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Coronaen banker danskernes sundhed i knæ...

...stod der at læse i nogle avisoverskrifter - og det har den vel altid gjort først øllene som var vist i majnummeret i 2020 og nu Cigarerne i alurør til
24 kr. for 25 stk. Kassen er fra den hedengangne Grønbjerg Brugs og befinder sig nu på lokalhistorisk Arkiv i Grønbjerg.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

kedes for demokraterne at få flertal i begge
kamre, og dermed har en suveræn magt og
kan gennemføre de tanker og ideer, som partiet har.
Danmark og i øvrigt det meste af verden er
nu i en situation, hvor det gælder om at
mindske en truende udslettelse af en befolkning eller befolkningsgruppe. Det kræver
sammenhold, hvilket også var tilfældet i næsten et helt år, men nu mindskes trykket, og
enigheden er ved at slå sprækker.
Hvert enkelt parti kæmper for at fremme sine synspunkter og sine holdninger til, hvordan landet skal styres, og hvilke befolkningsgrupper der skal tilgodeses.
Hvordan det vil lykkes, vil de næste måneder sikkert vise.
Der er folketingsvalg senest den 4. juni
2023, så vil det vise sig, om Mette Frederiksen har gjort det så godt, at hun bliver genvalgt, eller som det gik med Winston Churchill, der havde vundet 2. verdenskrig og folk
bakkede ham op, men blev tilsyneladende
træt af at høre på ham, for han blev ikke
valgt til premierminister ved det efterfølgende valg i England. 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det kan være forbundet med store vanskeligheder, hvis man på denne side vil forsøge
at være så nogenlunde aktuel.
Ændringer, restriktioner, åbninger, anbefalinger, regnedrenge og politikere af forskellig
observans skifter hurtigere, end vi andre kan
nå at skifte undertøj.
Så derfor skal man måske holde sig til de
baggrunde, der forårsager den røre og uro der
på det sidste er opstået.
Alle dage har der været forskellige opfattelser af, hvordan livet skal leves. I Amerika
”Guds eget land” er der nogen, der selv vil
bestemme, og man vil til enhver tid have lov
til at bære våben, så man kan forsvare sig
selv og eget hjem. Den tendens har der også
været nogle få antydninger af her i Danmark.
”Vi vil selv bestemme, om vi vil overholde
restriktionerne” - dog kun i sporadiske demonstrationer og ikke med våben i hånd og
slet ikke angreb eller besættelse af Christiansborg.
Der skal nok en kyndig antropolog eller etnograf til at udrede hele dette spektre af holdninger og synspunkter til, hvordan livet skal
leves, hvem der skal bestemme, og hvordan
vi skal forholde os til hinanden og samfundet
i det demokrati, som vi nu engang har i Danmark.

Deadline for nr. 170 er
Lørdag d. 24. april 2021
Bladet udkommer
onsdag d. 12. maj 2021

RUNESTENEN

Demokratiet
Én ting er sikker - endnu i hvert fald. I Danmark har vi demokrati. Demokrati kommer
af det græske démos (folket) kratos (styrer),
som for at kunne fungere, er blevet til den
styreform, vi har i Danmark i dag med folketingsvalg, og de der får flest stemmer (mange
gange med flere partier), for lov til at sidde
for bordenden.
Så gælder det om for de pågældende at føre
den politik igennem som det eller de partier,
der finder flertallet kan blive enige om.
I Danmark er det meget sjældent et parti,
der får så mange stemmer, at det selv kan bestemme.
Vi kan i dag skele til USA, hvor det er lyk-

www.runestenen.dk
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Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
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 Nyt fra Byrådet

Det er tanken af bussen en gang årligt pr.
klasse/børnehavegruppe skal kunne rekvireres så skolerne og børnehaverne kan fragte
børn og personale rundt i vores store kommune til en lang række af kultur og naturoplevelser i kommunen.
Der er nu åbnet for at bussen kan rekvireres
og tilbuddet gælder såvel de kommunale som
de frie skoler og børnehaver.
Jeg håber ordningen må blive taget godt
imod, og vil være til stor gavn og glæde for
både børnene og personalet.

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

Til Runestenens læsere.
Corona/genåbning
Vi er desværre forsat ramt
af Corona og alle de udfordringer der følger med i
form af en lang række restriktioner.
I skrivende stund er det netop meldt ud at der nu sker en gradvis åbning
som betyder at bl.a. afgangseleverne og efterskolerne i region Nord og Vestjylland igen
åbner for modtagelse af elever. Dog med en
række krav til tiltag for at mindske risiko for
smittespredning.
Detailhandelen er ligeledes tilgodeset, og
dørene åbnes fra mandag i uge 9.
Det er naturligvis glædeligt at situationen
gør at genåbningen nu kan påbegyndes. Der
er dog forsat rigtigt mange der på den ene eller anden måde er ramt af restriktioner. Jeg er
bl.a. reelt bekymret for børn og unge menneskers trivsel. De mangler deres vante netværk
og nogle mister desværre håbet og troen på
fremtiden som p.t. er præget af høj grad af
usikkerhed.
Jeg håber derfor meget stærkt på at samfundet kan åbnes yderligere i løbet af få uger,
jo før des bedre.
En betingelse for genåbningen på skolerne
har været, at elever over 12 år og al personale
skal testes to gange om ugen. En opgave som
skal varetages af kommunerne. Her hos os
har vi valgt at uddanne et korps af medarbejdere som foretager disse tests ude på skolerne, og det gælder både de kommunale skoler
og friskolerne.

