamisk dagligdag,
løftes på bedste vis og med evig skelen til
skolens værdier af vores ledelsesteam.
De sidste måneder har bestemt også udfordret lidt ekstra, da alt hverdag fra den ene
dag til den anden blev revet væk.
En svær Coronatid hvor ting sikkert kunne
være gjort anderledes, være grebet anderledes an. Men der blev handlet og gjort, altid
med tanke på at skabe det bedste i nuet for
alle i huset.
At evaluere Coronatiden vil være en opgave den nye bestyrelses sammen med ledelse
og medarbejdere vil tage hul på efter sommerferien.
Økonomi:
Regnskabsåret 2019 ender med et resultat på
knap 560 tkr. mod budgetteret 270 tkr. Årsagerne til afvigelserne er primært flere elever
end budgetteret, samt et stort fokus på omkostningsniveauet.
Et af de tilbagevendende temaer når vi taler
frie skoler og økonomi er den såkaldte koblingsprocent. Sparekniven med den af Socialdemokratiet varslede nedsættelse fra den nuværende sats på 75% til 71% blev heldigvis
taget af bordet. Det er desværre en betingelse
vi har hængende over hovedet igen og igen,
hvorfor der gennem friskoleforeningen arbejdes intenst på at få fastsat nogle mere langsigtede rammer for de frie skolers økonomi.
En stor tak skal lyde til vores Støtteforening der endnu et år har bidraget på mange
mulige måder til at krydre hverdagen på
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Grønbjerg Friskole – her kan nævnes fortællebænk til den nye 0. klasse, Studietur, Traktement til rejsegilde mm. Udover det for os
synlige arbejde, lægges der fra Støtteforeningen et stort arbejde i kulissen. For alle jeres
indsatser skal der lyde en stor og hjertelig
tak.
Bestyrelsesarbejdet på Grønbjerg Friskole
kan på det kraftigste anbefales – et spændende, udfordrende og udviklende arbejde med
at skabe lige netop den skole vi ønsker for
vores børn. I tæt dialog med ledelse og medarbejdere arbejder bestyrelsen målrettet på at
forfølge dette. At arbejde med at forene vores
idegrundlag med dagligdagen – stille spørgsmål og være nysgerrige, således at vi udfordrer og udnyttet vores forskelligheder til at
skabe et endnu bedre hus for fremtidens Danmark – vores børn og unge.
Jeg vil benytte anledningen her i aften til at
takke mine medspillere i bestyrelsen – det
har været en stor fornøjelse at være alle forældres talerør sammen med jer. Det er blevet
til mange gode diskussioner, med nuancerede
belysninger af de emner og problemstillinger
vi arbejder med. En dyb dedikation, ildhu og
et ønske om at rykke Grønbjerg Friskole
fremad er det, der har kendetegnet jer alle.
Tusind tak for jer og for samarbejdet.
Slutteligt vil jeg sende en stor tak til hele
personalegruppen – fra medhjælpere til ledelse. I yder hver eneste dag en sublim indsats
for at skubbe til vores guldklumper. I ser
dem, som de individer de er og tager på eksemplarisk vis hånd om dem, både på det
faglige og menneskelige niveau, således at de
har de bedste rammer til at udvikle sig til de
bedste udgaver af sig selv, både når de er alene, og når de indgår i fællesskaber. I møder
dem og os forældre med gejst, energi, humør
og høj faglighed. Ja, jeg kunne sætte flere superlativer på, men alt andet liger er budskabet: TAK – keep on the good work! 
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Efterårs kalender Menighedsrådet
Alle møder er med forbehold for gældende regler i Coronaudviklingen.
Aktiviteten på hjemmesiden www.nr-omme.dk
I forbindelse med nedlukningen af kirkerne pga. Corona har man til hver søndag
indtil august kunnet se en kort video og læse en klumme med søndagstanker. Dette bliver genoptaget, hvis nogen spørger efter det eller situationen igen gør det relevant.
Konfirmandstart fredag d. 4. september kl. 08.15.
I Grønbjerg begynder undervisningen i konfirmandstuen i Nørre Omme.
Der er indskrivning og forældremøde
i Grønbjerg konfirmandstue torsdag d. 10. september kl. 17
Der bliver en orientering om undervisningen og øvrige aktiviteter. I Grønbjerg undervises fredag morgen sædvanligvis hele klassen fra Friskolen uanset hvilket
sogn man kommer fra og hvor man gerne vil konfirmeres.
Høstgudstjenesten søndag d. 20. september kl. 10.00.
Abildå Brunkulsleje er den perfekte ramme om sognenes fælles høstgudstjeneste.
Vi håber på dejligt sensommervejr, og der bliver korsang og alle de smukke høstsalmer. Skulle vejret drille, er der stadig fri luft omkring os under brunkulslejets
store halvtag, så hvis vi klæder os efter vejret, bliver det fint under alle omstændigheder.
Efter gudstjenesten er der forskellige supper, man kan smage, og der bliver holdt
auktion over de medbragte høstgaver fra marker og haver. Vi opfordrer alle til at
pakke smukt ind og dermed sikre, at alle kan blive fristet til at købe rigeligt, til
fordel for modtagerne af årets høstoffer. Det vil blive fordelt mellem PULS ulandsprojekt og Kirkens Korshær i Herning.
Sang og Fortælling - fredag d. 2. oktober og fredag d. 27. november kl. 14 .
To gange i efteråret samles vi i præstegårdens stuer til en hyggelig eftermiddag
med sange fra Højskolesangbogen og fortælling fra gamle læsebøger eller samlinger af noveller. Tag gerne strikketøjet med - man lytter godt med noget i hænderne! Der er hjemmebag og kaffekopper på bordene! Det er gratis.
Syng Dansk - torsdag d. 29. oktober kl. 19.30 i Nørre Omme kirke.
Det er ved at være en tradition at vi byder ind med fællessang og korsang til årets
Spil Dansk uge. Der bliver sunget lidt af hvert, glade og vemodige sange, og vore
lokale kor medvirker, som altid med højt humør og sangglæde. Kom og vær med!
Alle Helgen søndag d. 1. november kl. 16
Alle, som gerne vil mindes deres kære afdøde, indbydes til en stille gudstjeneste
med oplæsning af navnene på dem, som er døde i det forløbne år her i sognene.
Der vil også være lidt ekstra musik.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at sætte lys på gravene på kirkegården.
Hvis man gerne vil have navnet nævnt på nogen, som er død og begravet eller bisat et andet sted end her, er man velkommen til at give mig besked, så vil jeg læse
det med.
Bodil Toftdahl - tlf: 20 87 83 67
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Mandagstilbud
Änglamark
mælk

Tirsdagstilbud
Franskbrød
Alm. eller
sødmælks

Let, mini eller
skummet

Fra
Sevel Bageri

Pr. liter 5,95

Kun 10,-

Fredagstilbud

Lørdagstilbud
6 rundstykker
Fra
Sevel Bageri

Vej selv slik

100 g. kun 8,95

Kun 20,-

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

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

