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Det dominerende indtryk af november - december 2020!

RUNE
STENEN

 Redaktionen

 Påskedag blev afviklet med en ”drive in”
påskefællessang foran kirkegårdsdiget, og
med tilbørlig afstand mellem hverandre.
 Rundingen havde arrangeret en fælleskaffe-komsammen med god afstand.
 2020 var også 25-året for Grønbjergs udnævnelse til Årets Landsby i 1995.
 Konfirmationen i Grønbjerg blev afviklet
med to og to konfirmander af gangen.
 Bolette åbner en stofbutik i den tidligere
brugsbygning.
 Fælles generalforsamling blev afviklet
med coronaafstand i Forsamlingshuset
 Coronahistorier fra ”udenlandsgrønbjergborgere” blev bragt i bladet.
 Afslutningsfest på Friskolen i Coronaudgaven.
 Der var i 2020 valg til menighedsrådet.
 Byparken bliver forsynet med to shelters.
 Næsten al gymnastik- og badmintonaktivitet indstilles.
 Veteranbiltræf ved Grønbjerghjemmet.
 Hæder til både Lis Helles og Palle Eriksen for

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Jeg havde ellers svoret, at jeg ikke ville nævne det til tider unævnelige ord, for mig i
hvert fald, der begynder med ”C”, og som
man nu kan få gjort næsten harmløs med et
stik i overarmen.
Det forsøger jeg så at overholde i denne første klumme i 2021.
Det begyndte så godt
 2019 sluttede med en flok Grønbjergborgere der forsøgte at fravriste Ølstrup pokalen som byen der stiller med flest personer til en nytårsdukkert i Vanting Sø
 Christian Madsen overtager faderens
Vildbjerg auto.
 Fastelavnsfesten gennemføres den 23. februar.
 Nr. Omme får Dorte Sønderby som ny organist
 Fællesspisningen blev gennemført med
stort deltagerantal.
 Orgel og altertavle mm. i Nr. Omme kirke
fik en hovedrengøring i 2020
 En del arrangementer blev annonceret i
martsnummeret - herefter begyndte alle
aflysningerne.
 I majnummeret troede redaktionen på at
Coronaen var på vej ned - men nej!!
 Gymnastikfremvisningen - som den blev
kaldt i 2020 - blev afviklet efter planen ligesom badmintonturneringen dagen efter
blev afholdt.
 Foråret blev imødeset ikke mindst fra byparkens område, der blomstrede med rigtig mange påskeliljer.
 Skærtorsdag stod i musikkens tegn foran
Grønbjerghjemmet.
 Forårskoncerten i præstens have blev flyttet til en to-meters koncert foran Grønbjerghjemmet
 Små og længere Coronahistorier vælter
ind til redaktionen.
 Grønbjerg er blevet beriget med en Infoportal. Sogneforeningens fortjeneste.

arkæologisk Arbejde 
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 Nyt fra Byrådet

pelsdyrproduktion i Danmark til og med
2021. En beslutning som naturligvis har haft
meget stor indvirkning på dagligdagen for
mange, og ikke mindst de landmænd der nu
måtte se deres livsværk forsvinde.
I vores kommune har det drejet sig om små
100 avlere og i alt ca. 3-400 medarbejdere.
Hele processen skulle vise sig at blive helt
katastrofal og jeg tror aldrig vi glemmer billederne af grædende mænd, udenlandske personale klædt i rumdragter for aflivning af
mink, nedgravning af mink osv.

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

Til Runestenens læsere.
Julen 2020 blev ikke som vi
havde håbet. Og her tænker
jeg ikke på den manglende
julesne og bjældeklang,
men på de Corona restriktioner, der endnu engang
spændte ben, og denne
gang for de juleplaner, som vi alle normalt
tager for givet.
Jeg håber dog, at I - ligesom jeg selv - har
nået at få pustet ud, slappet af og hygget jer
med de nærmeste.

Godt resultat på trods
Jeg er både imponeret af, og stolt over, at
kommunen, på trods af at vi mere end halvdelen af året har været underlagt voldsomme
restriktioner er lykkes at komme gennem
2020 med et godt resultat, og at vi, som jeg
ser det, nogenlunde har kunnet opretholde
Det forgangne år
produktiviteten.
Her ved indgangen til det nye år, vil jeg reDet har krævet en helt ekstraordinær indflektere lidt over det forgangne år – og se sats fra kommunens medarbejdere.
frem mod 2021.
….fortsættes side 6
Den 8. marts pakkede jeg kufferten og drog
sammen med 20 medlemmer af erhvervsgruppen Spjald på skiferie i SalzburgerLand i
Østrig. Vi nåede lige at overvære den lokale
gymnastikopvisning i Spjald Fritidscenter før
vi steg i bussen og kørte mod lufthavnen.
På det tidspunkt havde regeringen besluttet Indholdsfortegnelse
et forsamlingsforbud på max 1.000 og samtalen handlede en del om Coronaen som vi på 8. Kl. Billedprojekt ................................ 32
det tidspunkt mest kendte fra udlandet.
Affaldssortering ..................................... 10
På de fire dage der gik medens vi var på ski Afskedsord fra menighedsrådet ............. 19
skete der en del, og den 11. marts meddelte Afskedsord til Bodil .............................. 24
Statsministeren at alle skoler, uddannelsesin- Anne Hillgaards tale til Bodil T ............ 16
stitutioner og mange offentlige arbejdsplad- De Frivillige .......................................... 18
ser skal lukke ned fra den 16. marts.
Det nye menighedsråd ........................... 28
Den 13. marts toner statsministeren igen En familie i Grønbjerg ........................... 30
frem på skærmen og denne gang for at med- Kurt og Kristines hus............................... 8
dele at alle indrejsende til Danmark vil blive Mindeord ............................................... 35
afvist ved grænserne fra den 14. marts.
Nyt fra menighedsrådet ......................... 29
Store og meget vidtgående beslutninger Nytårshilsen........................................... 27
som kom til at påvirke os alle meget.
Nytårstur ................................................ 13
Pressemøderne forsatte og yderligere re- Præstevalget .......................................... 34
striktioner blev løbende udmeldt.
Sundhed ................................................. 15
En af de mest voldsomme beslutninger har Vakancepræst Gitte .............................. 12
uden tvivl været beslutningen om at forbyde
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L Servicemeddelelser 7
Kirkebil:

Bolettes Stofbutik

Genbrugspladsen:

Lægehuset i Spjald

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

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

P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

Tlf.: 97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30

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

Lægerne i Tim

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

Indsamling ved Bisættelser og Begravelser
fra Nr. Omme Kirke
Grethe Lauridsen
30 27 96 10 /
Herdis Tang
21 72 21 11

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

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme:

Zoneterapeut:

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

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

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

Vagtlægen i regionen:

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 kraftvarme Vildbjerg
Grønbjerg kraftvarme Vildbjerg-vagthavende
Grønbjerg-2000:
Claus Bak
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen

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
97 13 15 00
30 97 69 70
23 39 43 13
31 34 44 98
21 68 19 65

Kultur og Samvær:
Lokalhistorisk:
Læsekredsen:
Margrethes døtre:
Menighedsrådet:
NaturMusen:
N-M SFO
N-M Vuggestue:
Nr. Omme:
Organist:
Præsten:
Runestenen:
Røde Kors Nørklerne
Røde Kors:
Skilte ved byportene:
Sogneforening:
Strikkecafé:
Støtteforen. Friskole:
Tyttebøvsen
Vandværket Drift:
Vandværket:
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Klaus Jensen
Mogens Ballegaard
Helle Engestoft
Marianne Telle
Else Pedersen
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Klaus Wolff
Graver-kontor
Dorte Sønderby
Gitte Ishøy
Mogens Ballegaard
Grethe Lauridsen
Besøgstjeneste
Joan Nielsen
Jonas Fejsø
Lis Helles
Hans Uhd Jacobsen
Bolette Leegaard
Spjald Fjernvarme
Per Hessellund Lauritsen

23 20 52 32
25 47 05 89
40 29 10 73
22 56 19 82
97 38 43 73
23 70 40 66
30 52 41 77
25 74 40 66
21 68 19 65
30 22 62 35
61 68 11 31
25 47 05 89
30 27 96 10
97 17 33 54
41 61 22 90
40 92 35 42
25 75 03 54
30 25 66 15
22 67 54 75
97 38 16 85
97 38 44 86
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Dagen tiltaget med 5t 4m

20

udfordrende og bekymrende end det forgangne år har været.

….fortsættelse fra side 3

Udfordringerne i 2020
2020 har været et specielt år. Et år som har
tvunget os til at genopfinde hverdagen, arbejdslivet og vores måder at omgå hinanden
på.
Et år fuld af uvished og foranderlighed. For
nogle et år, der har budt på sygdom og indlæggelse. For alle et år, som har krævet en
ekstra indsats, en helt særlig robusthed og en
god portion tålmodighed.
For nogle har nedlukningen ført til ensomhed og depression, måske endda tab og sorg
– og for andre har Corona betydet, manglende aktivitet og mistede indtægter i virksomheder og medarbejdere der har mistet deres
job.
Minkbesætninger er slået ned og et helt erhverv og levebrød for både avlere og medarbejdere med et er afviklet.
Når vi ser tilbage på Corona-året og perspektiverer, så har Corona påvirket menneskeskæbner i mange retninger og i hele verden.
I Ringkøbing-Skjern Kommune er det
overordnede billede dog heldigvis, at vi i fællesskab har formået at komme relativt godt
gennem året bl.a. ved at stå sammen og hjælpe hinanden – over hækken og ved f.eks. at
bakke op om vores lokale detailhandel og erhvervsliv.