Lav arbejdsløshed
Ringkøbing-Skjern Kommune har p.t. landets 3. laveste arbejdsløshed på 2,9%. Et rigtigt flot resultat ikke mindst set i lyset af Coronakrisen og de udfordringer den har givet.
Fremsynede virksomheder der har tænkt i
nye og innovative løsninger og er kommet
gennem 2020 på helt fantastisk vis.
Jeg er på virksomhedernes vegne stolt af de
flotte resultater der er skabt, og ser frem til
sammen med dem at have forsat fokus på udvikling og vækst i vores kommune.
….fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse
Alle har en historie - Signe Bilgrav ....... 32
Bolettes Stofbutik .................................. 15
Corona-Fastelavn................................... 22
De Frivillige .......................................... 28
En ”familie” i Grønbjerg ....................... 12
Gravearbejde i Grønbjerg ........................ 8
Grønbjergs nye præst............................. 27
Henfarne slægter.................................... 10
I skole igen ............................................ 30
Konfirmander 2021 ............................... 28
Konfirmander og Corona....................... 17
Mindeord ............................................... 36
Nytårsaften 2020 ................................... 20
Nytårshilsen ............................................. 7
Runestenen og Facebook + HC ............. 24
Sundhed ................................................. 14
Vandkvaliteten ...................................... 35

Natur/kulturbus.
I forbindelse med budgetlægning for 2021
blev der afsat midler til en natur- og kulturbus, der skal være et fyrtårn i kommunens
bestræbelser på at få børn og unge ud i naturen og tæt på kulturen i Naturens Rige.
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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
Tlf.: 30 27 96 10 /
Herdis Tang
Tlf.: 21 72 21 11

Ørnhøj-Grønbjerg
Kraftvarme:
Tlf.: 97 13 15 00
Døgnvagt
Tlf.: 30 97 69 70

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

Vagtlægen i regionen:

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

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

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

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
Kultur og Samvær: Klaus Jensen

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
23 20 52 32

Lokalhistorisk:
Mogens Ballegaard
Læsekredsen:
Helle Engestoft
Margrethes døtre:
Marianne Telle
Menighedsrådet:
Else Pedersen
NaturMusen:
Klaus Wolff
N-M SFO
Klaus Wolff
N-M Vuggestue:
Klaus Wolff
Nr. Omme:
Graver-kontor
Organist:
Dorte Sønderby
Præsten (vikar):
Gitte Ishøy
Præsten (sognepræst): Lykke Kloch Sørensen
Runestenen:
Mogens Ballegaard
Røde Kors Nørklerne Grethe Lauridsen
Røde Kors:
Besøgstjeneste
Skilte ved byportene: Joan Nielsen
Sogneforening:
Jonas Fejsø
Strikkecafé:
Lis Helles
Støtteforen. Friskole: Hans Uhd Jacobsen
Tyttebøvsen
Bolette Leegaard
Vandværket Drift:
Spjald Fjernvarme
Vandværket:
Per Hessellund Lauritsen
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25 47 05 89
40 29 10 73
22 56 19 82
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23 70 40 66
30 52 41 77
25 74 40 66
21 68 19 65
30 22 62 35
61 68 11 31
24 45 12 32
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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Elevtallet på Højmark Skole er under 60 elever og det vurderes ikke at stige i de førstkommende år. Højmark Skole lukkes som
følge heraf som kommunal folkeskole.
Der har været et ønske fra Højmark om at
starte drift af friskole fra skoleåret 20212022. De endelige aftaler for overtagelse af
bygning, driftsmidler osv. er nu faldet på
plads og ønsket om at kunne starte friskole
fra august 21 er således imødekommet.
Jeg vil her benytte lejligheden til at ønske
Højmark al mulig held og lykke med den nye
skole.

….fortsættelse fra side 3

Skolestruktur
Som nævnt i tidligere udgaver af bladet har
Byrådet gennem længere tid arbejdet med
skolestruktur. Der har været nedsat et udvalg
som har haft til opgave at vende alle sten for
at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Byrådet besluttede på sit møde den 17. november 2020 at sende følgende forslag i høring:
 Minimumsstørrelsen

på en skole er 60 elever
 Den nuværende tildelingsmodel fastholdes
 Der sker en sammenlægning af skolerne i
Skjern fordelt på to matrikler med én ledelse og én bestyrelse – og med overbygningseleverne samlet på en matrikel. Skolebestyrelsen involveres i de bygningsmæssige og
pædagogiske overvejelser i forlængelse
heraf.
 Der sker med henvisning til Byrådets beslutning den 19. november 2019 om sammenlægning af skolerne i Ringkøbing for
nuværende ingen ændringer her.
 Merudgifter jf. tildelingsmodellen som følge af forskellen mellem 75 elever og det
faktiske elevtal på skoler med under 75 elever opgøres årligt og BFU kompenseres
herfor.
 Ændringerne træder i kraft fra skoleåret
2022/23.
 Byrådet godkendte på sit møde den 9. februar, med mindre ændringer, forslaget til
ny skolestruktur.

