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Man kan godt være heldig!

På en tur til kirkegården sad der for oven på et riveskaft denne herlige guldsmed. Der findes mange forskellige guldsmede, så redaktionen vil ikke kloge i denne, men det kan være en Stor Hedelibel.
Billedet er i øvrigt taget med en ældre iPhone 7.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

bygget. Kan man se helt bort fra de politiske
motiver, er det i folkets interesse eller hvad?
Er det forskerne der bliver manipuleret, er
det forskerne der får en ”venlig” opringning
fra politikerne, er det politikerne der drejer
forskernes udmeldinger?
Bliver der taget beslutninger ud fra, hvordan verden ser ud, fra de cirkler politikerne
bevæger sig i?
Er den demokratiske proces lagt på hylden?
Skal vi slå hælene sammen og sige javel?
Spørgsmålene hober sig op, og vi bliver
nok ikke klar over den rette sammenhæng før
om føje år, når andre forskere har haft tid til
at undersøge hele forløbet.
Man kan vælge at sige, at vi er danskere og
vi er lovlydige borgere, der gør hvad der bliver sagt, uanset hvem der siger det, og håbe
på, trods alt ”godhed”, at man vil os det bedste.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Hvad kan denne klumme komme til at indeholde andet end betragtninger over den altdominerende dyne, der på den ene eller anden
måde er lagt over os. Det er naturligvis Coronaen, der på mange måder hindrer os i at
leve og agere på den måde vi ”plejer”.

Restriktioner
Med de sidste tiltag - og bliver de, de sidste?,
lægges der endnu nogle restriktioner over vores gøren og laden.
I lang tid har vi her i Grønbjerg været forskånet for smitten, men på det sidste har både
Friskolen og enkelte i befolkningen været
ramt, hvilket har givet begrænsninger i vores
”bevægelsesfrihed” og aflysninger af møder
til følge.
Her kan man med rette citere Piet Hein:
Folk som ved
Berørte aktiviteter
hvad der er bedst
Tager vi det nære, er sporten og de udfoldel- hærger verden
ser der er forbundet hermed begrænset, selvsom en pest. 
om badmintonspillerne kan spille på livet løs,
blot de overholder reglen om at bære mundDeadline for nr. 168 er
bind til og fra kampene og til og fra omklædTorsdag d. 31. december 2020
ningsrummene.
Advent og jul står også for døren og der er
Bladet udkommer
aflysninger på stribe og juleballet ”hænger i
onsdag
d. 20. januar 2021
en tynd tråd”.
Én sagde i forbindelse med aflysninger,
”lad være med at sætte et ”aflyst” bånd hen
RUNESTENEN
over en meddelelse, det er så deprimerende”.
Så lad os glæde os over de arrangementer,
www.runestenen.dk
der kan stables på benene, med de restriktioRedaktør:
ner det nu indebærer.
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Med den hastighed restriktionerne indføres
Tlf: 25 47 05 89
og forhåbentlig afvikles igen, er det lokalt ike-mail: runestenen@runestenen.dk
ke til at følge med i, hvilke arrangementer
Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
bliver til noget, og hvad bliver ikke til noget.
Mogens Ballegaard ©.
Her kan kun henledes til de sociale medier,
mailinformationer og opslag på byens tavle Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
og tavlen ved Nr. Omme kirke.
Mobilpay:

Og så ud i periferien
Ser vi lidt længere ud end til Grønbjerg, kan
man til tider undre sig over de beslutninger,
der bliver taget fra højere instans. Hvad er bevæggrundene, hvorpå bliver beslutningerne

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

sammen for at begrænse smitten, og for at
sikre folkesundheden og at sundhedsvæsenet
kan følge med.

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

Ringkøbing-Skjern Kommune
Her i kommunen har vi i skrivende stund et
højt smittetal på ca. 135 pr. 100.000 borgere.
Det betyder at mange borgere ulykkeligvis
har Coronaen tæt inde på livet og selv er
ramt af sygdommen eller har pårørende eller
bekendte, der er ramte.
Vi gør, hvad vi kan for at undgå yderligere
spredning, og ikke mindst for i videst muligt
omfang at undgå at smitten rammer de der er
mest sårbare.
Der er mange, der er hårdt ramt af de restriktioner der er iværksat. Det gælder bl.a.
rejsebranchen, restaurationsbranchen, oplevelsescentre, turismen og lige nu går det rigtigt hårdt ud over de i forvejen hårdt trængte
pelsdyravlere.

Til Runestenens læsere.
Efteråret er over os og jeg
vil denne gang indlede med
et vers fra ”Skyerne gråne,
og løvet falder”
Jeg synes at den ganske
godt, i overført betydning,
fortæller om den dagligdag
vi oplever lige nu. Det kan til tider, med baggrund i Coronakrisen, være svært at bevare
gejsten og optimismen, men dog bærer blus
vi med glæde.
Det er vigtigt at bevare glæden og optimismen, selv om der er meget der er svært, og
som vi savner i disse svære måneder.

….fortsættes side 6

”Skyerne gråne, og løvet falder
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukke: det sner!
og dog bære blus vi med glæde!
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Corona.
Efter nogle gode sommermåneder med lavt
smittetal og heftig aktivitet i sommerlandet er
smittetallet, såvel her hos os i Danmark, som
i hele verden kraftigt stigende med det til følge, at der igen er indført restriktioner for at
komme smitten til livs.
Det betyder at mange medarbejdere både i
det offentlige, men også i det private er
hjemsendt og arbejder hjemmefra. Forsamlingsforbuddet er nedsat fra 50 til ti personer,
restauranter skal lukke kl. 22.00, der skal anvendes mundbind, og en lang række af andre
tiltag.
Smitten skal begrænses
I de kommuner hvor der er 40 smittede pr.
100.000 indbyggere eller flere, og hvor der
samtidig er smittede minkfarme er der indført
begrænsninger i besøg på ældrecentre. Alt
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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

Grethe Lauridsen
30 27 96 10 /
Herdis Tang
21 72 21 11

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
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
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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Dagen aftaget med 9t42m

Stor aktivitet.
På trods af den sundhedskrise vi er midt i, er
der stor aktivitet i hele kommunen. Virksomhederne har generelt nok at se til og flere har
planer om udvidelse af deres produktion (der
er naturligvis undtagelser). Der bliver efterspurgt erhvervsjord til udvidelse og til nyetablering.
Der er godt gang i salget af huse, og salget af
sommerhuse har ligget på et rekordhøjt niveau.
Der efterspørges byggegrunde til parcelhuse,
ikke kun i de store byer, men spredt over det
meste af kommunen.
Mange ildsjæle og frivillige er i gang med
udvikling af projekter og jeg kan ikke mindes
at aktivitetsniveauet tidligere har været så
højt som det er tilfældet lige nu.
I Ringkøbing arbejdes der med et Naturprojekt, det samme er gældende i Borris, i Sønder Bork, og i Troldhede.
I Højmark er man langt fremme med renovering og ombygning ved forsamlingshus og
hal.
I Ringkøbing, Lem, Skjern, Troldhede og
Tarm arbejdes der med aktiviteter i stationsbygningerne. (Der er flere som ikke er nævnt
her)
En fornøjelse at opleve den store energi og
lyst der er til at gøre hver deres område til et
endnu bedre sted at leve og bo i. Det mener
jeg at vi alle har god grund til at være stolte
af.
Med disse ord vil jeg ønske læserne et rigtigt
godt efterår.
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune 

….fortsættelse fra side 3

Jeg håber, at smittetrykket meget snart igen
må vise en nedadgående tendens, og at vi kan
vende tilbage til noget, der bare ligner den
dagligdag, vi kender og holder af.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Skolestruktur.
Elevtallet i folkeskolerne i kommunen har
gennem flere år været faldende, og med udsigten til at det forsat vil falde i de kommende år, blev det i forbindelse med Byrådets
budgetkonference i 2019 aftalt, at der skulle
nedsættes et udvalg med formålet at skabe
grundlag for at Byrådet kan vedtage en fremtidig skolestruktur, som er langtidsholdbar,
og som sikrer en god balance mellem hensynet til geografisk dækning, økonomi samt
faglighed og trivsel.
Udvalget har bestået af politikere, skoleledere, lærere, forældre, ungdomsrådet og
landdistriktsrådet.
Arbejdet blev igangsat i januar 2020, og
der har været afholdt en lang række møder
hvor rigtigt mange sten er blevet vendt.
Udvalget er nu i mål med arbejdet og har
afleveret en rapport som skal danne baggrund
for det videre arbejde.
De politiske grupper i Byrådet behandler
nu rapporten, og målet er at der i forbindelse
med byrådets møde i november kan vedtages
en fremtidig skolestruktur.
Jeg håber at vi finder gode løsninger som
tilgodeser både de små og de større samfund
i kommunen.