Hvad husker vi også 2020 for
I løbet af 2020 har vi løbende vist, at vi formår at tackle den ændrede hverdag og de
uforudsete udfordringer, vi er blevet stillet
overfor.
Udover at huske 2020 som et Corona-år, vil
vi derfor også huske 2020 som et år, hvor vi i
fællesskab viste, hvor meget vi kan sammen,
som vestjyder og som danskere, når det virkelig gælder.
Vi ser alle frem mod på tiden efter Corona,
og til at vende tilbage til den hverdag vi kender og holder af.
Selv om Coronaen har fyldt meget i året
der er gået, har der da heldigvis også været
mange gode historiefortællinger.
•
•
•
•
•

•
•

Den gode nyhed
På tærsklen til 2021 er den gode nyhed, at
Corona-vaccinerne er på vej.
Dermed kan vi forhåbentlig snart lægge
Coronaen bag os og starte på en frisk.
2021 vil forhåbentlig vise sig noget mindre

•
•

Åbning af Naturkraft
Udviklingsplaner for Søndervig og Hvide
Sande
Helhedsplaner for flere byer,- og flere på
vej.
Stauning Årets Landsby
Udligningsreform der lever op til vore forventninger. Samme service - samme skat,
forudsigelighed og incitament
Budgetforlig med deltagelse af hele Byrådet
Et godt og robust budget med historisk
stort anlægsbudget og med fokus på kernevelfærd.
Afholdelse af de første grundlovsceremonier.
Blandt de grønneste kommuner i Europa:
European Green Leaf 2020

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 28. januar 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Med forbehold for Corona-restriktionerne
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Bestyrelsen

Dansk Byggeri: Ringkøbing-Skjern er blevet endnu mere erhvervsvenlig
• Dansk Industri: Ringkøbing-Skjern på en
flot femteplads
• Store kommunale investeringer i infrastruktur
• Industri 4.0 og forskningslab på Innovest
• Studiecenter på Innovest
• DI-pris til Troldtekt – DI prisen 2020
• DI-pris til Landia – Initiativprisen
• DI-pris til Skjern Bremser – årets praktiksted
• Billig Arbejdstøj indstillet til erhvervsstyrelsens pris for Digitalisering.
• Travlhed i de fleste virksomheder – på
trods af Corona
Fremsynede og innovative virksomheder
der for langt de flestes vedkommende er
kommet gennem 2020 på helt fantastisk vis.
Der er tænkt nye og innovative løsninger, og
der er min opfattelse at mange virksomheder
indtil videre er kommet styrket ud af krisen.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Rute 15 med i nyt infrastrukturforlig
Forsættelse af bredbåndspuljen så endnu
flere kan komme med på højhastighedsnet.
Realisering af de mange anlægstiltag i
budget 2021
Fokus på kernevelfærd
Nyudvikling af byggegrunde til erhverv og
boliger
En kommune i balance – udvikling i hele
kommunen
I top 5 i DIs årlige analyse af kommunens
erhvervsvenlighed
Fokus på genåbning og normalisering efter
Corona

Godt Nytår
Til slut vil jeg gerne sige tak for 2020 – og
ønske jer alle et godt og lykkebringende nytår. Vi kan nu se lyset for enden af tunnellen,
og der er god grund til at være optimistisk og
se frem til, at vi igen vender tilbage, til den
hverdag vi alle kender og holder af.
Jeg ser frem til, i det nye år, sammen med
2021-fokus
borgere, virksomheder og den kommunale
I 2021 vil fokus bl.a. være på følgende tema- organisation at gøre Ringkøbing-Skjern
Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo
er:
• Forlængelse af forsøgsperiode for uddan- og drive virksomhed i.
nelsesstation på Innovest i Skjern
Hans Østergaard
• Tiltrækning af flere uddannelser
• Opstart af Industri 4.0 og studiecenter
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune 

Hermed udgivelsestidspunkter og deadlines for Runestenen i 2021.
Udgivelsestidspunkterne i 2021 bliver som følger:
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.
Runestenen Nr.

169.
170.
171.
172.
173.
174.

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
lørdag
fredag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

20.
24.
26.
21.
23.
31.

februar 2021
april 2021
juni 2021
august 2021
oktober 2021
december 2021

Med forbehold for trykkeriets ferie el.lign.
Med venlig hilsen
RUNESTENEN v/Mogens Ballegaard
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udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse

10. marts 2021
12. maj 2021
14. juli 2021
08. september 2021
10. november 2021
januar 2022

I Det er surt at hedde Kurt…..
...især når to store tunge lastbiler skal passere
hinanden ud for Kurts hus på Sønderkjærsvej
5 i Grønbjerg.
For så ser Kurt og Kristines hus ud som på
billedet her til højre og på modstående side.
Og det er lige før mudder mm. ryger ind at
vinduet til soveværelset
Det begynder kl. 05 om morgenen og slutter ved aftenstide, og skal huset se nogenlunde ud, skal Kurt ud og vaske huset flere gange om dagen.
Foto: Mogens Ballegaard

Måske skyldig?
Årsagen til denne kedelighed skal nok findes
i den periode, hvor der blev kloakeret i Algade. Alle biler, der kom både øst og vestfra og
skulle igennem Grønbjerg, blev ledt ad Sønderkjærsvej og Sandbækvej.

ne en møddingsplads kan Kurt jo lægge nogle store sten eller anden forhindring / chikane
langs huset, men det er så spørgsmålet om
det er tilladt. Andre steder har man set, at der
stilles trehjulede cykler ud til vejen for at indikere, at her er børn eller stille en ældre bil
i en indkørsel helt ud til vejen.

Lovlighedens dilemma!
Effekten derefter skal nok findes i Algades
udformning i færdselsmæssig betydning
”Tættere bebygget område” og det forhold, at
der i Algade ikke er plads til, at alle biler kan
parkeres mellem husene. Det betyder at en
del biler parkeres langs fortovet, som rigtig
mange gør, og gør lovligt med alle fire hjul
på gaden.
Den parkering giver vanskeligheder i Algade for de store lastbiler, når de skal passere
hinanden, hvilket medfører, at flere store
lastbiler kører ad Sønderkjærsvej og Sandbækvej.
For at undgå at Kurts hus kommer til at lig-

ester

Måske en løsning
Kurt har nu sat nogle hegnspæle op langs
græskanten ind til huset og omviklet det med
de rød-hvide bånd, så de store lastbiler skal
vælte dem alle, hvis ikke de vil holde tilbage
og lade en modkørende lastbil passere inden
der køres frem.
Løsningen
Efter samtalen med Kurt, hvor han blev opfordret til at tage kontakt til Vej- og Park i
Ringkøbing, som han så gjorde, gik der ikke
mere end et par timer før der stod en mand
fra Vej- og Park og så på forholdene, som

Tømrer & Snedker ApS
v. Dan Jensen
Vi bygger nyt, bygger om og bygger til
Vi bygger det du drømmer om

olmgård
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Holmgårdsvej 1
Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 25 33 94 29

Foto: Mogens Ballegaard

han nok kunne se var ret uholdbart.
Få dage efter kom der materiel der fjernede
jorden ind til Kurts skæl og lagde stabilgrus
og asfalt på, så nu kan to store lastbiler komme forbi hinanden uden at Kurts hus ligner

en møddingsplads.
Kurt har stor ros til Vej- og Park i Ringkøbing for deres hurtige behandling af sagen.
(-mb) 
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 Så er der gået en uge med affaldssortering
Terapi eller hjernegymnastik
Jeg tror ikke, at kommunen har etableret affaldssorteringen som en form for terapi eller
en form for styrkelse af velværen eller at udfordre hjernen for ældre mennesker, men det
virker næsten sådan.

død rotte kunne omdannes til noget biogas.
Gad vide om der er lavet en tilbundsgående
undersøgelse af det?