Næste nummer
Jeg håber meget at situationen omkring Corona har ændret sig i positiv retning når jeg
om et par måneder skriver mit næste indlæg
til bladet, og at det må blive sidste gang Corona skal fylde i spalterne.
Vi trænger alle hårdt til at komme tilbage
til noget der bare ligner den hverdag vi kender og holder af.
Jeg glæder mig i hvert fald meget til igen at
få muligheden for at komme på besøg i hele
kommunen, og til at kunne genoptage gode
dialoger med borgere, forening og virksomheder og sammen med jer gøre RingkøbingSkjern Kommune til et endnu bedre sted at
lev, bo og drive virksomhed i.
Med disse ord vil jeg ønske læserne et rigtigt godt forår – pas godt på jer selv og hinanden.
Hans Østergaard
Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune 

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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 Nytårshilsen fra Grønbjerg Friskoles bestyrelse
Ved: Formand Per Thomsen

Nytårshilsen fra bestyrelsen

rammer og muligheder for vores børn,
både på det faglige og på det menneskelige plan, at få tilgodeset så mange aspekter som muligt i denne svære og anderledes hverdag.
Er der noget du som forældre undres
over eller mangler svar på, så tøv ikke
med at til tage dialogen med den enkelte
klasselærer eller faglærer, således at I
sammen kan finde svar, forståelse og
eventuelt løsninger.
Vi glæder os til at få dørene åbnet igen,
og til at vi kan mødes og pleje fællesskabet, relationer og fagligheden.

Så fik vi lagt 2020 bag os og har taget hul
på 2021.
Desværre blev starten på 2021 i samme
regi som da den stod på juleferie.
Udfordrende hjemmeundervisning og
med svære vilkår for fællesskab og alt det
andet der binder vores unger, og os andre omkring Grønbjerg Friskole, sammen.

Nødundervisningen
Nødundervisning, som undervisning
hver for sig er nogle rammer der udfordrer både store og små i dagligdagen.
Rigtig godt Nytår til jer.
Der arbejdes intenst fra ledelsen og
personalegruppen med at få skabt gode På vegne af bestyrelsen Per Thomsen

VIKINGEN ER LØS
Hvorfor er Zoologisk Have aldrig blevet solgt?
– Den er for dyr
Lærerinden: Sig mig så børn, hvad er det kyllingen giver jer?
Børnene: “Kød!!”
Lærerinden: “Sig mig så hvad grisen giver jer?”
Børnene: “Bacon”
Lærerinden: “Flot! Kan I så sige mig hvad den store ko giver jer”
Børnene: “Lektier!”
Hvad kalder man en jøde der går og roder i askebægre?
–Slægtsforsker
Hvor gammel kan en elg blive?
– Ældgammel
Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i taxaen?
- Sømmet helt i bund!
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I Gravearbejde i Grønbjerg i 2021
Ved: Hans A. Schmidt RKSK

Til orientering. 29.01.2021

Tidsplan for hvornår, der bliver arbejdet på
de enkelte veje kan ses på næste side.
Arbejdet med separatkloakering af den Nord- Det er Vestjysk Anlæg og Kloak fra Ulfborg,
lige del af Grønbjerg starter op igen i løbet der også er Entreprenør på denne etape.
februar måned 2021. Arbejdet starter med
anlæg af et nyt regnvandsbassin på Nylands- Hvis der er spørgsmål, er man velkommen til
vej og derefter separeringen af de veje der er at kontakte Hans A Schmidt Tlf.: 21 25 26
markeret med blåt på oversigtstegningen.
09 eller mail hasc@rsforsyning.dk. hos RingNylandsvej, Rundingen, Skolevænget, Vinkøbing Skjern Forsyning. 
kelvej.
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Der er 13 langsgående rækker (op og ned) tæl ned til den gade der er din og tæl samme antal ned i
billedet til højre og se hvornår arbejdet sættes i gang og slutter - ca. altså!
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 Henfarne slægter forglem dem ej!
Under søgning på et andet billede stødte jeg
på disse hedengangne Grønbjergborgere og
kom i tanke om teksten til sangen:
“Hvor smiler fager den danske kyst”
med tekst af Johannes V. Jensen og melodi af
Olof Ring.