Vejviseren 2020…
Send dine ændringer/tilføjelser til
runestenen@runestenen.dk
eller med SMS til: 25 47 05 89
Husk vi tager også børnene alvorligt. De kommer i med navn og adresse samt fødselsår.
Vejviseren bliver kun omdelt i Grønbjerg by og på land.
Vejviseren udkommer sammen med Runestenen til januar.
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 Nr. Ommes ældste bygnings indre renovering
Thja, hvilken er egentlig Nr. Ommes ældste
bygning? Nu skal det ikke udvikle sig til at
være en gættekonkurrence, og det skal heller
ikke udvikle sig til sognets historie.

ind over, hvorefter Nationalmuseet bliver
bedt om en rapport over opgaverne. På baggrund af denne rapport kan der indhentes tre
tilbud, hvilket sker i 2018. Der skal naturligvis vælges det billigste tilbud, som kom fra
Konserveringscenter Vejle.
Stiftsøvrigheden skal også ind over processen, for Nr. Omme menighedsråd råder ikke
over den halve mio. kr. som hele processen
koster. Det sker så med en godkendelse i
2019. Hvorefter hele opgaven kan begynde i
2020, og som nu her i efteråret 2020 kan
meldes færdig.

Nr. Omme Kirkes alder
Men det er såmænd Nr. Omme Kirke det drejer sig om.
Kirken er fra omkring 1100 - 1150. I 1160
lærte man her i Danmark at brænde ler til
tegl og da kirken er opført i granitkvadre
havde man ved opførelsen ikke kendskab til
ler-til-tegl-processen.
Læs om kirken på www.nr-omme.dk
Det vil føre meget vidt at gennemgå det indre
af kirken, men man kan læse om kirken og
dets indre på www.nr-omme.dk.

Udsnit af rapporten - Altertavlen
Altertavlen var i en ringe forfatning forårsaget af tidens tand som sod fra stearinlysene
solens falmende indvirkning fra vinduet i syd,
stearinstænk og borebiller i træet. Det sidste
blev behandlet i en fire ugers lang proces i et
”anoxia-anlæg” hvor altertavlen udsættes for
et lavt iltindhold, der kvæler skadedyr.
Se den enorme forskel på altertavlen før og
efter konserveringen på de efterfølgende par
sider.
En anden detalje som Kresten kan fortælle
om er, at da der skulle bores nye huller til
fastgørelse af ”Grønbjergs Jesus” på nordvæggen, skulle der sendes bud efter nationalmuseet, der skulle finde ud af, om der var
kalkmalerier lige der hvor hullet til den nye
fastgørelse skulle sidde - det var der nu ikke!

Renoveringen
Den indre renovering omfatter bl.a. Altertavle, dele af Alterbordet, Prædikestolen, Lydhimlen der hænger over prædikestolen samt
Krucifikset af ”Grønbjergs Jesus” på nordvæggen.
Den lange proces
Hvordan er så processen ved en sådan renovering.
Der skulle en samtale til med den ansvarlige i menighedsrådet, for at få et overblik
over processen. Den ansvarlige er Kresten
Vestergaard der er kirkeværge. Kresten kom
i menighedsrådet som suppleant i 2017, og
som ”udnævnt” kirkeværge er det hans og
menighedsrådets opgave at føre tilsyn med
kirkens bygninger.
Det gør Kresten og menighedsrådet så bare
ikke helt alene, for vore kirker er under nøje
”kontrol” af Kirkeministeriet og Nationalmuseet.

Rapporten og offentliggørelse af den
Hele processen og i meget nøje detaljer er
udfærdiget i en 30 siders lang rapport fra
Konserveringscenter Vejle. Rapporten er naturligvis i menighedsrådets varetægt, men et
eksemplar er overgivet til Grønbjerg Lokalhistoriske arkiv, hvor man kan se den helt
fantastisk detaljerede rapport.

Den korte version
For at gøre en lang historie lidt kortere påbegyndtes opgaven med renoveringen af ovennævnte områder omkring 2017.
Hele proceduren skal gå gennem, først menighedsrådet, herefter kommer provstesynet

Et eksempel fra rapporten
”Lydhimlen blev nedtaget til konservering i
kirkerummet.
Himlen blev renset for snavs, skidt og kalkstænk. Løst farvelag blev fastlagt med størlim
3%. Svindrevner blev fyldt med balsatræ og
7
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Fra rapporten hedder det: ”Det nuværende maleri (Opstandelsen), signeret A. Hunæus 1855, er malet
på et tætvævet, forgrunderet lærred på en kilbar blindramme. Farvelaget er meget tyndt og fint påført
på nær enkelte pastositeter i nederste figurgruppe. Især i nederste figurgruppe er der arbejdet med flere lasurer (dvs. tynde, semitransparente farvelag) for at opnå en vis dybde og klarhed i farverne. Maleriet er ferniseret.”
Foto: Begge billeder af altertavlen i Nr. Omme kirke er taget af Konserveringscenter Vejle
8
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Også fra rapporten: ”Efter et par ugers optørring blev tab i farvelaget og langs kanten retoucheret med
Gamblin og maleriet slutferniseret. Maleriet fik påmonteret en bagsidebeskyttelse i form af en polycarbonat kanalplade.
Det er vigtigt at gardinet i vinduet mod syd er trukket ned når kirken ikke bruges, da lysindfaldet har en
nedbrydende effekt på farvelag og maleriets fernislag, også efter at altertavlen er blevet restaureret.”
9
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Nedbringelse af den nedbrydende effekt
Menighedsrådet er nu i færd med at anskaffe
sig ”stearinlys” til alterbordet baseret på olie,
som ikke skulle sode altertavlen til, ligesom
lysindfaldet fra de to sydvendte vinduer bliver reduceret, når kirkerummet ikke er i
brug, så altertavle og prædikestol ikke udsættes for den nedbrydende effekt. (-mb)

fæstnet med varmelim og kittet med Modustuc (en færdig kit der bygger på PVAc og
akrylat). Kitten blev isoleret med et tyndt lag
paraloid 3% i ethylacetat og retoucheret med
QOR vandfarve. Glansen blev tilpasset med
Gamblin Conservation Colors. På samme
måde blev farvetab kittet og retoucheret.”
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 Så blev der endelig delt badmintontider ud
Man skulle jo tro, at grønbjerggenserne stod i
kø den aften, der blev åbnet, og man kunne
indskrive sig til en tid på badmintonbanerne i
Multisalen i Grønbjerg. Men nej! Der stod
kun et par stykker. Og så er det man tænker var det bare det?
Henrik Mortensen, der er Grønbjerg Aktivs
mand i Badmintonsammenhæng, kom og låste op for de fremmødte. Lidt efter lidt kom
der dog også nogle stykker mere til.
Nå! Men så skulle tiderne jo deles ud, men
nej! Der kom først et længere foredrag om,
hvordan man skulle spritte af, rengøre net og

stænger samt gulv, så der ikke lå overflødige
Corona virusser gemt et eller andet sted på
banerne.
Endelig kom man til tidsskemaet hvor der
så kunne vælges tider som passede ind i den
øvrige aktivitet i Multisalen i Grønbjerg.
Der behøver jo i princippet kun én mand til
at booke baner, hvis man er otte mand der
gerne vil spille double på to baner, og dem
var der da også flere af - altså doublespillerne. Og alle stod i behørig afstand fra og mellem hinanden. (-mb)