Fejltagelserne
Og husk at du endelig ikke må komme til at
tabe et brugt batteri i nogen af affaldsbeholSorteringen
derne, nej, nej, nej de skal også i en pose,
Jeg må sige, at vi i vores tosomhed i disse ti- klar plastik, og anbringes oven på skraldeder ikke er kommet op at skændes om, hvor spanden. Her i Grønbjerg kan vi jo også aflediverse affaldsprodukter skal placeres. Og vere disse effekter i de små beholdere længst
naturligvis også milevidt fra en skilsmisse.
til højre af rækken på p-pladsen.
Men det giver en udfordring til vanen om,
at plast skal i plastbeholderen på parkerings- Det helt store dilemma
pladsen, flasker skal samme vej, ligesom pap Et af de helt store problemer opstår, når vi
og alu- og metaldåser også skal i de dertil skal til at skønne over, om hvilke plastprodukter der er beskidte, og hvor beskidte skal
indrettede beholdere på parkeringspladsen.
Kartoffelskrald, gulerodstoppe, æbleskrog de være for at gå i restaffald og ikke i beholosv. skal naturligvis i vores kompostbeholder deren på parkeringspladsen.
Det kan jo godt give anledning til en sammed kompostorm, der er fantastiske til at minimere næsten alt også teposer og i et vist tale i det lille køkken derhjemme.
Er f.eks. det beskyttende lag, der har en
omfang æggeskaller og optørringskøkkenrulflap, som man kan få fat i og rive laget, oftest
le, som også ryger den vej.
Men hvad med resten. Det er jo blot til at halvt af, af Al - jeg tror, at det er aluminium
smide i skraldespanden og ikke nødvendigvis (eller er det plast - en magnet kan jo ikke afgøre det) der dækker f.eks. Buko smelteost,
i en plastpose.
smør i bakker, kyllingesalater og mange anDet er noget andet i dag
dre produkter. Kan det gå i metalbeholderen
Men se, den går jo ikke længere.
eller er det restaffald og hvor beskidt skal det
Alt skal i plastposer og er de ikke blevet
udleveret fra kommunen (de grønne er vist
kun til madaffald) skal man selv sørge for at
få en plastpose anbragt i den interne skraldespand, så der kan bindes for uhumskhederne.
Jo, jo ”Ordnung muss sein”, som de siger
syd for grænsen.
Tvivlstilfældene og biogas
Der, hvor vore hjerner bliver udfordret, er
nok i diverse tvivlstilfælde.
Vi fanger en del mus og en enkelt rotte her
på matriklen. Er det nu kød, der kan blive benyttet til biogas? Nåe nej, det er jo ikke madaffald, ”Tilberedt eller råt” - hvem gider i øvrigt at spise en mus eller en rotte, selvom de
er gennemstegt - det er jo ikke ”nak og æd”
vi taler om.
Men kunne det ikke tænkes at en god stor

RKSK- hvad er madaffald
10
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være, og er smeltetemperaturen for aluminium ikke over 660 grader? Så er al snavs og
uhumskheder da forduftet for længst.
Var det gamle ikke godt nok?
Uanset grænsetilfælde og andet var det nu
lettere at smide det meste i skraldespanden
med eller uden plastpose med knude på.
Men nu skal vi sortere, og så må de små
gamle hjerneceller så i gang med at finde løsninger - på den måde kan man godt sige at
affaldssortering er godt for hjernen.
ERFA-grupper måske?
Alternativt var der jo også en mulighed for at
etablere nogle Erfa-grupper, der kan gå sammen én gang om måneden (husk ikke over ti
RKSK- hvad er restaffald
personer og godt med afstand) og få sig en
hyggesnak om sortering, noget kaffe og kage et kapitel helt for sig selv!!
og så huske at sortere resterne korrekt nå sel- Held og lykke med sorteringen og husk på at
skabet forlader mødet.
kommunen sikkert ikke har etableret ordningen af ren ondskab mod ældre mennesker.
Affaldsbeholderens placering
(-mb)
Og så tør jeg da slet ikke begynde at kloge i
hvor affaldsbeholderen skal placeres, som er
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 Nr. Omme sogns vakance-præst
Ved: Gitte Ishøy

Hvem der?
Indleder Gitte Ishøy sin præsentation af sig
selv til menigheden i Nr. Omme og Ørnhøj
sogne. Gitte fortæller videre:
Såmænd bare mig! Jeres nye præstevikar.
Jeg har fået lov til at være jeres præst fra 1.
december 2020 til 31. marts 2021. Jeg glæder
mig til at komme i gang! Jeg er blevet bedt
om at fortælle lidt om mig selv. Det vil jeg så
forsøge:
Embeder
Mit navn er Gitte Ishøy, jeg har været sognepræst i Thisted, Skinnerup Sogne i nærved 34
år. Jeg har altså først og fremmest være bypræst – Skinnerup Sogn kom først til langt
senere! – med mange hold konfirmander, minikonfirmander, gudstjenester, begravelser,
møder, koncerter, sammenkomster. Jeg har
haft den store glæde at være præst for mennesker med særlige behov lige fra fødsel til
Foto: Mogens Ballegaard
grav. Men jeg fandt også tid til at gå på husbesøg.
Dexter Brown, en herlig Welsh Corgi, med
sælpels, et brunt og et blåt øje! Han er ganPrivat
ske enkelt en skøn ”omplacering,” som det så
Jeg er gift med Frank Weber, cand.mag. i hi- mærkeligt hedder. Ham nyder vi at trave
storie og billedkunst, og meget mere! Ham rundt med. Vi bruger i det hele taget naturen
vil I helt sikkert også komme til at møde. her omkring Staby og Husby. Vi tilbringer
Sidst var han ansat som handelsgymnasielæ- også mange skønne timer i vores store, have
rer på EUC nordvest. For tiden underviser på ca. 1 tdr. land. I år har jeg fået plantet over
han på aftenskole i Staby og Ulfborg i por- 300 forårsløg, som vil sprede glæde til fortrætmaling. Holder gerne foredrag om 2. ver- året. Jeg nyder at læse faglitteratur, skønlittedenskrig, den glemte agent, filosofi og kunst- ratur, høre musik, lave mad, bage, så det…
historiske emner. Dertil hjælper han mig i
mit arbejde med dette og hint, i december vil De tre etager
I få ham at se i aktion til julegudstjenesterne. For lidt over et år siden købte vi et skønt, ælVi er forældre til et par tvillingedrenge, Ja- dre hus i Staby, kendt som den gamle dyrlækob og Andreas. De er nu 36 år. Jakob er gebolig. Den har vi fået renoveret fra kælder
supporter og arbejder på Filippinerne, Andre- til loft. Vi har tre etager – os der i hvert fald
as er kok og desværre for tiden uden arbejde. ikke skulle have et hus i flere etager! – Når
Han er bosiddende i Gelsted på Fyn. Måske vores nye garage er færdigbygget, så skulle
har I set os alle fire på TV MidtVest? Anne vi være i mål med alle vore ønsker.
Mulvad har lavet en hel del programmer om
Det var så lidt og mig og min baggrund.
os, om at være adopteret og om at adoptere.
Hvad mere at skrive andet end, at jeg nu glæder mig til at komme i gang.
Lidt fritid
Venlig hilsen Gitte Ishøy 
Så består familien derudover af vores vovse
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 Det skal de andre dog ikke bestemme!
Gåtur før gudstjenesten nytårsdag
GODT NYTÅR!
Hvert år i det sidste halve snes år (eller deromkring) har der været gåtur nytårsdag inden
Ingen Suppe
nytårsgudstjenesten, og efter gudstjenesten
Ingen Gudstjeneste
var der almindeligvis en gang varm suppe til
Men skal vi ikke som vi plejer…. ?
deltagerne.
Jeg går !!
Restriktionerne har bevirket at al kirkegang
Nogen der vil med fra kirken kl. 14.
Med venlig hilsen Helle Engestoft.
nærmest er lukket ned.
Men gåturen skulle hverken Corona, Rege….mødte der en lille halv snes mennesker
ringen, Biskopper, Provster eller Søren Broop der var frisk på en gåtur trods en kold og
strøm sætte en stopper for.
Efter en opfordring på mail og Facebook tåget nytårsdag og uden gudstjeneste og ef(-mb)
terfølgende suppe!!
som lød:

Adr.:
Formand:

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

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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Tak
En hjertelig tak til alle i Grønbjerg og omegn, som har været med til at give mig en utrolig flot afskedsgave.
Tak fordi I har vist mig tillid som jeres præst. Jeg har altid følt mig velkommen hvor jeg har været, i en festlig eller sorgfuld sammenhæng.
Hans Jørgen og jeg vil også sige tak for de år, vi har boet i præstegården; vi
vil savne Grønbjergs velfungerende lokalsamfund og mange fællesskaber.
I passer godt på jeres kirke og præstegård, og det har været en fornøjelse
at dele det med jer.
Tak til Friskolen og foreningerne i byen, som støtter op om samarbejdet
med kirken.
Vi ønsker jer alt godt fremover.
Med venlig hilsen Hans Jørgen Mikkelsen og Bodil Toftdahl

Nyt fra organisten
Nr. Ommekoret

Koret øver ELLERS hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Nr. Omme Kirke.
Desværre er koret sat på pause på grund af de nye og stramme restriktioner.
Vi melder ud når Corona-situationen letter, og vi må samles og synge.
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

Nye datoer meldes ud (marts, april). Vi glæder os allerede.

Spuler.
Minilæsser.
5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
14
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Vaccine mod Coronavirus.
Så kom vaccinen et halvt år før beregnet.
Den er både effektiv og sikker, så det er helt
fantastik.
Som ved alle andre vacciner er der risiko
for lette bivirkninger med lidt feber, træthed
og smerter, men risikoen ved at blive vaccineret er meget mindre end risikoen ved ikke
at blive vaccineret.