Alvorlig taler ved alfarvej
Med grønsvær tækket de gamles grave
Henfarne slægter – forglem dem ej!
I arv de gav dig en ædel gave.
Henfarne slægter
I landets marv
Sig ej fornægter
Bevar din arv.
(-mb)

Femte vers:

Thor Illum Hansen og Sine Jensen - 2015

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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Thorvald og Edith Sørensen 2004
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 Ny beboer på Bymarken 2
Ved: Grete Tange

Samtale med tilflytteren på Bymarken 2.
På denne adresse er der flyttet en ny
mand ind. Han har sagt ja til at fortælle
om sig selv og hans baggrund, så han
får ordet.
Præsentation:
”Jeg hedder John Harry Nielsen, men
jeg bruger ikke efternavnet Nielsen ret
meget, for jeg er mest kendt under navnet John Harry. Årsagen til det er, at jeg
gik i skole sammen med en John mere,
så for at man kunne kende forskel kom
jeg til at hedde John Harry, og dette
navn har jeg brugt siden. Jeg er 64 år.
Barn- og ungdom:
Jeg er født og opvokset i Ørnhøj, hvor
jeg også gik i skole, og der lærte jeg
mange fra Grønbjerg at kende, fordi de
gik til sløjd og husgerning i Ørnhøj, da
disse faciliteter ikke fandtes på Grønbjergs skole. 8. og 9. klasse var også i
Ørnhøj.
Efter 7 års skolegang i Ørnhøj kom jeg
til Vildbjerg, hvor jeg gik i 8. og 9.
klasse. Årsagen dertil var, at vi kun var 12
elever i vores klasse, og så blev det for dyrt
at lade os blive i Ørnhøj. Efterfølgende var 8.
og 9. klasse stadigvæk i Ørnhøj.
Uddannelse:
Efter skolegangen kom jeg i mekanikerlære
hos Ford i Holstebro. Det lå dengang der,
hvor Bilka ligger i dag, og firmaet var blevet
bygget på jord fra en gård, som lå der. Af den
var der kun et hus tilbage, og der boede en
enkekone. Med hende havde man lavet den
aftale, at man skulle slå hendes græsplæne,
mens hun var der. Det var en af de ting, som
jeg blev sat til som lærling. Jeg blev udlært
der, og jeg blev der faktisk i 12 år.
Vestas:
Efter Ford i Holstebro kom jeg til Vestas,
som gerne ansatte mekanikere og elektrikere

Foto: Mogens Ballegaard

til arbejdet ude i marken, fordi de havde en
allround viden. Årsagen til at jeg kom derud
var, at en af dem, som jeg arbejdede sammen
med, skulle til samtale hos Vestas, og han
spurgte, om jeg ikke ville med. Jo, det kunne
jeg da godt, og da vi kom til Vestas, blev jeg
spurgt, om jeg også søgte arbejde. Til det
svarede jeg, at det kunne man jo aldrig vide.
Efter et par måneder ringede de og tilbød
mig job, så i 1985 begyndte jeg i Lem, og jeg
har været ansat hos Vesta lige til nu. Dengang fabrikerede man landbrugsmaskiner,
køleanlæg til store skibsmotorer, kraner samt
vindmøller. Det var først senere, at firmaet
koncentrerede sig om udelukkende at fremstille vindmøller. I 1986 blev nogle af de andre afdelinger skilt fra, og enkelte af dem
dannede eget firma, hvor man fortsatte produktionen af de oprindelige produkter. Årsagen var, at Vestas havde lavet en aftale på
12
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mange vindmøller med et amerikansk firma.
Virksomheden havde financielles udfordringer og var pludselig i problemer. Jeg var i
Californien på det tidspunkt, så jeg oplevede
det på nærmeste hold, og der gik nogen tid,
før jeg fik lov til at rejse hjem.
Da jeg kom hjem, var der ikke noget at lave,
da man ikke var sikker på, hvordan det skulle
gå. Men i april 1987 var det nye Vestas på
benene, og så kom jeg også i gang igen. Da
var vi ca. 50 medarbejdere. Den første tid gik
med at rydde de materialer væk, som stod på
værkstedet, og som ikke skulle bruges igen.
Det stod jeg for og havde lastbiler og anhængere i fast rutefart, så man var klar til at starte
på en frisk.

te på, må jeg sige, at jeg virkelig forsøgte at
lære de forskellige modersmål, fordi vi skulle
arbejde sammen med arbejdere fra de respektive lande.

Udlandsophold:
Det blev starten på firmaet, som nu har solgt
og monteret møller i rigtig mange lande, og
jeg har været med til at stille de første op.
Det eneste område, som jeg ikke har arbejdet
i, er Sydamerika, som først nu har startet med
at opsætte vindmøller. Der var aldrig tid til at
være turist, men vindmøller står heller ikke
på de mest attraktive områder hverken her eller der. Til gengæld har jeg set områder, som
ingen turister kommer til at se.

Hjemme igen:
Jeg har stadig min mor i Ørnhøj, men min far
døde for 11 år siden. Venner og bekendte har
jeg stadig her, men det tyndede ud i dem,
mens jeg var ude i verden i de mange år.
Når jeg tager på tur hjemmefra, tager jeg gerne selv af sted, for jeg vil gerne se noget andet end det, som de fleste ser.
Min fritidsinteresse er skydning, og jeg er
medlem af Ørnhøj skytteforening. Der møder
jeg mange mennesker og nogle, som jeg træffer, når jeg tager ud til stævner i hele Danmark.”
John kunne fortælle meget mere, men det må
vi have til gode til senere.
Jeg takker for venlig modtagelse og for en
god snak. 