Henrik Mortensen i gang med Corona-svaber-instruktionen.
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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 Og så var der kaffe bagefter…...
Menighederne i Danmark
Hvert fjerde år sker der en større eller mindre
udskiftning i de omkring 1900 menighedsråd
landet over (menighedsrådene i Danmark
”styrer” ca. 2.200 sogne med 2.354 kirker).
Således sker det også i Nr. Omme menighedsråd. Året er 2020 og det nuværende menighedsråd har siddet i fire år.
Opstillingsmøder
Landet over har der tirsdag den 15. september d.å. været opstillingsmøde i de ca. 1900
menighedsråd. Det betyder, at der foruden de
12.400 menighedsrådsmedlemmer og de ca.
2.100 fødte medlemmer (præsterne), har der Dirigent Hans Jørgen Mikkelsen forsøgte på glimsikkert været mindst det samme antal menne- rende vis at holde styr på alle de snaksalige deltagere.
sker til møde denne aften.
H.C. Birkebæk sig og meldte sig som kandiNr. Omme Sogn
dat.
Her i Nr. Omme sogn, som Grønbjerg ligger
i, var der til opstillingsmødet omkring 30 Præsentationen
deltagere inkl. det nuværende menighedsråd Efterfølgende skulle de opstillede præsentere
og det fødte medlem, pastor Bodil Toftdahl.
sig. Hvilket de fire siddende medlemmer geAftenens forløb lå i faste rammer dikteret af nerelt mente, at det er et spændende arbejde
Kirkeministeriet.
de udfører for vort sogns kirke og tilhørende
Formand for valgbestyrelsen Kresten Vester- bygninger og arbejdsområder.
gaard bød velkommen og foretog valget af
dirigenten.
Kresten Vestergaard var blevet medlem af
Hans Jørgen Mikkelsen blev valgt til dirigent menighedsrådet som stedfortræder i løbet af
for aftenen.
den tidligere periode.
Herefter var der orientering om menighedsrådets opgaver i de forløbne fire år.
Grethe Lorentzen har siddet i otte år og har
(se evt. Runestenen nr. 165 side 34-35)
bl.a. kontakten til Grønbjerg Friskole hvor
Efterfølgende udspandt der sig en drøftelse hun også er ansat som lærer.
af, hvordan menighedsrådet kunne være
medvirkende til at få de mange nytilflyttede Gravers Kjærgaard har siddet i tre perioder
udlændinge inddraget i fællesskabet i sognet. altså 12 år og vil gerne deltage i arbejdet,
Efterfølgende var der opstilling af kandidater som han synes er rigtig spændende i endnu
til menighedsrådet.
en periode. Gravers har været kasserer i de
tre perioder.
Det nuværende menighedsråd
Det nuværende menighedsråd som består af Else Pedersen har været med i 24 år heraf de
Else Pedersen, Gravers Kjærgaard, Grethe 16 år som formand. Else bemærkede at hun
Lorentzen, Kresten Vestergaard og Marianne havde kastet sin kærlighed på kontakten til
Hansen, valgte alle på nær Marianne Hansen, personalet i og omkring kirken.
at genopstille. Der skulle således findes et Alle ovenstående var enige om at foruden armedlem mere, der ville opstille, og her rejste bejdet med de kirkelige anliggender har sam12
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været i menighedsrådet været præget af me- Her havde Else Nyborg meldt sig som kandigen humor og gode samarbejdsrelationer.
dat sammen med Connie Schmidt, som ikke
var til stede, men som havde givet tilsagn.
H.C. Birkebæk som sandsynligvis bliver ny- Else Nyborg blev første stedfortræder.
valgt (se senere) sagde, at han ikke dyrkede
religionen specielt, men hver morgen når han Denne procedure som herover er skitseret er
kører på arbejde, hilser han pænt på den den almindelige i Nr. Omme sogn hvilket begamle kirke på Sønderkjærsvej.
tyder at der på gammel vis er et såkaldt
”fredsvalg” altså at de der bliver opstillet på
Marianne Hansen var rørt, da hun takkede opstillingsmødet er det næste menighedsråd.
for de 20 år, hun havde deltaget i menighedsrådets arbejde og bebudede samtidig med at Hertil skal blot nævnes at der er mulighed for
hun gerne ville gå til hånde i givet tilfælde.
at fremkomme med en alternativ liste såfremt
Der var stor applaus til Marianne
man ikke er tilpas med den liste der er opstillet.
Afstemningsresultatet
Denne eventuelle liste skal indgives til valgDer kunne stemmes på tre af de fem opstille- bestyrelsens formand Kresten Vestergaard
de og efter afstemningen blev fordelingen så- senest den 13. oktober. Såfremt der fremledes:
kommer en sådan liste bliver der afholdt valg
den 17. november, hvorefter et menighedsråd
Else Pedersen .................. 17
kan sammensættes.
H.C. Birkebæk ................ 16
Der har f.eks. i Ringkøbings ni personers stoGravers Kjærgaard ........... 13
re menighedsråd været medlemmer fordelt på
Kresten Vestergaard ........ 12
tre lister. Én politisk (socialdemokratisk) en
Grethe Lorentzen ............. 10
grundvisk liste og en indremissionsk liste Ved sidste valg var der således en
Sluttelig skulle der opstilles to stedfortrædere. ”kirkeliste” og en ”sogneliste”. (-mb)

Grethe Lorentzen og Gravers Kjærgaard går rundt og indsamler opstillingslister, som hver deltager
kun kunne sætte tre af de fem navne på.
Kaffestuens mandagshygge aflyst til søndag den 22. november
på grund af ændrede Coronaregler.
Nærmere info vil blive meddelt. - Mvh Anne-Kirsten og Marcus
13
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Nytårsfyrværkeri
Skal der være fyrværkeri, så lad der være fyrværkeri
{
{
{

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

{

Du kan støtte med et lille såvel som et stort bidrag

Spar på krudtet og giv i stedet et bidrag på
{
konto nr. 7780 - 60 61 741
{
mobilepay på 29 66 84 28
{
til Karsten pedel (Grønbjerg Friskole)
Ses vi 1. januar 2021 kl. 00.20?
00.20 - tror jeg nok vi gør!

O g s å gr u n de t C o r on a om s t æ n d ig he de r b l i ve r ” Me n s v i ve n t e r” ik k e a f h ol dt
14
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 Nørklerne med årets+ ”høst”
Ved: Birgit Sinkjær

Der skal strikkes - pakkes og hygges...
Så har Nørklerne været samlet for at pakke
det sidste 1½ års arbejde.
Det blev i alt til 86,6 kilo tøj, som fordeles
via Røde Kors til folk i nød.
Der var lavet mange tæpper, trøjer, huer og
sokker.
….og sys på maskine
På symaskine var der syet meget undertøj,
mange nederdele, joggingbukser og -sæt.
Corona , ”hjemmearbejde” og flere hænder
Da vi ikke kan mødes på Plejehjemmet pga.
Coronasituationen, er vi begyndt at mødes i
private hjem.
Pt. er vi 7-8 der mødes hver anden tirsdag eftermiddag (ulige uge).
Det ville være hyggeligt hvis flere har lyst til
at deltage i hjælpearbejdet.
Henvendelse:
Grethe Lauridsen tlf. 30 27 96 10 

Foto: Birgit Sinkjær

En lille flok nørklere var samlet til pakning af de
knap 87 kg tøj.
Fra venstre er det Margit Jensen, Grethe Lauridsen og Ingerlise Vestergård

15
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 Ny beboer på Algade 6
Ved: Grete Tange

Samtale med tilflytteren på Algade 6.
Hvorfor Algade 6?
Bjørn Søndergaard er navnet, og han er flyttet hertil, fordi han flere gange er kommet
igennem Grønbjerg og har set det flotte hus.
Han syntes også, at indretningen var god,
så til sidst blev han enig med sig selv om, at
det hus kunne han godt tænke sig at bo i.
Der var asfaltindkørsel, og så var der plads
til, at han kunne have lastbilen holdende i
gården. Og så var den handel gjort.
Bjørn fortæller:
Barndom og skolegang.
Jeg er flyttet hertil fra Boris, hvor jeg boede
til leje, men jeg er født i Skarrild på en landbrugsejendom i Skarrild, hvor vi var fire
børn, så jeg har to storebrødre og en lillesøster. Jeg gik også i skole i Skarrild og var se-

Foto: Mogens Ballegaard

Bjørn Søndergaard

nere på Blåkilde Efterskole i to år og derefter
et år på Nøvlingskov.
Uddannelse og jobs.
Bjørn fortsætter: Jeg er 45 år, og jeg er uddannet kranfører. Jeg var i lære ved Vagn
Poulsen i Sørvad. Med den uddannelse var
jeg samtidig uddannet som chauffør, og jeg
har stort set kørt lastbil lige siden. Jeg har
dog også arbejdet hos Vestas og på maskinfabrik i Skjern.
Jeg har også taget en pædagogisk assistent
uddannelse. Det gjorde jeg, fordi jeg godt
ville arbejde med mennesker, så jeg har været handicaphjælper et par år – med døgnvagt.
Arbejdstid og -plads.
Efter jobbet som handicapmedhjælper vendte
jeg tilbage til lastbilkørsel, og der er jeg stadig.
Jeg har en speciel arbejdstid, idet jeg arbejder torsdag, fredag, lørdag, fri søndag og så
16
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arbejder jeg mandag, tirsdag og onsdag,
hvorefter jeg har fri en uge.
Bjørn fortæller videre, at han er ansat hos
Vestjysk Andel, så det er deres produkter, jeg
kører med.
I høsttiden er der særligt travlt, så der må
jeg af og til træde til på mine fridage. Der er
seks foderfabrikker, hvor jeg kan hente varer,
som skal bringes rundt til landmændene, så
jeg kører over hele landet.
Vi leverer f.eks. hestefoder til Dronningens
heste. Af den grund er det ikke hver dag, jeg
kommer hjem, for det er ofte nemmere at sove i bilen.
Jeg starter ved 4 - 5-tiden hver dag, og så
har jeg 12 til 14 timers kørsel foran mig.
Det er nemlig sådan, at modtagerne kan bestille, om det skal være en morgenaflevering
eller senere på dagen. Derfor er det dejligt, at
jeg kan sove længe, når jeg har min friuge.
Jeg har nu arbejdet for dem i 10 år med pause
ind imellem.

nelse, og så kommer de på besøg her, når de
har tid.
En god veninde.
Jeg har en rigtig god veninde, som bor hos
mig i vintertiden, for om sommeren bor hun i
sit kolonihavehus.