Det er ikke noget nyt, at der er skepsis. Da
en engelsk læge i 1796 fandt ud af at vaccinere mod kopper med verdenshistoriens første vaccine, var der også skepsis, så da han
skulle vaccinere Katharina den Store af Rusland, stod en karet forspændt med 4 friske og
kraftige heste klar ude for døren, og så gik
det i fuldt firspring mod grænsen så snart,
hun havde fået prikket.
I dag er vaccinerne meget sikrere, og hvis
der kommer farlige bivirkninger, er man klar
til at behandle.. 

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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 Fra præst til præst
Ved: Pastor Anne Hillgaard

Pastor Anne Hillgaards tale til pastor Bodil ten, var det ikke noget, du underholdt andre
Toftdahls afskedsgudstjeneste søndag den med.
29. november 2020.
Nej, så måtte det ene eller andet gøres på rutinen – uden manuskript. Jeg kunne blive
Kære Bodil
svedig ved tanken; men du brillerede, og jeg
Du prøveprædikede i Væggerskilde, og jeg lærte lidt om at tage mig sammen.
var imponeret.
”Gør lige som Bodil,” har Arne sagt til mig
Du var livlig og fri af dit manuskript. Der var mange gange. Og jeg kommer aldrig til at nå
kloge tanker og stærke formuleringer og en dig til sokkeholderne.
violin, .. så vidt jeg husker.
For det er ikke kun det, at du er cool. Du har
Selvfølgelig blev du antaget.
prioriteret under vejs og læst og tænkt og
Menighedsrådene havde muligvis heller ikke brugt tiden med omtanke.
andre oplagte valg.
Du – heller ikke. Du skulle hjem fra Canada, Det fik vi jo alle sammen at mærke, når du
og det skulle gå stærkt.
rationaliserede i alle mulige forretningsganMen I fandt hinanden, dig og sognene.
ge .. med blandet succes.
Du ankom med en pizzabakke under ar- Hvis jeg tænker rigtig godt efter, er der nok
men… til præstekraven.
svipset et par aftaler, fordi alt var lagt i årsPå én gang præst ind til marven og gevaldigt hjul og på hjemmeside, og ingen derfor beuimponeret af din egen rolle.
høvede at tale sammen i dagene forud for det
For mig har du været et lærerigt møde.
ene og det andet.
Fra starten var du besluttet på ikke at lade dig Men der kommer jeg så igen til din evne til
stresse og tyrannisere af opgaverne. Det kun- at sige Pyt! Det går jo alligevel… Og det gør
ne godt være, der var meget at gøre ind imel- det.
lem; men aldrig det mindste piv fra dig.
For i otte år besad du et rystende overskud.
Det skulle nok gå. Så måtte det blive, som Jeg har næsten aldrig spurgt forgæves om
det kunne.
hjælp og assistance. ”Kom med det,” sagde
Hvis du ind imellem har arbejdet til sen af- du og overtog mine opgaver. ”Du kunne hol-

Foto: Mogens Ballegaard

Anne Hillgaard med mikrofonen til venstre og Bodil Toftdahl sidder yderst til højre
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de fri og ferie en anden gang.”
Sådan en kollega får jeg nok ikke igen.
Hvor jeg er en mester overspringshandlinger
og undvigemanøvre, har du været et varmesøgende missil.
Du har taget mange kampe med de øverstbefalende, for landsognenes skyld, for Ørnhøj
og Nr. Omme i særdeleshed, for præsters ret
til seniorordning.
Jeg syntes jo, du talte godt for din sag; men
det er en fare at brænde ud, når man brænder
for noget, som andre ikke vil forstå.
Jeg kan ikke sige, at jeg blev overrasket, da
du indgav din opsigelse; men jeg blev træt af
det.
Det har været et tillidsfuldt og fornøjeligt
samarbejde. Vi fik hinanden gift - til og med,
så vi har lidt på hinanden, vi to.
Tak for hyggelige møder og udflugter og studierejser - og køkkenaftener med os alle fire.
Dem måtte der godt blive flere af.
Nu håber jeg, at du bliver endnu mere bedstemor med slag i.

At du og Hans Jørgen vil nyde hinandens selskab.
At I får hunden godt opdraget.
At DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker -red) må høste mange frugter af din hittepåsomhed.
At du må skrive salmer og sange, så det står
efter.
At du må bestige hver en talerstol i Vestjyllands forsamlingshuse, og at du må slå klaveret an og stryge celloen og trutte i trompeten.
Du siger, at du vil begraves i præstekjolen,
men jeg tænker, at du kan nå at bruge den
mange år endnu.
Det handler heldigvis aldrig kun om tjenestemandsløn og –pension.
Den, der forkynder evangeliet, skal leve af
evangeliet. Men ligesom Paulus, der foretrak
at være teltmager, står du nu ”fri og uafhængig af alle og kan samtidig være alles tjener for at vinde så mange som mulig.”
Mange kærlige hilsner
Arne og Anne 

Vi ser os desværre nød til at aflyse
Gymnastikfremvisning i Grønbjerg

i 2021
Det samme gør sig gældende for
Badmintonturneringen dagen efter
Med venlig hilsen Grønbjerg Aktiv

Fællesspisningen - Udsættes
Margrethes døtre, Kultur og Samvær og Menighedsrådet udskyder fællesspisningen og håber det vil blive muligt at afholde engang i løbet af foråret.
Det vil blive annonceret i Runestenen eller over Runestenens mail.
Kultur og Samvær, Margrethes Døtre, Menighedsrådet og Madstedet
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær
November
Midt i november var der nogle af de frivillige, der
lavede en julestue nede i haven på Grønbjerghjemmet.
Der blev pyntet med mos, gran, lys og nisser. Vi
har hørt, at det er til stor glæde for alle.
Der er blevet lavet dekorationer, som de pårørende og personale har kunnet købe.

en adventsstage til hver af afdelingerne, så kunne
de glæde sig over den.
I år kunne vi heller ikke afholde julefrokost i
forsamlingshuset for beboere, personale og frivillige. Men det skulle ikke hindre os i at holde julefrokost for beboerne og personalet, så blev maden
leveret på Grønbjerg Hjemmet i stedet for. Julemanden kom også på besøg, han havde en gave
med til hver af beboerne (krus med navn på).
Herfra skal lyde et godt nytår fra alle frivillige
på Grønbjerghjemmet. 

December
Vi har ikke kunnet gøre så meget for beboerne i år
pga. Corona, derfor bestemte vi, at vi kunne købe

Generalforsamling i Grønbjerg Vandværk
I Grønbjerg Vandværks vedtægter står der, at der skal afholdes generalforsamling
i marts måned. Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen 2021 til
et senere tidspunkt grundet Corona.
Ny indkaldelse til generalforsamling vil blive offentliggjort i Runestenen senere på
året.
Med venlig hilsen
Grønbjerg Vandværk.

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

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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 Afskedsord-Menighedsrådet
Ved: Nr. Omme Sogns Menighedsråd

Stor, stor tak for godt 8 år med engagement
Bodil har glædet os i mange sammenhænge
og højt humør til pastor Bodil Toftdahl.
med dejlig musik, og salmevalget til gudstjenester er blevet suppleret med hendes egne
Det må have været en kæmpe udfordring at salmer, som ramte plet i situationen.
komme fra en millionby til vores to små
De sidste otte år har præstegården og prælandsbyer – til vores held trak børnebørnene stegårdshaven været åben til eftermiddage
som en magnet, og Bodil valgte at slå sig ned med sang, musik, fortælling og foredrag –
her.
hvilket har glædet utrolig mange.
For Bodil var egnen ikke ukendt, da hun er
Bodil har været meget aktiv omkring vores
født i Holstebro og i sine unge år kom i Ham- plejehjem og skoler – særligt plejehjemmene
merum på landbrugsskolen.
har nydt godt af Bodils glæde ved musikken
Bodil kom med en stor erfaring og indsigt i og ved hendes mange fortællinger.
præstegerningen, og hun har givet utrolig
Kirkernes og Bodils aktivitetsniveau har
meget af sig selv til præstegerningen med al- været meget højt. Bodil har altid været med
le de opgaver, der ligger i den, både fra præ- på en god ide, og har også selv været meget
dikestolen, men også på besøg i hjemmene hurtig til at få nye gode ideer.
og ved samtaler forud for barnedåb, bryllupEn stor tak til Bodil for hendes virke genper og begravelser.
nem årene, vi ønsker alt mulig godt over dit
Det har været vigtigt for Bodil at møde me- otium.
nighederne der, hvor de var og forsøge at sige ja til ønsker i forbindelse med kirkelige Nr. Omme menighedsråd
(Lettere forkortet -red) 
handlinger så ofte som overhovedet muligt.
Vi er blevet beriget med indblik i åndrige
personers tanker og gerninger, Bodil har haft
evne til at formidle både evangeliet og sine
mange egne erfaringer i et sprog, som de fleste kunne forstå.

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

FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG 2021
Søndag d. 14. februar
På grund af Corona virus vides det endnu ikke, om det må afholdes.
Vi afventer en udmelding fra regeringen.
Når vi kender retningslinjerne vil der komme en information.
Håber på jeres forståelse og tålmodighed.
Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening

Følg os på Facebook: Grønbjergsogneforening

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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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
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 Afskedsfest for pastor Bodil Toftdahl
Afskedsfesten for pastor Bodil Toftdahl, der
har bestredet embedet i Nr. Omme og Ørnhøj
sogne i 8½ år, gik på pension den 30. november 2020.
Afskedsgudstjenesten og festen den 29. november var af hensyn til de på den tid gældende Coronarestriktioner henlagt til Grønbjerg Multisal, hvor stolene stod med behørigt afstand, således at der også kunne synges
med på salmerne til dagens gudstjeneste.