Sprog:
Jeg har arbejdet på den måde indtil 2004, og
der kunne godt gå hele og halve år, hvor jeg
ikke var i Danmark, så jeg boede ca. 10 år på
hotel. Med hensyn til sprogene, som jeg stød-

Mad:
Jeg har jo naturligvis spist de lokale retter, og
jeg har også selv lært navnene på retterne,
men engang kom jeg ind på en bar og ville
have et brød med ost. Jeg vidste ikke, hvad
det hed, så jeg tegnede et brød og en firkant,
men han kunne ikke forstå det; så tegnede jeg
huller i osten, men han forstod stadig ikke, så
til sidst tegnede jeg en lille mus, og så var
han klar over det. Den tegning har han stadig
hængende i sin bar.

Spuler.
Minilæsser.
5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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 Sundhed

den af virus, og der er der, mutationerne opstår.
Med den nye viden vil man kunne udvikle
Ved: Læge Henrik Thomsen
vacciner, der trænger ind i virus og slår det
ihjel, og så så hjælper det ikke, at det muteCovid 19 og mutationer.
Det viser sig, at Covid 19 er særlig god til at rer.
aktivere immunforsvaret. Der er endda ek- Formentlig kan man også bruge den nye visempler på, at kræftpatienter har fået det bed- den til i det hele taget at lave mere effektive
vacciner.
re af at blive smittet.
Forskning i immunitet - og nye vacciner
De forskere, der arbejder med immunitet, har
fået ny viden om, hvordan det meget komplekse immunforsvar virker, og den viden
kan bruges i fremstilling af de næste generationer af vacciner.
De nuværende vacciner er rettet mod overfla-

Rødme og virkning
Det sker ret ofte, at man, at man får lidt rødme og hævelse efter en vaccination, men det
er kun godt. Så har vaccinen virket. Det ville
være blevet meget værre, hvis man var blevet
smittet, uden at være vaccineret. 

Menighedsrådsmøder i foråret 2021:
Alle møder begynder kl. 19 i konfirmandstuen med indgang fra Frydendalsvej og er offentlige.
Onsdag d. 10.marts - Onsdag d. 7.april - Onsdag d. 12.maj - Onsdag d. 9.juni
Med venlig hilsen
Menighedsrådet
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 Bolettes stofbutik i 2020 og Coronaen
Årsskiftestatus
Knapt et år er gået i Bolettes Stofbutik med
Corona og uden mundbind i hvert fald indtil
efteråret 2020.
Bolette Leegaard Pedersen og Runestenen
har sat hinanden stævne i Bolettes Stofbutik i
den tidligere Brugs og Let-Køb for at tale om
tiden siden og til nu.
Bolette åbnede Stofbutikken i sommeren
2020, efter at der var blevet ryddet op og malet sat hylder op og stofferne var placeret i
frysemontre og på hylderne samtidig med åbnede webbutikken ”www.bolettesstofbutik.dk”. Siden er der indført stramme restriktioner, og muligheden for at handle i den fysiske butik blev stærkt begrænset.

må man jo tænke kreativt, når der ikke må
komme kunder i butikken” siger Bolette. Når
kunderne ikke må komme til mig, må jeg jo
komme til kunderne, var udgangspunktet for
indehaveren.

Tiden med butikken
Bolette har været godt tilfreds med tiden i
butikken indtil nu. Måske ikke det helt store
overskud økonomisk, men på det mentale
plan har det givet rentes rente.
Inden nedlukningen af samfundet oprettede
Bolette sykurser, der var godt besøgt, og siden har hun hjulpet mange mennesker med at
sy lynlåse i jakker, lægge bukser op og endda
sy kjoler. Kunderne kan købe stoffer og evt.
et mønster og Bolette kan sy den opgave, der
Ny satsning
nu bliver stillet.
Bolette er dog ikke så let at slå af pinden. ”Så
Bolette er autodidakt syerske og begyndte
Foto: Mogens Ballegaard

Bolette foran de stoffer som hun kalder ”paneler” og med en kjole til højre af ”panelstof”
15
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Stofbutikkens Facebookside-logo

Med oprettelsen af en webshop og oprettelsin karriere da hun var 14 år gammel, hvor
hun syede sit eget tøj, og fejlene de kommer sen af en Facebookside kan man jo komme
ud i hele verden, men så langt kommer Boog dem lærer man af, konstaterer hun.
lette dog ikke, men hun har kunder i, naturligvis Grønbjerg, og går man videre ud, komDet nye plan
Efter indførelse af restriktionerne har der væ- mer der kunder fra Spjald, Ørnhøj, Tim og
ret gang i forretningen på et andet og knap så Videbæk.
Via webshoppen og Facebook har Bolette
kontaktfuldt plan.
Takket være udlejeren, Grønbjerg Ino- kunder fra Tyskland, Bornholm, og ellers
vækst, har det været til at have butikken, spredt ud over hele Danmark fra nord til syd
uden at kunderne er strømmet til. Det er Bo- og øst til vest.
lette særdeles taknemmelig for, og så har hun
udviklet på ideen om at komme ud til folk i Lidt nyt
Er der nyt i butikken siden begyndelsen?
stedet for omvendt.
Jeg har været heldig at få tilbudt en syerskes
lynlås reol og sytråds reol, og på det sidste
Mediet Facebook
Bolette har oprettet en Facebookside ved si- også paneler, som Bolette kalder store stofden af selve webshoppen, der giver et tilskud stykker med fornemme billeder på, hvoraf
der kan sys kjoler, bluser og t-shirts. (-mb)
til huslejen.
På Facebook præsenterer Bolette sine varer
og fortæller om butikken, hun holder ”liveZoneterapi • Healing • Laser
auktioner”, og kunderne kan få tilsendt de
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier
købte varer, eller de kan afhente dem ved døren på et nærmere angivet tidspunkt.
Hvor kommer kunderne fra
Da Bolette oprettede Stofbutikken, kunne
man rundt om i byen høre, at nogle talte om,
om det kunne gå i lille Grønbjerg. Et naturligt spørgsmål til Bolette i den anledning
kunne da så godt være, jamen hvor kommer
kunderne så fra?