Fritid
Bjørn siger at han godt kan lide skove, og
dem er der jo mange af lige udenfor døren,
fortsætter han, og jeg kan godt lide at gå ture
der, ligesom jeg også holder af at cykle.
Jeg vil gerne være med til at køre ture sammen med andre. Sport, der kræver stor indsats, kan jeg ikke være med til, for jeg har to
knæ, der går af led ved voldsom aktivitet. Jeg
har fået dem opereret, men det har ikke hjulpet.
Jeg har to motorcykler, så dem bruger jeg også tid til at køre på. Jeg er medlem af en køregruppe i Ringkøbing, så dem kører jeg en
tur sammen med, hvis jeg har muligheden,
og det er hyggeligt.
Der er jo også arbejde ved at vedligeholde
Familie.
Jeg er far til 4 piger, hvor Lærke, som er på huset, især haven kræver tid.
weekend fra torsdag til mandag, er 11 år. Så,
når hun er her, kører jeg hende i skole. Hun Hermed takker jeg for samtalen, te og omvisbor i Stauning med sin mor, og de tre andre ning i huset. 
har hjem i Skjern. De er i gang med uddan-

Vinterens kalender Menighedsrådet
Alle møder er med forbehold for gældende regler i Coronaudviklingen.
Nr. Omme Koret meddeler:
Grundet de nye Coronarestriktioner holder Nr. Ommekoret pause foreløbigt indtil
19. januar 2021.
Sang og Fortælling - fredag d. 27. november kl. 14 .
Aflyst!
Søndag den 29. november
Afskedsgudstjeneste og tak for 8½ år i Grønbjerg - Det nye menighedsråd tiltræder
Nytårsgåtur og gudstjeneste i Nørre Omme
Det nye år begynder traditionen tro med en frisk gåtur - i små grupper - nytårsdag
fra kirken kl. 14.00. Vi er tilbage ved kirken kl. 15, hvor der serveres varm suppe
og en gudstjeneste!
17
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
18
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Vaccine mod Coronavirus.
Det er normalt, at man laver et par forskellige
vacciner mod virus, så man er mere sikker.
Mod Corona er man i gang med over 200
og 5 er godkendt til begrænset brug i Rusland
og Kina, men ikke godkendt i vesten.
Tiltroen er hæmmet af flere skandaler med

vaccine, der ikke virker. Vestlige eksperter
mener, at vi skal hen til næste sommer, før vi
har en vaccine, der er både effektiv og sikker
at bruge, og selv da kan det være, at vi skal
fortsætte med at bruge mundbind og håndsprit.
Der vil også gå nogen tid, inden der er
fremstillet nok til at dække behovet, og man
er nødt til at bestemme, hvem der skal have
først, og nogle er så skeptiske, at de ikke vil
have, og så kan smitten fortsætte. 

Nyt fra organisten
Nr. Ommekoret

Koret øver hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Nr. Omme Kirke. Desværre er koret sat
på pause året ud pga. Corona.
Opstart efter jul er tirsdag d. 19/1.
Vi synger både klassisk og rytmisk, enstemmigt og flerstemmigt og hver med sit
næb. Man kan selv vælge om man vil synge en 2. eller 3. -stemme eller man helst
vil synge melodien.
Man gør det, man har lyst til. Har du lyst til at være med i et fællesskab centreret
omkring sang, musik og masser af glæde, så kom endelig og vær med.

Musik for de små

Vi har nu haft 3 gange med musik for de små i Nr. Omme og Anna og jeg vil gerne
sige tusind tak til børn og voksne for nogle dejlige formiddage. Nye datoer meldes
ud (marts, april). Vi glæder os allerede.

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
19
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

Adr.:
Formand:

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

20
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Nyt fra Menighedsrådet
Advent og afskedsgudstjeneste søndag den 29. november kl. 15.30


Et år går hurtigt, det er allerede advent igen og vi plejer at fejre dette med
en gudstjeneste med lidt godt til ganen inden gudstjenesten og en masse
dejlige salmer.



Otte og et halvt år går også hurtigt, så lang tid er det siden pastor Bodil
Toftdahl kom her til Nr. Omme. Nu vil hun gerne arbejde noget mindre og
få mere tid til andre ting. Derfor er adventsgudstjenesten også afskedsgudstjeneste for Bodil.



Menighedsrådet (og Bodil Toftdahl) er meget gode til at få nye ideer, det har
vi fået brug for nu, hvor Corona med meget jævne mellemrum bestemmer,
hvad vi må gøre. Vi har allerede ændret et par gange i, hvordan første søndag i advent skal forløbe.



Men det er sikkert, at der bliver en gudstjeneste den 29. november og
det bliver kl. 15.30 og der bliver mulighed for at sige tak for 8½ meget gode år sammen.



Hvordan konceptet ellers bliver vil der blive informeret om, via kirkeblad
(omdeles 20. - 22. november), Runestenens mail og informationsstander i
byen og ved kirken.

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Flagallé

Jens Sandal
61 41 71 54

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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Juletræsfest 2020
Søndag den 29. November kl. 14.30 - 16.30
I år 2020 - bedre kendt som Covid-19 året vil
denne begivenhed blive afholdte med afstand
og gældende cov-19 regler.
Kom uanset alder og deltag i årets juletræsfest
Vi mødes ved den gamle smedje kl. 14.30, hvor vi vækker julemanden.
Derefter tænder vi lyset i det store juletræ på Torvet hvorefter vi vil gå ned i Byparken.
Der serveres, gløgg, kaffe, saftevand og en godtepose til børnene.
Entré: 20,- pr. person
Glade julehilsener - Grønbjerg Sogneforening

Kultur & samvær - Program efterår 2020
November:
“Ud af Grønbjerg Skole og hvad så?” - Er desværre aflyst.
17. december: Under forbehold for Coronarestriktionerne
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.
22
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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
23
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Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul.
Juletræer kr. 130,- indtil ca. 2,0 m
Der er mulighed for at gå
en tur i skoven og samle
mos og kogler samt købe
gran til adventskrans og
juledekorationer.
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9

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


Benytte MobilePay: 25 47 05 89



Overføre et beløb på 7650 - 26 86 793 via netbank



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

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

Grønbjerg Julemarked i Forsamlingshuset er desværre aflyst.
Margrethes Døtre
24
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 Veteranbiltræf set fra Grønbjerghjemmet
Ved: Julie Victoria Skovgaard pædagog og frivilligkoordinator

Corona og hvad der deraf kan komme
Corona pandemien har og har haft stor indflydelse på Danmark og danskernes hverdag
og trivsel.
Det gælder også for beboerne på Grønbjerghjemmet, hvis hverdag blev vendt fuldstændig på hovedet. De har måtte lide afsavn
til deres pårørende, der ikke har måtte besøge
dem, de har ikke kunne forlade huset og gøre
det de plejer, og så har de måtte affinde sig
med personaler, der har båret værnemidler og
haft travlt med at overholde alle regler og restriktioner.
Savnet af de frivillige
Vi har i denne svære tid ligeledes måtte undvære vores trofaste og meget afholdte venner
i frivilligforeningen ”Grønbjerghjemmets
Venner”.
Vore venner, der ellers troligt møder op,
igangsætter aktiviteter og deler ud af deres
omsorg.