Der var taler fra sognet ved menighedsrådsformand Else Pedersen (side 24), ved
kollegaen Anne Hillgaard fra Brejning sogn
(side 16) og naturligvis ved den kommende
pensionist selv, der holdt en takketale uden
manuskript, men takkede de to første talere,
takkede for opbakningen gennem præstegerningen i Nr. Omme sogn samt takkede for
gaven som sognet havde samlet sammen til
som afskedsgave. (-mb)

Øverst: Der var sat stole frem til de 100 deltagere, der måtte være i Multisalen. På nær nogle få stole
var salen fyldt op. - Nederst: Hvis man kan se bort fra ribberne og stregerne på gulvet, kunne det såmænd godt være en moderne kirke.
22
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Wienerkvartetten som Bodil Toftdahl selv er medlem af diverterede med flere lystige wienernumre og
engelske melodier. Til højre holder Bodil Toftdahl takketalen.
Alle billeder fra afskedsfesten er taget af Mogens Ballegaard
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 Pastor Bodil Toftdahls afskedsgudstjeneste
Tale ved formand for menighedsrådet Else Pedersen

Den 29. november 2020
Kære Bodil, du har nu været præcis 8½ år i Grønbjerg, og vi har mange ting at takke dig for
her på din sidste arbejdsdag i sognet. Jeg har forsøgt at sætte det lidt på vers, inspireret af Johannes Møllehave og hans gendigtning af De hellige tre konger.
(Fra Johannes Møllehaves gendigtning:
De hellige tre konger kom lidt for sent af sted,
de skulle jo først ha røgelse og guld og myrra med - red)

Præsten og personale kommer godt afsted, (med alt arbejdet, forstås)
selvom de skal have menighedsråd og hele sognet med.
At komme fra Vancouver til Grønbjerg, lidt af et spring,
men det synes Bodil ikke, det var kun en mindre ting,
”bare mine ting kommer med containeren frem,
så skal jeg nok få skabt et rigtig hyggeligt hjem.
Jeg tager bare Vancouver med hertil på en hel væg,
der vil blive plads til både alvor, musik og skæg.
Jeg vil åbne op, så alle kan se,
hvad der i præstens stue og have kan ske”.
Der skal være Sang og Fortælling, måske for seniorer især,
den del af sognet står hendes hjerte nær.
Dog også konfirmander kan lide præstens stil,
alle er søde og bliver konfirmeret med smil.
På skolen er præsten vældig kendt,
hun tilkaldes når forståelsen af reformationen bliver for slemt.
At få en forståelse for verdens store mysterier og de lærde folk,
det kan kræve mindst 5 min. på morgensamling, med præsten som tolk.
Også Grønbjerghjemmet har nydt godt af din tid,
du har forstået at tale og ikke mindst spille dig ind i deres opfattelse af rum og tid.
Præsten og personale kommer godt afsted,
selvom de skal have menighedsråd og hele sognet med.
Sang og kor og spil,
det er lige det vi gerne vil.
Aktiviteter og masser af MUSIK skal der til, både her og der,
alle må levere, efter bedste evner, vi gør hvad vi kan, hver især.
Alle har vel en kalender hver,
både i papir og måske på Ipad især.
Det hjælper til, at alle kan komme til tiden,
selvom aftaler blev lavet for længe siden
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Musikalske evner er alle fire døtre blevet beriget med,
vi har nydt godt heraf, ikke mindst i forbindelse med julens fred.
Vores gamle kirke, der har stået i omtrent 1000 år,
en kilde til forundring og ærbødighed over tiden der går,
den har været rammen om meget af vores tid sammen med dig,
det har været en tid fyldt af alvor og leg.
Refleksion, udvikling og fornyelse er også dig,
derfor har du udviklet og fornyet sammen med os.
Automatisk ringning, ikke just opfundet af dig,
du har dog hjulpet vores nye klokke godt på vej,
et indgraveret vers fortæller om din hang,
til at forfatte salmevers og sang:

Foto: Mogens Ballegaard

Når dagen gryr, gå glad i gang,
jeg synger dig en morgensang.
Når natten kommer, hør min røst,
vor gud til ære, dig til trøst.
Vores flotte kirkegård har også din interesse,
hvordan kan de tomme pladser fyldes med akkuratesse?
En sansehave opstod fuld af ideer og farver,
ved hjælp af to kyndige kvinder ”ud i haver”
Præsten, personale og frivillige kommer godt afsted,
selvom de skal have menighedsråd og hele sognet med.
Du taler til os, på en måde vi kan forstå,
så vi bliver slået af indsigt i ting, vi før ikke kunne forstå
det kan være med prækner, fortælling, musik og sang,
dog ønsker vi ikke en prædiken, der er for lang.
Tak fra alle, for gode samtaler, vi har haft,
som har tilført hverdagen fornyet kraft.
For alle opgaver præst og personale sammen har løst,
det har været til både fornøjelse og trøst.
Kære Bodil, du er ikke, som folk er flest,
men du er helt sikkert en af dem, der overkommer mest.
Tak Bodil, du blev en af os, og der blev skrevet og der blev læst,
og du blev også kendt af drengen på skateboard der råbte: Hej Præst,
derfor vil vi sige:
Præsten og personale kom, med alt arbejdet, godt afsted,
selvom de skulle have menighedsråd og hele sognet med. 
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Else Pedersen

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Grønbjerg Friskole og NaturMusen 2020
Ved: Friskoleledelsen

Kære frivillig, samarbejdspartner og sponsor
Vi er i en smuk tid på året. Julestemningen er over os. I mørket er tændt en
masse julelys og på Grønbjerg Friskole
er store og små børn forventningsfulde.
Julen er børnenes fest og der er glade
og spændte børn over alt.
Vi vil rigtig gerne sige tak for den store
opbakning, vi oplever i løbet af året. Jeres indsats og bidrag er uundværlige.
Vi ser jer til arbejdslørdage, når det kræver en ekstra indsats, når støtteforeningen sørger for skolemad, kører skolebussen, vedligeholder byparken og mange andre gøremål. Der er altid en hjælpende hånd i vores netværk. Det er vi
stolte over.
Tak til foreningslivet for et godt samarbejde. Det er dejligt at så mange bruger
friskolens faciliteter.

I år har vi indsamlet 62.000kr.ved skolernes motionsløb. Det var i år et sponsorløb med det formål at samle penge ind til
opførelsen af et undervisningshus/bålhus. Vi er nu i gang med at søge fonde.
Vi skal i alt bruge 350.000 kr. Vi får
hjælp af sogneforeningen. Vi håber at
pengene bliver klar i løbet af 2021.
I 2021 går vi i gang med at separere vores kloakvand. Friskolens bestyrelsen er
tovholder på dette projekt. Byparken er
blevet som vi kunne ønske det. Et smukt
åndehul som løbende bliver udviklet. En
stor tak til teamet bag, der sørger for en
velholdt park.
Jeres indsats kan mærkes og ses overalt på Grønbjerg Friskole og i området.
Vi værdsætter denne store og uundværlige opbakning.

D u o g d i n fa m i l i e, ø n s k e s e t r i g t i g g o d t n y t å r .
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 Det nye menighedsråd
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.

Kresten Vestergaard......... 12
Grethe Lorentzen ............. 10
Der er desuden mulighed for at opstille en
alternativ liste såfremt man ikke er tilpas med
den liste der blev opstillet på selve aftenen.
Denne liste skulle indleveres til valgbestyrelsens formand Kresten Vestergaard senest den
13. oktober.

Opstillingsmøder
Tirsdag den 15. september var der opstilDa der ikke var indkommet en alternativ lilingsmøde i Konfirmandstuen ved præstegår- ste er der såkaldt fredsvalg og de opstillede
den i Grønbjerg. Følgende blev opstillet med bliver således det nye menighedsråd. Sognedisse stemmetal
præsten er født medlem af menighedsrådet.
Det nye menighedsråd træder i kraft ved kirElse Pedersen .................. 17
keårets begyndelse den 1. søndag i advent
H.C. Birkebæk ................ 16
der i år var den 29. november. (-mb)
Gravers Kjærgaard ........... 13

Foto: Mogens Ballegaard

Bagerste række fra venstre: Kresten Vestergaard, (kirkeværge), Gravers Kjærgaard (kasserer) og H.
C. Birkebæk (næstformand)
Forrest fra venstre: Grethe Lorentzen (sekretær) og Else Pedersen (formand)
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 Nyt fra menighedsrådet
Ved: Menighedsrådsformand Else Pedersen

Efter en jul og nytår med restriktioner og
nedlukning i et omfang vi ikke havde forestillet os, vil vi lige kaste et blik bagud og
fremad.