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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 Konfirmander i en Coronatid
Ved: Gitte Ishøy

Undervisning af konfirmander i en Coronatid.
Den første februar tikkede der en mail ind fra
Mogens Ballegaard med en forespørgsel om
at skrive lidt om undervisning af konfirmander i en Coronatid.
Den ”kolde tid”
Det en både en underlig – og kold tid! – vi
lever i lige nu. Al undervisning foregår nu
over nettet – selv konfirmandundervisningen.
Jeg nåede kun at få lov til at have konfirmanderne et par gange. Men heldigvis for de
par gange! Vi nåede lige at se hinanden an!
At få et lille indtryk af hinanden. For mit
vedkommende synes jeg rigtig godt om hvad,
jeg mødte! Jeg fik lov til at overtage 15 skønne unge mennesker.
Opgaverne / undervisningen
Foto: Mogens Ballegaard
Jeg sender hver uge nogle opgaver til konfirmanderne. De tikker ind mandag eftermid- ve, I selv kan åbne og læse (se gerne næste
dag. Besvarelserne skal sendes til mig fredag side). Den handler om fastelavn, om at gå og
omkring middagstid.
tænke og hvis man nu skulle have lyst, om at
bage en plade fastelavnsboller. Opgaverne
Opgaven i uge 5
kan faktisk med fordel løses af alle!
Lige for tiden er vi vist alle lidt trætte af denne form for undervisning, så jeg måtte prøve Venlig hilsen Gitte Ishøy.
at finde på lidt andet. Det blev så den opga-
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Opgaver til uge 5
Kære konfirmander.
I denne uge skal I læse to tekster, den ene online om Fastelavn og den anden er tre sider i
Menneskesønnen.
Den tredje er en refleksionsopgave, det vil sige to spørgsmål du skal tænke over.
Opgave 4 er frivillig, men jeg synes at I bør
prøve at følge opskriften. I vil kunne glæde
jer til resultatet.
Så i denne uge er der ikke noget I skal skrive
og sende til mig.
Opgave 1
Læs
https://www.kristendom.dk/indf%C3%
B8ring/de-10-vigtigste-ting-vide-omfastelavn
(Herunder de ti vigtigste ting nævnt i ovennævnte link.)
1. Hvornår er det fastelavn?
2. Hvad betyder ordene fastelavn og karneval?
3. Katten slås af tønden til fastelavn

4. Udklædning til fastelavn og fastelavnsløb
5. Maskeballer, maskerader og optog
6. At rasle til fastelavn
7. Fastelavnssøndag og fastelavnsmandag
8. Derfor hedder det hvide tirsdag
9. Fasten indledes askeonsdag
10. Fastelavnsrisets betydning

Opgave 2
læs i ”Menneskesønnen” s. 16-18
Opgave 3
Tag fornuftigt tøj og fodtøj på og gå en lille
tur på en halv time mens du går og tænker
over hvilke tre ting/personer du absolut IKKE kan undvære!
Tænk derefter over hvilke tre ting du KAN
undvære!
Opgave 4 (frivillig)
Herunder er en god opskrift på fastelavnsboller som du/I kan prøve hvis du/I har lyst. De
smager rigtig godt!
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Reaktion fra en konfirmand
Efterfølgende tog redaktionen kontakt til
Konfirmand William Kirk, for at høre hvordan han griber/greb sagen med konfirmandundervisningen an.

der mere tid til drøftelser og samtaler om de
specifikke emner, der kommer op.
Alle de fremsendte obligatoriske opgaver
bliver besvaret og William siger, at opgaverne er fine og udfordrende, og det er opgaver,
man lærer noget af. Men naturligvis savner
Hjemmeundervisning
man da, at komme til at tale med andre om
William sidder ved køkkenbordet med sin emnerne - at få en diskussion i gang.
computer, hvor både konfirmandundervisningen samt hjemmeundervisningen til skolen Opgaverne
foregår. Ved siden af sig har han den udleve- Første opgave om fastelavn var meget interede konfirmandbog ”Menneskesønnen”.
ressant at få belyst, og William var noget
Williams mor, Tina Hammelsvang Kirk, overrasket over den måde, fasten blev udregder er i det liberale erhverv, har på grund af net på og alle de forhold, der griber ind i farestriktionerne ikke kunder, og Williams sten og påsken og hvilke traditioner, der
hjemmeboende søstre er enten på arbejde el- knytter sig til fasten.
ler hjemsendt fra gymnasiet, så der er ”folk”
Opgave 2 var en regulær opgave, hvor man
nok i huset denne formiddag.
læser de sider, der er omtalt i opgaven og
William fortæller, at opgaverne til konfir- som er anført i den bog vi har fået udleveret
mandundervisningen tikker ind i mailbakken der hedder ”Menneskesønnen”
i løbet af mandagen, og så har vi en lille uge
Opgave 3 blev løst på den angivne måde,
til at arbejde med dem og besvare de stillede men William var lidt tilbageholdende med
opgaver.
hensyn til at fortælle resultatet af ”øvelsen”/
Jeg benytter omkring et par timer på at læse opgaven, men den gav stof til eftertanke.
opgaverne og besvare dem. William mener,
Opgave 4 blev egentlig løst i skoleregi, idet
at det er en koncentreret indsats. De gange vi skolen også havde sendt denne opgave til hele
havde undervisning i konfirmandstuen, går klassen i en danskundervisningstime. (mb) 