Vi har f.eks. ikke kunne tage på sommerferie i år, selvom vennerne havde booket luksus sommerhuset i Thorsminde, som vi havde set så meget frem til at tilbringe en uge i.
Personalet på Grønbjerghjemmet har altså
måtte tænke kreativt, for at tilbyde beboerne
nogle gode oplevelser i foråret og hen over
sommeren.
Ét af tiltagene var, at etablere ”en campingplads” på parkeringspladsen – Ja, I er måske
nogen i Grønbjerg by, der har tænkt: ”Hvad i
alverden har de nu gang i!”
Men meningen var, at beboerne skulle få en
oplevelse via de loppefund/retroting og campingting, der var stillet op i – og udenfor teltet. At miljøskiftet og den stemning, der blev
skabt indenfor den spraglede og farverige
teltdug ville appellere til sanserne og bidrage
med noget anderledes og positivt til samværet.
”Et frikvarter fra hverdagen”, en følelse af
sommerferie og frihed.

Foto: Julie Skovgaard

Synergieffekten
Teltet er blevet flittigt brugt,
og det var da også en formiddag på ”campingpladsen” at
ideen til næste arrangement
opstod.
Vi sad tre beboere og et personale og nød solen og kiggede
på livet på Algade.
En meget flot rød veteran traktor kom kørende forbi og blev
hurtigt et samtaleemne beboerne imellem.
De snakkede om, at de elskede
gamle biler og inden der var
gået 10 minutter, havde de
planlagt et veterantræf, der
skulle afholdes sidst på sommeren, og at vi i den sammenhæng selvfølgelig skulle have
kaffe og rundstykker.

Brian og den Røde Ferguson
25
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Svend var straks med på ideen
Den røde traktor kom efter kort tid tilbage
igen og viste sig at tilhøre vores nabo.
Vi gik spontant over og talte med ”manden
med traktoren”. Måske Svend blev lidt overrasket, da tre kørestolsbrugere med en mission holdt parkeret ude foran hans garage.
Men Svend var straks med på ideen og blev
vores medplanlægger.
Vi fik ringet til Grønbjerghjemmets venner
og spurgt, om de ville give rundstykker og
kaffe samt komme og hjælpe os på dagen.
Den var de selvfølgelig med på (som altid
☺).
Nu skulle vi bare vente til dagen, hvor det
hele løb af staben. Det er ingen hemmelighed, at personalet var noget spændte på, om
der overhovedet ville komme nogle ”gamle
biler”.
Der var dog ingen nervøsitet at spore ved
beboerne, der ingen problemer havde med at
komme ud af sengen denne morgen.

Det viste sig, at personalets skepsis blev
gjort til skamme. Det endte med at blive en
bragende succes, med tre flotte motorcykler,
en traktor og 8 veteranbiler linet flot op ude
foran Grønbjerghjemmet.
Det blev et par hyggelige timer med en
masse snak om biler.
Mange ville gerne fotograferes sammen med
bilerne og en enkelt beboer fik lokket en køretur ud af én af veteransamlerne, en oplevelse der sent vil blive glemt.
TAK!
En stor tak til alle jer dejlige Grønbjergborgere, der bakkede flot op om arrangementet,
tak til vores frivillige og tak til ”manden med
traktoren” – som nu ikke blot er ”manden
med traktoren”, men vores venlige nabo
Svend, der har været sød til at hjælpe os med
arrangementet og komme med smukke georginer. 
Se også indlægget fra Runestenen side 36

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

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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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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 Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Ved: Formand Mogens Ballegaard

Formandsberetning 2019 Grønbjerg lokalBilledet er fjernet i forbindelse med den
historiske Arkiv
meget omdiskuterede Persondataforordning.
Én person har ikke ønsket at billedet vises på
I Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har vi i internettet. Det retter Grønbjerg Lokalhistori2020 også været ramt af Coronarestriktionerne. ske Arkiv sig naturligvis efter og fjerner bilDesuden er Arkivets lokaler af en sådan di- ledet fra siden, men det oplyses endvidere at
mension at hele bestyrelsen ikke kan være til billedet er i arkivets besiddelse.
stede på én gang. Generalforsamlingen har væDer er i princippet ikke noget nyt i forhold
ret udskudt og endelig afholdes i privat regi.
til offentliggørelse af billeder fra før EUPersondataforordningen blev indført. Det der
Året 2019 begyndte med et konstituerende bliver fokuseret på, er den omsiggribende ofmøde hvor valget faldt på følgende:
fentliggørelse via internettet og den eventuelle misbrug af persondata, der kan være forFormand: Mogens Ballegaard
bundet hermed.
Næstformand: Lars Holm Hansen
www.arkiv.dk hvor de fleste af Danmarks
Kasserer: Hans Erik Hansen
lokale Arkiver har deres platform er de lokaSekretær: Klaus Jensen
le foreningers fælles platform som kun lægEDB-og Arkibaskyndig Rita Welander
ger plads til de lokale arkivers præsentation/
materialer til offentligheden. Platformen beÅret har i 2019 også været præget af en del nyttes af temmelig mange, og der er 580 araktivitet i Lokalhistorisk regi.
kiver over hele landet tilknyttet platformen.
Der har været tale om ”fysiske besøg” og fleArkiv.dk pointerer på sin side at materialet
re besøg via henvendelser på billeder på si- på Arkiv.dk er de enkelte arkivers materiale,
den arkiv.dk. En del arbejde har atter i år væ- hvilket betyder at Arkiv.dk beder om at alle
ret forbundet med den islandske præst Mag- henvendelser om et bestemt materiale eller et
nus Magnusson der var præst i Grønbjerg i billede sker direkte til det berørte arkiv. Altså
perioden 1895 – 1917. Der kom flere oplys- hvis en person ikke ønsker et givet billede på
ninger fra hans oldebarn til gavn for Arkivet Arkiv.dk skal vises fremover skal man blot
her i Grønbjerg og naturligvis også til andre rette henvendelse til det pågældende arkiv og
der måtte have interesse for ham.
i vores tilfælde er det naturligvis Grønbjerg
For første gang i Grønbjerg Lokalhistoriske Lokalhistoriske Arkiv.
Arkivs historie er vi blevet bedt om at fjerne
Af visninger på Arkiv.dk fra Grønbjerg Loet billede fra Arkivets side på Arkiv.dk.
kalhistoriske Arkiv er der følgende:
13.560 visninger i 2019 det
er en stigning på knap 1500
visninger i forhold til 2018.
Total siden 2010 har der
været 55.137 visninger på
Grønbjerg Lokalhistoriske
Algade 62 i 1959. Vejen til
venstre for huset er Ommegårdsvej med ”s” som den hed
dengang.
Se næste side...
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Arkivs sider på Arkiv.dk. Heri er naturligvis
Projekt Langmosestenen er gået ind i sin
også arkivets egne visninger for at lægge ma- næste fase. Der er indhentet tilbud fra Murer
terialer ind, rette på teksten og øvrige oplys- Jens Kirk, og Smedene Abildaa arbejder på
ninger om materialet.
sagen ligesom en stenhugger i Holstebro også er positiv med hensyn til projektet
Nr. 1 er 496 visninger på B34 som er et billeMen som alt andet, er der meget, der er forde af Grønbjerg Sangkor fra 1987.
sinket pga. Coronasituationen.
Nr. 2 er 348 visninger af konfirmanderne fra
1977.
Tak
Nr. 3 er 249 visninger af Grønbjerg Østre
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt
Skole i 1961.
samarbejde i årets løb. 

Algade 62 til venstre i billedet.
Sådan så Algade 62 ud i 1991. Det er stadig Ommegårdsvej til venstre (Man kan ane det på det grønne
vejskilt - indsat nederst i billedet) I dag hedder vejen Ommegårdvej uden ”s”.
Huset var i 1959 beboet af Birthe og Søren Ebbesen, kaldet gamle Ebbesen.
I 1966 flyttede Aage Valdemar Lindholm og Aster Jensen ind og i 1986 købte Svend Mandfred Lindholm
Texhøj huset. Texhøj døde i 2000 hvorefter huset blev revet ned i 2001 og grunden lagt til Algade 60.