Foto: Kresten Vestergaard

Afsked med pastor Bodil Toftdahl
Vi havde en festlig første søndag i advent.
Gudstjeneste med en både festlig og vemodig
afsked med Bodil Toftdahl, vores afholdte
præst gennem 8½ år.
Vakance vikar træder til
Dagen efter trådte Gitte Ishøy til som vikar,
Gitte bor i Staby og kommer fra et langt præsteliv i Thisted. Gitte skal hjælpe os, til vi har
ansat en ny præst, forventeligt indtil 1. april.
Et velkommen til hende
Det lille luciaoptog med Agnes Sønderby 9 år forLuciadag
Den 13. december – Luciadag – havde vi et rest og bagerst Asta Sønderby 10 år.
festligt indslag i gudstjenesten, idet to små
Præsteansættelse
piger, lavede et lille Luciaoptog.
Ansættelsesprocessen vedr. ansættelse af en
Nedlukningen
ny præst går sin planlagte gang. Når vi kenDerefter blev alt lukket ned og i skrivende der ansøgerfeltet, skal vi her i januar/februar
stund ved vi endnu ikke, hvordan og hvor tale med ansøgerne og beslutte, hvem vi germeget vi må lukke op igen her i januar. Vi vil ne vil indstille til embedet – en spændende
holde jer orienteret via Runestenens mail.
og udfordrende opgave. Vi lover at gøre det
Fællesspisningen bliver vi desværre nødt til så godt vi kan. 
at udsætte!
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 Nye Beboere på Frydendalsvej 17
Ved: Grete Tange

I marts 2020 blev ovennævnte bolig igen beboet, idet Eugenia Gaiu og Iulian Nicu Iovan
samt Laurentiu flyttede ind.
De har taget venligt imod mig, og de fortæller nu deres historie:
Eugenia beretter:
Jeg er 39 år, og jeg er født i Galati – en havneby i Rumænien med ca. 300.000 indbyggere. Donau løber igennem byen og danner en
havn, som har stor betydning for byen.
Min mor, der kun har min søster og jeg, bor
stadig i Galati, medens min søster også er
flyttet til Danmark.
Jeg har ikke set min mor i et år, for det er
jo umuligt at rejse til Rumænien nu. Hun kan
heller ikke komme Danmark, men hun kommer måske til næste år.

Danmark og uddannelse.
Jeg boede i begyndelsen i Ringkøbing, hvor
jeg også gik i skole for at lære dansk og her
lærte jeg Iulian at kende.
Efter nogen tid flyttede jeg til VorgodBarde, for jeg bryder mig ikke så meget om
de større byer, og fordi det er billigere at bo i
et mindre samfund. Jeg havde job på et plejeBørne og ungdomsår
Jeg har gået i skole i 12 år, for det er det an- hjem, hvor jeg gik til hånde, så meget som
tal år, man går i skole i Rumænien. Efter sko- jeg kunne. Derved fik jeg lyst til at uddanne
len havde jeg forskellige jobs – bl.a. serverede
jeg i nogle år.
For fire år siden besluttede jeg, at jeg ville
rejse op til min søster,
som bor i Sønderjylland
med sin familie.
Jeg var dengang blevet skilt, og det er svært
for en enlig mor at tjene
til føden i Rumænien.
Min tanke var, at jeg
ville blive i Danmark,
tage en uddannelse, og
arbejde så meget, som
jeg kan.
I Rumænien var jeg af
og til nødt til at arbejde
op til 12 timer om dagen, fordi jeg bl.a. havde to jobs. Det er heldigvis ikke nødvendigt
her.
Foto: Mogens Ballegaard
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mig indenfor området. Jeg er derfor nu i gang
med Social- og Sundhedsuddannelsen i Holstebro. Det synes jeg er spændende, og jeg
glæder mig til, at jeg i februar skal i praktik.
Vi flyttede her til Grønbjerg, da vi flyttede
sammen, for vi havde indtil da boet hver for
sig – jeg i Vorgod-Barde og Iulian i Spjald.
Vi syntes godt om huset, fordi der var god
plads, og der var et stort udhus, som vi benytter meget.
Laurentiu
Jeg har en søn, Laurentiu, som er 10 år og
går i skole i Spjald. Lige da vi kom her til
Grønbjerg, vidste vi ikke rigtigt, hvor vi skulle sende ham hen, men han er glad for at gå i
Spjald. Han mangler bare nogle legekammerater, fordi de jo bor i Spjald. Han har dog
fundet en enkelt i Grønbjerg, som han leger
og spiller fodbold med. Han tager bussen til
Spjald, så det går godt.
Nu tager Iulian over
Jeg hedder Iulian Nicu Iovan, og jeg er 32 år.
Jeg er født i Craiova – en by, der ligger i den
sydlige del af Rumænien. Byen har 269.500
indbyggere, og det er en universitetsby.
Jeg har også gået i skole i 12 år, og derefter
var jeg ved militæret i 4 år. Det var hårdt arbejde, fordi vi skulle stå til rådighed både nat
og dag, og lønnen var ikke særlig god. Det
syntes jeg var strengt, og så rejste jeg til Danmark for at se, om jeg kunne få et bedre job.
Jeg fik først arbejde og logi på en grisegård i
Spjald, mens jeg gik til danskundervisning.
Det var svært for mig, så jeg er ikke så god
til at tale dansk.

Job og kursus
Efter nogen tid fik jeg et svejsejob hos Lemvigh Müller i Skjern, og det var jeg meget
glad for, for jeg gik på kursus og lærte faget.
Jeg var der i lang tid. - Jeg ville gerne have
mere øvelse i faget, men jeg blev afskediget,
så nu går jeg og venter på at komme i gang
igen.
Også jeg er kommet her for at arbejde, få
hus og en familie, og det er jeg jo godt på vej
med.
Mens jeg har været arbejdsløs, har jeg lavet
garage til huset og en overbygning foran indgangsdøren. Jeg kan nemlig godt lide at gå
og ordne ting, som jeg synes, skal gøres.
Derfor er det rart at have udhuset, hvor jeg
kan opbevare det, som jeg arbejder med.
Jeg vil også gerne fiske et sted, hvor man
kan gøre det uden betaling. På den måde går
tiden godt.
For os var det vigtigt at finde et hus, som vi
kunne betale, for vores husleje hver for sig
var større end den, som vi nu betaler.
Fritiden
Eugenia er meget optaget af blomster, og hun
nyder at arbejde i haven, som hun planter forskellige forårsløg i, så hun glæder sig til, at
det bliver forår, hvor hun kan se dem komme
op af jorden og Iulian kan godt lide at arbejde
i sit værksted.
Sammen nyder de den dejlige fri natur her,
som de kan finde lige uden for døren.
Med disse ord takker jeg for te og kage
samt en hyggelig time. 

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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 Projekt Billedkunst i 8. klasse
Ved: 8. klasse på Grønbjerg Friskole og lærer Else Marie Kokholm

Oplæg
Grønbjerg Friskole bygger på den Grundtvig/
Koldske tradition, og skolens menneskesyn
er inspireret af deres tanker.
En del af Friskolens tradition er, at vi lægger vægt på fortælling – både som en del af
den fælles morgensamling og som et selvstændigt fag, hvor alle skolens elever, to gange om ugen, er samlet til en fælles fortælletime.
Skolens menneskesyn tager udgangspunkt i
Grundtvig og Kolds betragtninger om, at
hvert enkelt menneske er noget helt unikt.
En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre.
Med det udgangspunkt betragtede Grundtvig og Kold livet som en fantastisk mulighed
for hvert enkelt menneske, at bruge sit værd
til gavn for fællesskabet.
Ligesom Grundtvig og Kold, forsøger vi på
Grønbjerg Friskole at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige
samtale, hvor eleverne tør sætte sig selv på
spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd.
På Grønbjerg Friskole forpligter vi os til at
fortælle eleverne, hvor vi står, og hvad vi tror
på.

Vi tror på at kærlighed, glæde, engagement
og de gode oplevelser er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og
fremmest, at leve et liv sammen med andre
efter danske demokratiske traditioner, hvor
frihed og ligeværd er centrale omdrejningspunkter.
Vi ønsker, at alle – børn, forældre og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve
med i dét der foregår, at have medindflydelse
og at påtage sig et medansvar og deltage i et
forpligtende fællesskab omkring skolen.
Opgaven:
Med udgangspunkt i Grønbjerg Friskoles
idégrundlag skal du, med anvendelse af udtryksformen maleri/portræt, lave et oplæg til
et maleri i kæmpeformat, der skal opsættes
på Friskolens gavlmur.

Foto: Grønbjerg Friskole

Der arbejdes flittigt med processen både gavlmaleriet og det mere individuelle
Foto: Grønbjerg Friskole
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Kriterier
Maleriet skal vise Grundtvig og Kold og må
derefter indeholde symboler eller lignende,
der stemmer overens med netop din fortolkning.