Foto: Mogens Ballegaard
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 Atter en nytårsaften med knald i - 4. år i træk
Nytårsnat 2020-2021
Der var god og afstandsmæssig korrekt deltagelse til det fælles nytårsfestfyrværkeri i
Grønbjerg Bypark lige over midnat 2020 2021.

hindrede ikke bragene i at nå ned til tilskuerne og de omkringboende i Grønbjerg og nærmeste omegn.
Karsten Pedersen udtrykker sin tilfredshed
med og takker for sponsoraterne og siger, at
selvfølgelig er der divergenser fra år til år,
men arrangementet indrettes i størrelse og effekt i forhold til de sponsorater, der kommer
ind til den fælles oplevelse i Grønbjerg Bypark, som nu er rammen om det årlige festfyrværkeri, og således også kan anvendes til
et sådant formål. (-mb)

God opbakning gennem alle årene.
Arrangør Karsten (pedel) Pedersen var godt
tilfreds med opbakningen og de indkomne
sponsorater til den fælles oplevelse.
At vejret ikke indbød til nærmere beskuelse
af de højtflyvende raketter, er en helt anden
sag. Det var diset i de højere luftlag, men det

Foto: Mogens Ballegaard

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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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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Alle deltagerne modtog en præmie for deltagelsen
Foto: Diverse familier
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Runestenen og Mark Zuckerberg ….
...eller ”Vi må ikke glemme at grine”
Jeg kan lige så godt indrømme det med det
samme. Runestenen og dens redaktør er ikke
nogle ørne til det der med Facebook, selvom
det sikkert er et medie, der er kommet for at
blive, med mindre Mark Zuckerberg har til
hensigt at nedlægge mediet, der bliver benyttet af omkring to milliarder brugere hver dag
(2.000.000.000) og har en markedsværdi på
omkring 2.700 milliarder danske kroner.
Det skal dog indrømmes, at Runestenen er
hoppet med på bølgen for at komme ud til de
mennesker, der ikke er på Runestenens malingsliste. - Nogle læser mails - andre læser
Facebook.
Hvad der dukker op på Facebook
Der er over de seneste måneder dukket nogle
billeder op hos en bruger af Facebook her i
sognet. I øvrigt, man skal vist nok være venner med de mennesker, man vil se meddelelser fra - (første tvivlsspørgsmål).
Nå, men ikke desto mindre dukker der af
og til billeder op med en undertekst, der nok
kan få én til at trække på smilebåndet (i
Vestjylland skal man ikke overdrive).
De små billeder med en underliggende
tekst dukkede op med jævne mellemrum.
Det gav jo anledning til at studere fænome-

Fuck.... har lige løbet panden mod en mur

net lidt nærmere. Til at begynde med kunne
man godt fristes til at tro, at det var nogle af
det man kalder ”Farvitser” - et par eksempler:
Hvad gør en due, når den har travlt - Den laver en to due-liste
Hvad er det modsatte af modermælk - Farvand.
Hvad laver tømreren når han har travlt - Lige
vaterpass’er ham.
Hvad hedder Draculas vegetar-fætter - Rucola.
...og der er mange flere.
Billeder med en undertekst
Men i Facebook-tilfældet var det billeder
med undertekst.
Sagen skulle jo undersøges så ophavsmanden til billederne med de finurlige undertekster blev kontaktet.
Det var ikke mindre end H.C. Birkebæk,
der bor på Sønderkjærsvej, der var det vittige
hoved, og om man kan sige, sprognørd.
H.C., som han bliver kaldt i daglig tale og
omtale, mener, at vi skal have det sjovt. Det
skal ikke være kedeligt at gå på arbejde, det
skal ikke være kedeligt at være til.