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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 Endnu en arkæologisk hæder i Grønbjergbo
På Facebook kom der forleden en meddelelse
fra Lis Helles Olesen med følgende ordlyd:
”Yes, yes, yes. Så skete det endelig. Siden
foråret har jeg måttet holde på hemmeligheden og to gange er arrangementet blevet aflyst på grund af Corona. Men i dag de smukkeste omgivelser i det over 200 år gamle
Frieboeshvile i Lyngby, blev der holdt et lille
corona-sikret arrangement, hvor jeg blev udnævnt til Årets Arkæolog af De Danske
Amatørarkæologer.
Jeg er så glad og taknemmelig på egne og
luftfotoarkæologiens vegne. Et perfekt punktum på mit professionelle arkæologiske virke...... (Lis Helles Olesen går på fortjent pension -red).
Tusind mange tak til De Danske Amatørarkæologer og alle de folk, der har deltaget og
hjulpet undervejs på den ene eller anden måde. I har alle en stor del af æren.
Danske Amatør Arkæologer
Danske Amatør Arkæologer skriver på deres
hjemmeside:
”Arkæolog og museumsinspektør ved Holstebro Museum, Lis Helles Olesen, er blevet
udnævnt til Årets arkæolog 2020 af Danske
Amatørarkæologer. Det skete efter flere aflysninger og udsættelse af amatørarkæologernes årsmøde på grund af Covid-19 krisen.
Men den 9. oktober blev et mindre arrangement gennemført på Friesboeshvile i Lyngby
hvor formand for amatørarkæologerne, Jette
Svane Hansen, holdt en hyldesttale.
Her blev det kraftigt fremhævet, at Lis Helles
Olesens arbejde gennem årtier med luftfotoarkæologi, har været medvirkende til formidling af fortidsminder i hele landet.
Ofte fortidsminder, der ikke umiddelbart kan
ses, andet end fra luften. Jette Svane Hansen
betonede dette vigtige arbejde i forhold til
amatørarkæologien, hvor især detektorarkæologer bruger luftfotos til at lokalisere bopladser fra den sene jernalder. Blandt andet
sagde Svane Hansen: "Derfor vil Danske
Amatørarkæologer gerne anerkende dit arbejde som luftfotoarkæolog både i erkendelse

Lis Helles Olesen med lerfadet og på modstående
side Lis Helles holder takketalen.
Foto: Peter- og Julie Helles Eriksen

af, hvad dit arbejde kan betyde for vores viden om vores kulturarv, hvad det kan bibringe de professionelle såvel som for os amatørarkæologer af viden om landskabet set fra et
fugleperspektiv."
Lis Helles Takketale
Efter formandens tale holdt Lis en takketale,
hvor hun ridsede sin arkæologiske karriere
op - fra selv at have været amatørarkæolog
på egnen omkring Holstebro, til i dag, hvor
hun sammen med gode kollegaer, Esben
Schlosser Mauritsen, Ringkøbing-Skjern
Museum og Mathias Christiansen Broch,
Holstebro Museum m.fl., har arbejdet intenst
med luftfotoarkæologien. Dette arbejde har
blandt andet resulteret i to store flotte og in30
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formative bøger, Luftfotoarkæologi bind 1
og bind 2, som blandt fagfolk anses for at
være banebrydende arbejder.
Årets arkæolog er en anerkendelse, som Danske Amatør Arkæologer siden 1992 har udnævnt. Det synlige bevis er et lerfad, der er
stærkt inspireret af det berømte skarpsallingkar (kendt fra 50-kr. sedlen). På karrets kant

står Årets Arkæolog 2020 på den ene side og
Lis Helles Olesen på den anden side. Årets
arkæolog er en person, som gennem forskning og formidling af arkæologiske emner
har skabt interesse for arkæologien og fortiden i Danmark.
Tillykke til Lis Helles Olesen og Holstebro
Museum. (-mb)
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 Fodboldafslutning for de mindste
Ved: Claus Bak og fotografen

Foto: Mogens Ballegaard

Trænerteamet til u7-holdet modtog en erkendtlighed for deres trænerarbejde. fra venstre: bagerst:
Henrik Ahm og Gitte Hauris, forrest: Benjamin Bak Bondesgaard og Jasper Frost

Slaget på Grønbjerg Stadion
Onsdag i uge 38 var der parkering på Frydendalsvej - og det var fra Algade til Bymarken.
Anledningen skulle findes i, at nærmest det
meste af Vestjylland var troppet op med små
U7 fodboldspillere (U7 svarer til 0. kl.), og
hvor der blev gået til læderboldene på Grønbjerg Stadion.
Det blev til andet end billeder
Deres udsendte var dog ikke inviteret i den
anledning, men mest for at tage billeder af
trænerne, der den samme aften fik tildelt en
erkendtlighed, for det træningsarbejde de har
udført i sæsonen.
En tidligere ankomst medførte dog, at en enkelt kamp blev overværet hvor Grønbjergs

små purke, der i denne kamp lammetævede
et andet hold med ikke mindre end 7 - 1.
En lidt trist statistik
Hvert hold spillede tre kampe og grønbjergdrengene vandt alle deres kampe. I sæsonens
løb har grønbjerg-drenge-holdet spillet ni
kampe hvoraf de syv blev vundet og én blev
uafgjort og én kamp tabt, siger Claus Bak,
der er Grønbjerg Aktivs fodboldformand.
Claus ærgrede sig dog over, at der kun var fire spillere på det samme hold igennem hele
sæsonen. Om det skyldes den nuværende Coronasituation, at en del er blevet hjemme, er
svært at svare på, men i sæsonen 2019 var
der 13 spillere på det samme hold, slutter
Claus. 

En Kærlig hilsen fra fraflyttet familie
En kærlig tak til alle i Grønbjerg, for det de har været for os.
Med kærlig hilsen - Birthe Kamp Jensen
32
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Til venstre de fire trænere med
deres fire-mands-fodboldhold.
Og ligeledes bagest fra venstre:
Gitte Hauris, Henrik Ahm, forrest: Benjamin Bak Bondesgaard og Jasper Frost
De fire fodbolddrenge er fra
venstre og bagerst:
Markus Ahm og Naya Hauris
Forrest:
Marius Mortensen og Andreas
Skytte.

Foto: Mogens Ballegaard

Søndervang 3, 6973 Ørnhøj
97 38 60 93
Belysning
Nybyggeri
Alarmanlæg
Varmestyring
El-installation
Solcelleanlæg
Varmepumper
Hvidevareservice
Installationer på virksomheder
m.m.

Parkvej 2 - 6971 Spjald
97 38 15 66
40 91 01 66
www.jensbyskov.dk
michael@jensbyskov.dk
https://www.facebook.com/
henningsoerensenel
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 Carlsberg Sportsfond Gaming Arena i Grønbjerg
Den professionelle tilgang
På de store blade, Dagbladet RingkøbingSkjern, Lemvig Folkeblad osv. osv., sender
man gerne en journalist ud, der skulle have
kendskab til de dele, man kommer ud til, og
specielt i sportens verden kommer sportsjournalisterne.
Runestenen har ikke delt opgaverne ud, så
medarbejderen der skal dække sporten i
Grønbjerg, er ham, der egentlig synes, at det
er synd for de 22 mand på banen, at de kun
har én bold at slås om. Hvorfor ikke give
dem en bold hver. Nå, men sådan er der så
meget.

storskærm, som følger med Gaming Arenasættet, to og to mod hinanden.
Hver deltager havde en lille joysticklignende konsol ”Dualshock Controller”, fik
Deres udsendte at vide, at det hed, hvor de
kunne styre begivenhedernes gang på den
store skærm, hvor der spillede to ægte hold –
denne gang fra den engelske liga – mod hinanden.
Med den lille konsol kan man få spillerne
til at sparke, sende bolden over til en medspiller, sparke frispark og meget andet. Det
er nok deri, de unge skal øve sig mod hinanden, inden de skal ud til rigtige kampe mod
tilsvarende unge mennesker fra Ørnhøj,
Spjald, Hover og flere andre steder.

E-fodboldens indtog i Grønbjerg
Men de unges E-fodbold, der tog sin begyndelse den anden uge i september, kom fint fra Holdopdeling og ledere
land med fem fremmødte og tre trænere. Fire I Grønbjerg spiller vi ikke kønsopdelt, siger
af de unge mennesker sad bænket foran en Claus Bak der er én af initiativtagerne til Efodboldspillet. Med andre ord kan piger og

Foto: Mogens Ballegaard
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Foto: Mogens Ballegaard

drenge spille på samme hold. Vi stiller krav
om at Grønbjerg u8-u12 skal spille fodbold i
Grønbjerg, hvor de fra u13 og op gerne må
spille i andre klubber for at være med på
Grønbjerg Aktivs gaming hold, slutter Claus
Bak.