Processen
Efter at eleverne havde lavet skitser, blev
nogle elever valgt ud til at skulle lave det store gavlmaleri.
Resten af eleverne har lavet deres helt eget
maleri, som skal bruges i deres Årsudstilling
til eksamen. 
Foto: Mogens Ballegaard

Foto: Grønbjerg Friskole

Foto: Mogens Ballegaard

Foto: Mogens Ballegaard

Foto: Mogens Ballegaard

Den 6. november medens solen stod lavt på himlen blev gavlmaleriet afsløret i overværelse af hele skolen. I venstre side er N.F.S. Grundtvig portrætteret medens højre side er prydet af Christen Kold.
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 Grønbjerg skal have ny præst
Proceduren ved et præstevalg
Bodil Toftdahl har ønsket at gå på pension
og har derfor opsagt sin stilling som sognepræst i Nr. Omme og Ørnhøj sogne med
virkning fra den 30. november 2020.
Der har været forskellige scenarier med
hensyn til besættelse af præstestillingen.
Situationen er, at Nr. Omme sogn hører til
Ribe Stift, og Ørnhøj Sogn hører til Viborg
Stift.
Det giver selvsagt nogle udfordringer, at én
præst har to chefer, både biskoppen i Viborg
og biskoppen i Ribe. Det kunne være praktisk at få opdelt sognene, så præsten i Nr.
Omme sogn kun har én chef og ligeledes for
Ørnhøj Sogn.
Efter at fordele og ulemper er gjort op, forbliver sognene samlet om en hel præstestilling. Derfor søger Nr. Omme Sogn og Ørnhøj Sogn igen en fælles præst.
Proceduren ved et præstevalg er nogenlunde som et opslag af enhver anden stilling.

Stillingsannoncen skal udarbejdes, hvilket
foregår i stiftets regi, interesserede ansøgere
sender en ansøgning til stiftet, og herefter får
menighedsrådet de indsendte ansøgninger til
gennemgang. Det er naturligvis en lang vej,
idet både Nr. Omme sogns menighedsråd og
Ørnhøj sogns menighedsråd begge skal gennemlæse ansøgningerne, og man skal være
enige om, hvilke ansøgere man eventuelt ønsker at indkalde til samtale og prøveprædikener.
Hvis der i ansøgerfeltet ikke er kvalificerede eller tilstrækkelige ansøgere, skal hele
proceduren gå om igen.
Ansøgningsfristen er den 4. januar og en
ny præst kan tidligst tiltræde den 1. april
2021.
I den mellemliggende periode (i hvert fald
fra 1. december 2020 - 31. marts 2021) har
sognene fået hjælp af pastor Gitte Ishøy.
Se præsentationen af Gitte Ishøy på side
12  (-mb)

G rønbjerg K arosseriværksted ApS
v/ Christian Bech Madsen



 autoopretning



 pladearbejde



 mekaniske reparationer



 plæneklippere



 motorsave



 minitraktorer

Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 50 55 78 12
Email: groenbjergkarosserivaerksted@gmail.com
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 Mindeord for Anna Nielsen
Ved: Bodil Toftdahl og Redaktionen

Født den 12. april 1935
Død den 9. november 2020

Da det blev hendes fire børns tur til at gå til
bal, lå Anna altid vågen, til de kom hjem og
stod op for at sige godnat. Helbredsmæssigt
har hun aldrig været stærk - der var nogle perioder, hvor hun var på sygehuset, og så var
det godt, familien havde bedsteforældrene
tæt på.
Anna var stilfærdig af natur, meget påpasselig, der blev ikke overset noget i hendes
husholdning. Hun var et hjemmemenneske,
glad og tilfreds med at være derhjemme men hun kunne også lide at komme på småture. Det var dejlig familietid, når familien
tog ud at bade i Sorte Bakker i Ringkøbing.
Efter 42 år på ejendommen i Abildå solgte
Anna og Svend og flyttede i et hus i Videbæk. Det var praktisk for Svend med harmonikaklubben, som var deres fælles fornøjelse.
Anna var altid medlevende og en stor opbakning for Svend.
“Der er meget at sige Anna tak for”, sagde
Svend under samtalen med præsten. Altid en
støtte og styrke, både i de travle familieår og i
de efterfølgende år i Videbæk. Anna har bakket Svend op i Harmonikaklubben med at afvikle harmonikatræf og andre arrangementer.
Ni børnebørn blev det også til, og dem passede Anna gerne - når hun altså havde tid.
Børnebørnene har hygget tit med deres bedstemor og bedstefar. Tolv oldebørn fik Anna
lov at se, før hun lukkede sine øjne, og sådan
er det.
Æret være Anna Nielsens minde. 

Anna Nielsen var født i Abildå på en ejendom der ligger nabo til det, der senere blev
familiens eget hjem. Hun var tvilling, havde
en søster, og de var de yngste af en søskendeflok på fem. Anna var bare ni år, da hun
kom ud at tjene som barnepige hos naboer i
Abildå.
I sin ungdom gik hun til håndbold og til
gymnastik - og så gik hun også til bal i
Abildå forsamlingshus. Hun var bare 15 år,
da hun mødte Svend - som egentlig skulle
have mødtes med tvillingsøsteren, men hun
kom ikke, og så blev det Anna. Der gik en tre
år, hvor de tjente sammen, og så blev de gift
i 1954.
Det første hjem var i Højmark i et lille hus,
dér hvor de tjente begge to, og dér er Erna og
Hanne født.
I 1959 købte de så ejendommen i Abildå,
og dér kom Niels og Bente til. Anna havde
hænderne fulde, for det var før der var de
store hjælpemidler i husholdningen. Der var
mange at vaske om, og der blev bagt og syltet, for der var jo mange om bordet.
Anna var en flittig og dygtig husmor, og
når hun bagte småkager til jul, satte hun tape
omkring dåserne før de blev sat oven for
trappen - men det var jo dér, børnene skulle
forbi, og så gik der svind i dåsernes indhold.
Anna havde køkkenhave, og hun var med
ude i roerne, altid i gang. Der var høns og
køer og grise på gården, som landbrug var
dengang.
Det var et gæstfrit hjem, Anna lavede mad
både til hverdag og fest, når familien kom på
besøg. Det var lige ved siden af bedsteforældrene, og der var altid trafik fem og tilbage
over til dem. Der var et godt naboskab - man
hjalp hinanden, når der skulle laves til gilde.
Da børnene blev lidt større, var det banko,
Anna gik til, og det var med liv og sjæl. Hun
kom vidt omkring, både til Højmark og Sørvad - og der blev spist meget hamburgerryg
på den konto.

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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 Mindeord for Svend Nielsen
Ved: Bodil Toftdahl og Redaktionen

Født den 7. juni 1932
Død den 25. november 2020

kaen. Han var meget engageret i Videbæk
harmonikaklub, hvor han ud over at spille
også var med til at organisere harmonikatræf
med besøg udefra.
Det var et arbejde, Svend og Anna var fælles om at lægge kræfter i, og de fik mange
venner i harmonikaklubben. Svend var med
til at indspille tre CD-er, og han var da også
på TV, hvor han spillede til et bankoprogram. Han har haft rigtig megen fornøjelse af
musikken.
I huset på Birkevej i Videbæk fik Svend efterhånden installeret diverse opfindelser, gerne noget med el-arbejde, så han kunne styre
både lys og aircondition og viften i loftet.
Det blev til mange ledninger, og han havde
helt sikkert sans for det elektriske.
Køkkenhave havde han også, der blev dyrket mange grønsager i Svends have, og kartofler og porrer havde han lige til sidste år.
Der var et godt naboskab dér i kvarteret, både med socialt samvær og gensidig hjælp.
Svend havde glimt i øjet og lune. Han havde generelt en positiv tilgang til tilværelsen,
og han var meget pligtopfyldende. Han kom
aldrig for sent til noget, og Svend mindes for
meget godt. Ni børnebørn og 12 oldebørn
blev det til, og også for dem var han og bedstemor gode at besøge og hygge sig med.

Svend Nielsen var født i Nørre Omme, i
“Lille Klink”, den yngste af syv søskende.
Han voksede op på landet og lærte selvfølgelig at hjælpe til i stald og mark. Svend gik til
skole i bare ben, har han fortalt, det var jo
nok om sommeren, og så træsko om vinteren.
Det var unægtelig en anden tid. Svend har
røget siden han var otte, det kan vi jo have
lidt svær ved at forestille os. I sin grønne
ungdom var Svend på Brejninggård Efterskole, og det var dér han lærte at spille harmonika.
Efter Brejninggård kom Svend ud at tjene i
Kiddal og i Abildå, hvor han tjente sammen
med Anna. De blev gift i 1954 og boede først
i et lille hus i Højmark, hvor de første to børn
kom til.
I 1959 købte de ejendommen i Abildå, nabo til Annas forældre, hvor de to yngste af
børnene er født.
Det var landbrug med 20 tdr. land, lidt køer, lidt grise, høns og hvad der nu ellers var
brug for. Det kunne forsørge familien, og
Svend drev gården med påpasselighed og
forsigtighed. Han var ikke til de vilde investeringer; det var altid velovervejet, når
Svend anskaffede noget. Svend satte en ære i
at svare enhver sit og sørge for sin familie.
Han var noget at en Ole-opfinder. Når noget gik i stykker, var han virkelig kreativ
med at reparere det. Han fandt løsninger på
alskens problemer. Og så var han også lidt af
en krejler. Svend kunne rigtig godt lide at
komme til marked, loppemarked, kræmmermarked, genbrugsbutikker. Han har gjort
mange fund. Svend satte pris på en god handel, og det brugte han mange fridage på.
Men ellers var det harmonikaen, der blev
brugt tid på. Svend har spillet til alt muligt:
børnejuletræ i Abildå forsamlingshus og diverse arrangementer.
Svend og Anna solgte ejendommen i 2000,
og så gik han for alvor til den med harmoni-