Der vil blive træning en gang i ugen mandag 15.30-17.00 og turneringen starter i begyndelsen af april måned.
Træner for u8-u12 er Jakob Vendelbo,
Claus Bak og Jonas Fejsø og holdleder for
u13-u16 er Claus Bak og Jonas Fejsø 
Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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 Veteranbil-kom-sammen ved Grønbjerghjemmet

Den gode tanke
Grønbjerghjemmets venner havde i nogen tid
tænkt tanken – ”Beboerne på Grønbjerghjemmet
kunne måske have glæde
og fornøjelse af at se på
nogle veteranbiler”.
Tanken blev til virkelighed og blev arrangeret
med hjælp fra lokale
kræfter, der havde ældre
køretøjer og sikkert også
kendte ligesindede.
En lang Række
En ti til tolv køretøjer af
ældre årgang var repræsenteret, og flere af køretøjerne var fra Grøn- bjerg, men også omegnsbyerne var repræsenteret.
Den flotteste - den mest originale?
Deres udsendte skal ikke være dommer over
hvilken bil der var pænest, var bedst i stand,
var i absolut original tilstand, men interessant
var det at se de gamle modeller.
Og ikke mindst blev det nævnt, at Grønbjerghjemmets beboere vil kunne tale om begivenheden i flere dage efter, ligesom de
mange tilskuere fra byen kunne glæde sig
over nostalgien.
Af lokale deltagere var Svend Bundgaard
med en motorcykel Triumph Trident og en
fin rød Massey Ferguson 35x.
Kim Lehn havde sin amerikanske jeep fra

Alle billeder på siden: Mogens Ballegaard
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...og den røde Massey Ferguson 35x.

1952 med, som han selv havde samlet, idet
han fik den i papkasser, da han købte den.
Og endelig havde Jørgen Demant sin Harly
Davidson med, og naturligvis skulle de unge
mennesker høre brølet fra en Harly,
når den starter.

Svend Bundgaards højpolerede Triumph Trident...

Coronafri kaffe og Rundstykker
Grønbjerghjemmets venner havde
arrangeret Coronafri rundstykker og
kaffe til de fremmødte.
Mellem 50 og 60 mennesker fulgte
begivenhederne i de to timer seancen varede lørdag formiddag den 19.
september det herrens Coronaår
2020. (-mb)

Det var åbenbart ikke alle de unge mennesker, der var begejstret for brølet fra en Harly.

Der var voldsom trængsel omkring kaffeog rundstykudleveringen, der foregik efter alle kunstens og Koronaens regler.
Se også indlægget fra Grønbjerghjemmet side 25

Kim Lehn sammen med de to børn, Jannik og Venja, i den
amerikanske jeep, der er kommet ud af papkasserne
37

Alle billeder på sidernei artiklen: Mogens Ballegaard

11. november 2020

 Oplysninger vedrørende kirkelige handlinger
Ved: Bodil Toftdahl og redaktionen

Præstens fratrædelse
Pastor Bodil Toftdahl har opsagt sin stilling
ved Nr. Omme og Ørnhøj kirker med fratræden den 30. november 2020.

re max 25 i kirken, når der synges og ca. det
dobbelte, når der ikke synges. I praksis bruger vi hver anden bænk, hvor de, der bor
sammen, sidder sammen.

Fremadrettet
Der er for nuværende ingen klaring på, hvordan embedet skal passes, indtil der bliver ansat en ny præst.
Vi kan derfor endnu ikke oplyse, hvem man
skal henvende sig til ved kirkelige handlinger.
Lige så snart der bliver truffet en afgørelse
om vikar eller andet, vil det fremgå ved opslag ved kirken i Nr. Omme, via Runestenens
meddelelser, samt ved byens opslagstavle.

Barnedåb:
Dåb holder vi ved særlige dåbsgudstjenester
enten lørdag eller søndag, da der ellers ikke
bliver plads til andre ved den almindelige
gudstjeneste.

Corona og mundbind
Der skal bæres maske i kirken, indtil man
sidder på kirkebænken, men der er undtagelser: Brudepar, dåbsforældre og faddere samt
kirkens personale skal ikke have maske på,
og det samme gælder andre medvirkende
som f. eks. kor.
Ved begravelser/bisættelser er også de nærmeste pårørende undtaget. Vi er opmærksomme på at holde afstand og være forsigtige, og der er håndsprit i våbenhuset.
Gudstjenester:
De seneste (1. november) udmeldinger fra
myndighederne betyder, at der fortsat må væ-

Vielser:
Det er ikke højsæson for vielser lige nu, men
ellers gælder de samme begrænsninger.
Begravelser/bisættelser:
Der må max være 25 (plus personale og frivillige) i kirken til begravelser/bisættelser,
når der synges, og det dobbelte, når der ikke
synges. Udendørs må der nu max samles 50 hvilket vil sige, at loftet på de 50 gælder, lige
meget hvad vi gør. Det er svært, når sorgen
over at have mistet skal gøres tungere af disse stramme regler, men sådan er vilkårene lige for tiden.
Vi vil fra kirkens side, gøre alt hvad vi kan
for at tilrettelægge tingene, så godt vi kan i
hvert enkelt tilfælde. 
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 Indsamling til Røde Kors
Ved: Grete Tange

Landsindsamling 2020
Den 4. oktober var der indsamling til Røde
Kors i hele Danmark, og i Grønbjerg var vi
også en flok, der var ude med raslebøssen.
God modtagelse i Grønbjerg
Det var en særdeles god modtagelse, vi fik
hos dem, der var hjemme, og det resulterede
i, at der i Grønbjerg blev indsamlet 6.165 kr.
Desuden var der personer, der betalte med
mobil pay. Disse beløb er ikke registreret
som kommende fra os; men i alt i hele kommunen kom der 6.700 kr. ind den vej.
I hele den gamle Videbæk kommune kom
der 26.450 kr. ind.

En stor tak sender Røde Kors til alle dem,
som gav et beløb til indsamlerne.

Tak for støtten og hjælpen
Det var et pænt resultat, og jeg vil gerne her- Venlig hilsen
med takke dem, der gik turen, og som straks På Røde Kors’ vegne Grete Tange. 
sagde ja, da jeg henvendte mig. Det gør dette
arbejde meget nemmere.

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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 Færdsel i Algade
Ved: Grønbjerg-2000

Foranlediget af en del skriverier på Facebook
skal det herved meddeles, at Grønbjerg-2000
allerede har henvendt sig til politiet i Ringkøbing angående færdsel i Algade.
Hermed bringes anmodningen og politiets
svar herpå.
Medio september 2020
:MVJYL FP Færdsel Bestil-En-Betjent Sikker:
Ang: Oversigtsforhold og hurtig bilkørsel i
Grønbjerg, 6971 Spjald, Ringkøbing-Skjern
Kommune.

Vi har d.d. gennemkørt strækningen gennem
Grønbjerg.
 Som det første, så er Ringkøbing – Skjern
kommune vejmyndighed på strækningen,
så alle tiltag skal gå gennem dem, og de
skal sende en evt. ansøgning om ændring
til politiet, der så kan give et muligt samtykke.
 Vedr. kurven/svinget i Algade, så ser vi
det som eneste mulighed for at nedsætte
hastigheden, at man etablerer bump, der
er tilpasset den gældende hastighed, 50
km/t. Bumpene skulle så anlægges i en
passende afstand, på begge side af kurven.

Vi vil gerne have én til at se på vores færdsel
 Vedr. vejen ind fra vest, så kan man etabi Algade, Grønbjerg, 6971 Spjald.
lere bump efter vejindsnævringen.
Der er problemer med oversigtsforhold i Algades østre ende, når færdslen kommer fra  Vejindsnævringerne, der er etableret i
forbindelse med kørsel forbi E55, tættere
både øst og vest. Det giver farlige situationer
bebygget område, er anlagt med det forfor både cyklister og den kørende motoriseremål, at nedsætte hastigheden.
de trafik.
Ligeledes er der problemer omkring et
 Parkeringsforholdene er sværere at ændre
sving ca. midt i Algade.
i og med, at vejen er en gennemfartsvej
Endvidere kommer bilister fra vest med
og husene ligger så tæt sammen, at det ikmeget høj hastighed gennem byen. Samtidig
ke er muligt for alle at parkere melmed kommer mange med høj hastighed fra
lem husene.
øst mod vest ned til ovenstående sving ca.
midt i Algade.
Vi er bekymrede for den relativt hurtige  Hvis man etablerede standsningsforbud i
bilkørsel gennem byen af både personbiler
Algade, ville det invitere til at køre endnu
såvel som tung lastbilkørsel.
hurtigere gennem byen.
Der er endvidere mange parkerede biler
(lovligt parkerede) langs Algade, der til tider Med venlig hilsen
skaber farlige situationer for specielt cyklister.
Flemming Henriksen
Hvad kan vi/man gøre? Og hvad er en evt. Politiassistent og køreprøvesagkyndig
fremadrettet opgave, for at sikre en sikker Vejsagsbehandler
færdsel for både cyklister, fodgængere og bilister i lokalsamfundet.
Behandlingen i Grønbjerg-2000
Sagen behandles i Grønbjerg-2000, der pga.
På vegne af den Selvejende Institution Grøn- Coronasituationen har vanskeligheder ved at
bjerg-2000.
samles.
Skulle der være beboere i Algade der kunne
Svar fra politiet medio september 2020
være interesseret i at være med i en Algade(Svaret er sendt til Grønbjerg-2000 med kopi gruppe er man særdeles velkommen. 
til Land-by-kultur i RKSK.)
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 Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 2019
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

Forbrugere og forbrug!
Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290 målere. De 276 medlemmer har i løbet af året
brugt 66.692 m³ vand, hvilket er cirka 2.000
m3 mindre vand mere end i 2018.
Vi har sparet på rengøringen i 2019? Så
kan vi måske se, at forbruget stiger i 2020,
når vi forsøger at vaske Covid19 væk?

at optimere vandværket økonomisk søger vi
konstant efter måder at nedbringe vores omkostninger på.
Aftalen med Ringkøbing-Skjern Forsyning
er et eksempel herpå. Med et normalt salg af
vand og med aftalen med Forsyningen, vil vi
være på overskudssporet igen. Driften af
Vandværket giver overskud, så der er ingen
alarmklokker, der ringer. Vi afskriver på vores investeringer, så vi også fremover kan haRåvand, brugt vand og svind
ve et godt vandværk til glæde for os alle.
Vi pumper reelt lidt mere råvand op, end vi Økonomisk set ser det lyst ud for vores
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen Vandværk – heldigvis.
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand til Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er
at skylle filtrene med, og dels at vi har et heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentsvind i ledningsnettet. Kommer svindet over liggjort i Runestenen og på Grønbjergs hjem10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser meside, så ligger alle målinger i 2019 fint i
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi har forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes
siden 2009 ligget på et svind på under 2,3 %, af Højvang (tidligere Force og endnu tidligehvilket er flot og meget glædeligt. I 2019 har re LabVest), som udtager og analyserer vores
svindet været på cirka 1,8 % - dejligt.
vand i henhold til gældende regler. Prøvningsprogrammet er godkendt af Ringkøbing
Prisændring på vand?
Skjern Kommune, der er myndighed på omVandværkets bestyrelse har besluttet, at rådet.
priserne på vand ikke ændres i 2020 i forhold
til 2019. Vandet fra vandværket koster altså Hvad skal der så ske i årets løb?
fortsat 4,00 inkl. moms, hvilket er i den Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
lavere ende i kommunen. For at minimere kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
udgifterne til opkrævning af betaling for Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk
forbrugt vand, har vi i 2019 indgået en aftale sjældent. Det lykkes formentligt heller ikke i
med Ringkøbing-Skjern Forsyning, som fra 2020. Der er dog ingen investeringsplaner for
juli 2020 står for opkrævningerne. Det er året.
fortsat Spjald Fjernvarme, der hjælper os
Som det er alle bekendt, så er Ringkøbingmed øvrige ting, såsom teknisk assistance og Skjern Forsyning i gang med vandseparering.
regnskab.
Det betyder, at vi følger arbejdet med interesse, så vi kan få mere præcise kort over,
Økonomien
hvor vores ledninger ligger og hvor stikledØkonomisk har vi i 2019 haft et underskud ningerne helt præcist er placeret.
på 26.574 kroner efter afskrivninger. I 2018
havde vi et lignende underskud. Dette betrag- Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
tes af bestyrelsen som mindre tilfredsstillen- Spjald Fjernvarme for det gode samarbejde,
de. Underskuddet skyldes, at Vandværket ik- vi igen i 2019 havde. Også en stor tak til reke har solgt så meget vand, som tidligere. For visorerne. 
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Julens Gudstjenester i Nr. Omme Kirke
Grønbjerg Friskole / NaturMusen
Onsdag d. 16. december
kl. 9.30 for de mindste, dagplejer og dem der er hjemme på barsel


kl. 10.15 for børnehaven
Fredag d. 18. december kl. 14.30

Grønbjerghjemmet - Julegudstjeneste for beboerne

Lørdag d. 19. december
kl. 8.30 for alle klasser i Grønbjerg Friskole

Søndag d. 20. december
Ingen Gudstjeneste

Torsdag d. 24. december - Juleaften
Gudstjeneste kl. 10.30 og kl. 14.40

Fredag d. 25. december - Juledag
Ingen Gudstjeneste

Lørdag d. 26. december - 2. Juledag
Gudstjeneste kl. 10.30

Søndag d. 27. december
Ingen Gudstjeneste

Onsdag den 1. januar 2020 kl. 14
Nytårsgåtur og gudstjeneste kl. 15

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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 Mindeord for Svend Kviesgaard
Ved: Bodil Toftdahl og Redaktionen

Født den 27. august 1957
Død den 21. oktober 2020
Svend Kviesgaard sank sammen i sin gravemaskine den 21. oktober, han nåede ikke engang at slukke motoren.
Svend var født i Abildå, næstældst af syv
søskende. Som ung prøvede han verden af.
Han kørte på motorcykel og var bokser. Han
var på Staby Efterskole, og efter det kom han
ud på en gård i “æ melhede”, i Nyholm, hvor
han passede køer, og han kørte også for maskinstation. Han var soldat, dragon i Holstebro, og det var mens han var der, han mødte
Laila. De blev gift i 1979.
Deres første hjem var i Videbæk og foruden Allan kom Brian til. Familien flyttede
til Herborg, hvor Klaus kom til.
I 1988 købte de Kratgård, hvor Ditte blev
født. Alle fire voksede op med landbruget
dér, og Svend lagde en gård mere til, og de
drev gården med lidt af hvert. Der var både
grise og fedekvæg, gæs og kalkuner. Og Ditte fik såmænd også en hest. Som eneste pige
og den yngste havde hun nok ekstra let ved at
få sin far i tale. Samtidig med gården kørte
Svend også for PJ Entreprenør i Herning.
Svend var virkelig glad for sin gravemaskine
- det var han lige til det sidste. Han arbejdede
med byggemodning, al slags jordarbejde.
Han havde en stolthed både ved sit arbejde
og sit landbrug. Svend var selvlært både i
landbrug og i gravearbejde, og han var anerkendt og påskønnet som en dygtig og respekteret gravemester. Ny teknologi var han slet
ikke bange for at give sig i kast med. Han var

god til at hjælpe kolleger og lære fra sig.
Svend var en praktisk mand, og alle vidste, at
Svend havde styr på tingene. Ingen kommer
sovende til noget, sagde han; man skal kæmpe for det, man gerne vil have.
Svends børn har mærket hans høje arbejdsmoral, og han har altid ladet dem komme til,
også på de store maskiner.
Svend var fast og konsekvent, og familien
var aldrig i tvivl om, hvad han mente, var det
rigtige. Familien vidste, at Svend var retfærdig; han råbte ikke, men han løftede det ene
øjenbryn. Han lyttede og han var altid klar til
at snakke om tingene og bar ikke nag. Hans
store glæde os stolthed de seneste år var børnebørnene Lykke og Katrine, Viktor, Nana
og Emil, Camilla, Ida og Emma, William,
Oliver og Magnus. Svend hyggede sig med
at tage dem med ud på gravemaskinen - og
de vidste lige, at der altid var slik i lommen
til dem.
Svend og Laila blev skilt for 5 år siden, og
siden 2016 har Anna og Svend boet sammen
på Sønderkjærsvej. Der har de nydt hverdagene og også de festlige stunder sammen, for
Svend var til fest og farver.
Annas farvel er disse ord: “Kære Svend, du
var fantastisk rar, rummelig og social kæreste, ven og mand. Jeg holdt utrolig meget af
dig. Vi var slet ikke færdige med OS-og vores liv-planer og drømme - kun 5 1/2 år. Du
døde på job/i arbejde, det du elskede, blandt
kolleger. Tak for din tid.”
Æret være Svend Kviesgaards minde. 

 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 7. oktober
Grønbjerghjemmet havde inviteret 4 frivillige til et hus fest, hvor Ole Gas kom og spillede og sang Kim Larsen sange. Bagefter var
der lækkert frokost, som Betty (køkken) havde stået for, en fantastisk dag.

Lørdag 19. september
Grønbjerg Hjemmet havde arrangeret veteranbil show, Grønbjerghjemmets venner
var vært med kaffe, te og smurte rundstykker. (Se siderne 25 og 36)
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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