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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 Mindeord for Henny Sønderby
Ved: Mogens Ballegaard

Født 22. november 1950
Død 20. december 2020

Henny klarede sig selv og gik i mange år
på ”arbejde” på MSM (Muligheder Samvær
Mennesker) på Byskellet i Ringkøbing.
Personligt var Henny et glad og positivt
menneske, der var meget socialt anlagt. Hun
var altid glad og nem at komme i kontakt
med og var aldrig aggressiv.
Henny var meget aktiv og foretog selv ture
til bl.a. Bjerringbro, hvor hun besøgte en
veninde. Var altid med på arrangerede ture til
bl.a. Norge, Island og til sydens sol.
Henny gik endvidere til ridning på en rideskole og var med på ridelejre i sommerferien.
Henny havde det også fint, hvis hun kom i
nærheden af et klaver, hvor hun kunne sætte
sig til at spille små melodier.
Med Downs Syndrom ældes man hurtigere
og efter lejligheden i Vester Strandgade i
Ringkøbing hvor det efterhånden kneb med
at klare sig selv, kom Henny til et bofællesskab i Brohuset i Ringkøbing. Herfra kom
hun videre til Grønbjerghjemmet, hvor hun
fik hjælp til alt, og her havde Henny ti gode
år. Efterhånden forsvandt Henny i demensens tåge, som Hennys søster Agnethe udtrykker det, men personalets pleje, omsorg
og hjælp på Grønbjerghjemmet svandt absolut ikke ind.
Henny Sønderby sov stille ind den 20. december 2020.
Æret være Henny Sønderbys minde 

Henny Sønderby døde den 20. december
2020 på Grønbjerghjemmet. godt 70 år gammel.
Henny er født på gården ”Klink” på Holmgårdsvej i Grønbjerg, hvor forældrene Sidsel
og William Sønderby drev gården. Henny
var den ene ud af i alt tre søskende.
Som femårig kom Henny på Ribelund, som
på det tidspunkt hørte under det man kaldte
åndsvageforsorgen. Henny var født med det
udviklingshæmmende Downs Syndrom og
krævede derfor professionel hjælp.
Efter Ribelund kom Henny som 10-årig til
Hald Ege forsorgscenter, hvor hun tilbragte
tiden med skolegang og lærte at læse og skrive i det omfang hendes tilstand tillod det.
Som 14-årig blev Henny konfirmeret, og på
det tidspunkt skiftede hun mellem institutionerne Vejlsøhus ved Silkeborg og Hald Ege.
Ved forsorgens udlægning kom Henny til
Ringkøbing, hvor hun efter en kort tid i et
bofællesskab kom i egen lejlighed i Vester
Strandgade, hvor hun klarede hverdagen med
indkøb, madlavning, tøjvask og mange andre
dagligdags opgaver der er i et hjem og førte
et næsten almindeligt liv. Hun fik et ugentligt
besøg af en hjemmevejleder der stod bi med
økonomi og det administrative.

Kultur & samvær - Program forår-2021
Januar - februar 2021
På grund af Corona situationen holder Kultur & Samvær lukket for arrangementer i januar & februar.
Vi håber at vi kan starte op i marts igen.
Vi er jo nødt til at passe på hinanden i disse tider, så der skal lyde
Et godt Nytår til alle fra Kultur & Samvær.
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.
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 Mindeord for Ernst Nydag Nielsen
Ved: Bodil Toftdahl og Redaktionen

Født den 13. marts 1933
Død den 21. november 2020

de familien til Grønbjerg. hvor Lilian kom
fra.
I 1969 købte de ejendommen uden for byen, hvor i alt 7 børn voksede op. Desværre
mistede de en datter ved en tragisk ulykke
nogle år senere, og det satte sit tunge mærke
på alle. Men der var liv i huset, og der var
mange munde at mætte, så Ernst og Lilian
havde hænderne fulde.
Der var brug for al den kreativitet, som
Ernst havde i rigt mål. Han var noget af en
handelsmand, så han skaffede materialer til
byggeri derhjemme, ofte kreativt og opfindsomt byggeri. Ernst installerede gulvvarme i
badeværelset og de fik opvaskemaskine så
tidligt som i tresserne og begyndelsen af 70erne. Ernst var god til at tænke ud af boksen.
I forhold til børnene var Ernst god til at give dem lov til at få et ansvar, hvad enten det
nu var for mindre søskende eller det var noget med bierne. Med ansvaret fulgte der af og
til en skilling, men det vigtigste var den tillid, han viste ved at give dem et ansvar.
Selv var Ernst en meget flittig mand, altid i
gang med noget. Han var også en mand med
sine meningers mod. Han tav ikke, når der
var noget, der stred imod hans retfærdighedssans. Ernst var ikke bange for at sige fra, når
reglerne blev ændret til det værre eller nogen
blev uretfærdigt behandlet.
Ernst Nydag havde en sikker sans for det
finurlige, og han var rigtig god til at finde på
utraditionelle løsninger. Han lod børnene
bygge huler oppe i træet, men han holdt også
øje med, at det blev forsvarligt og sikkert.
Ernst var udadvendt af natur, ville gerne
snakke med folk og diskutere tingene.
Da han blev alene for 3 år siden, klarede
han sig ude på ejendommen, men i april i år
var han nødt til at flytte derfra, da det kneb
med helbredet. De sidste måneder på Stauning plejehjem er Ernst gradvis blevet svagere og her til sidst var det bedste familien kunne ønske for ham, at han fik fred, og det har
han nu.
Æret være Ernst Nydag Nielsens minde. 

Ernst Nydag Nielsen blev 87 år, og han døde stille på Stauning Friplejehjem.
Ernst Nydag var kendt som “æ bimand fra
Grønbjerg”, og det var et navn, der svarede
godt til hans livsværk.
Ernst var født i Vittrup ved Lindknud, som
nr. 4 i en søskendeflok på seks. Det var en
opvækst på landet, og Ernst havde sin skolegang under krigen, med de afbræk, der fulgte
af det. I sin ungdom var han militærnægter,
og efter det tog han en lang række kurser og
blev bygningsarbejder. Han tog arbejde som
sælger i en periode, men arbejdede ellers
med byggeri, som bl.a. murerarbejdsmand.
Allerede som stor dreng begyndte Ernst at
interessere sig for bier. Det fik en noget brat
afbrydelse, da han blev stukket og var temmelig medtaget af det, så han holdt pause
med det i nogle år. Da han var midt i tyverne,
tog han det op igen.
Fra først i 70-erne blev bierne hans hovederhverv, og han erhvervede sig efterhånden
en specialviden om det, som gjorde ham til
en kapacitet på det felt. Ernst Nydag var godkendt til at undervise i biavl på aftenskole, og
han har afholdt mange kurser også i biavlerforeningen, hvor han var meget aktiv. Ernst
vidste alt om biernes liv og funktion, og han
tøvede ikke med at tage kontakt til egnens
landmænd, så de kunne vide, hvad der var
mest hensigtsmæssigt for en rigtig god gensidig nytte for både bierne og landbruget.
På et tidspunkt var Ernst med til, sammen
med en forsker, at udvikle et naturlægemiddel af propolis, som virker antiinflammatorisk. Han tyggede selv propolis i mange år.
Ernst var respekteret for sin store viden om
bier, og han importerede også dronninger fra
andre lande, som han solgte videre til biavlere.
I 1961 giftede han sig med Lilian, og det
blev til rigtig mange års ægteskab. Lilian døde i 2017, også i november måned. Deres
første hjem var i Nordenskov ved Varde,
hvor Majbritt og Sanne er født. Derfra flytte38
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Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2021
Priser (inkl. moms):
Fast afgift .......................................................................... 800,00
Kubikmeterpris (0-5.000 m3) ...................................................4,00
Kubikmeterpris (5.000 - m3) ...................................................2,50
Statsafgift pr. m3 ....................................................................7,73

kr.
kr.
kr.
kr.

Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone .............................................. 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ............................................... 43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandafledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandafledningsafgift opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Ringkøbing-Skjern Forsyning står for opkrævning for forbrugt vand. Dette sker
sammen med opkrævning af vandafledningsafgifter.
Diverse gebyrer følger Ringkøbing-Skjern Forsynings tariffer. For aktuelle priser
kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller https://www.rsforsyning.dk/priser/
kopi-af-gebyrer-1
Kontrol af måler (på eksternt værksted): ................... Efter regning
Årsopgørelse:
Ringkøbing-Skjern Forsyning står for Årsopgørelsen, som meddeles sammen
med årsopgørelsen for vandafledning.
Måleaflæsning:
Hvert år i december bliver målerne fjernaflæst. Aflæsningerne videresendes til
Ringkøbing-Skjern Forsyning til udfærdigelse af årsopgørelse og afregning af
spildevand.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles Ringkøbing Skjern Forsyning sammen med
måleraflæsning. Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
Alle priser er inkl. moms.
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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