To pallegafler sælges - gi et bud!
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H.C. tænker ikke så meget over de små sen- kan more sig over dem, har det ikke været
tenser - det kommer bare sådan lige eller om spildt arbejde, og folk er blevet ”glade i låAlle foto H.C. Birkebæk
man så må sige, ”man falder over en sprog- get”. (-mb)
forbistring” eller lignende, og så bliver der
gjort noget ved det.
Vi har i Danmark så mange sprogblomster,
hvis man kan kalde det sådan eller på vestjydsk nogle ”sæjer” eller bare ord, der kan
have flere betydninger når man lige vender
og drejer det et par gange, og sommetider
kan man tale om såkaldte ”misforståelser”,
der bare dukker op.
Runestenen har samlet de forskellige finurligheder som H.C. har bragt på bane, og som
han siger, er der bare nogle få stykker, der

Man ved bare at det bliver en god dag, når man
begynder med at få rat

Wow, spring is just around the corner

Fruen : Kører du lige en tur med støvsugeren?
Mig : Vi ses

Min kost er også lagt om, spændende om det vir- Nu har der igen været et tilfælde af gruppepres i
Vestjylland
ker
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En rigtig julebuk
Dagens opgave på værkstedet: AA møde

Der er ikke længe til jul - her er den første musetrappe

Det er dælme rart at Palle er på højkant igen

Dagens opgave på værkstedet: AA møde

Stærekasse med indbygget rebstige

En lokal bakkekam
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 Ny præst i Grønbjerg
Ved: Lykke Kloch Sørensen

Lige inden Runestenen gik i trykken, kom der
en meddelelse sammen med kirkebladet med
offentliggørelsen af navnet på vor nye præst,
Lykke Kloch Sørensen.
Introduktionen til Grønbjerg og Ørnhøj Sog
ne har Runestenen fået tilladelse til at bringe
i Runestenen - (mb)
Kære alle i nr. Omme sogn!
Jeg er simpelthen så heldig, at jeg fra den 1.
april har fået lov til at blive jeres nye
sognepræst. Det glæder jeg mig rigtig meget
til, og jeg glæder mig til at lære jer at kende!
Det første embede
Det er mit første embede, og jeg ser frem til,
at jeg skal være præst i to mindre samfund,
hvor præsten og kirken bidrager til
fællesskabet i lokalsamfundene og samarbejder med skoler, FDF, institutioner og andre
foreninger. Jeg vil glæde mig over, hvis jeg
som præst, kan være med til at give livets
forskellige sider sprog, når det er festligt, og
når det er svært. Jeg holder af de helt
almindelige gudstjenester i kirkerne og på
plejehjem, men jeg er elsker også at finde på
nye og skæve ideer indenfor og udenfor
kirken.
Uddannelse
Jeg er 39 år, uddannet teolog fra Københavns
Universitet og blev færdig som præst på
pastoralseminariet i Aarhus medio december
2020. Derudover er jeg også uddannet
pædagog, hvilket jeg selv ser som gave i
forhold til mit præstearbejde. Jeg har arbejdet
med stort setalle aldersgrupper og indenfor
mange forskellige samfundslag.
Tidligere - og interesserne
Jeg er vokset op i Hjerm, hvor jeg bl.a.
brugte min barn- og ungdom på håndbold,
fodbold, mine heste og FDF. Jeg er student
fra Struer gymnasium, har rejst og boet i
Israel og Ghana, og har de seneste 20 år boet
henholdsvis i København og Aarhus.
Jeg holder meget af naturen og udeliv,og
drømmer om på et tidspunkt at finde en

mark, hvor jeg kan have mine bistader, og så
har jeg vist også et jagttegn liggende i en
skuffe et sted.
Bål i haven
Hvis I nu hører, at der er kommer kampråb
fra haven og hvis I oplever, at der kommer
røg fra et bål i præstegårdshaven, eller hvis I
nu ser, at der er lys på mange værelser i
præstegården, ja såer det altså ikke bare mig,
der er i gang.
Familien
Med mig følger også min mand, Uffe, som
arbejder hos LEMAN i Herning og sammen
har vi tre børn: August på 14år, Lærke på 12
år og Alfred på 6 år. De skal gå på Grønbjerg
friskole og de glæder sig til at få nogle nye
venner og veninder.
Præsteordination og indsættelse
Den 23. marts skal jeg ordineres i Ribe
domkirke, hvilket også bliver deromkring vi
rykkerteltpælene op i Skødstrup og flytter til
Grønbjerg - og påskedag får jeg så æren af,
at blive indsat som præst i Ørnhøj og Nr.
Omme.
Jeg ser frem til samarbejdet og glæder mig
til finde ud af, hvad der betyder noget for jer!
De bedste hilsner og vi ses. 
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Fastelavns søndag blev der bagt fastelavnsJanuar - Februar
Der er ikke sket så meget, de sidste måneder. boller.
Der er også blevet lavet vaser med pyntede
På grund af hele Coronasituationen kommer
grene til hver gruppe (rød, grøn og blå). 
vi jo ikke på Grønbjerghjemmet, men...
Fastelavn skulle fejres, så de frivillige lavede snolder-poser til tønden.

Konfirmation Skjern Kirke 2021
Skjern Kirke – St. Bededag fredag d. 30 april kl. 10
Marcus Schjerlund
Ommegårdvej 6

Grønbjerg

Navnet bringes med tilladelse fra forældrene (GDPR)

GRØNBJERG
AUTO

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Jens Sandal
61 41 71 54

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

Konfirmation Nr. Omme Kirke 2021
Nørre Omme – søndag den 30. april
Thomas Led Møller Andreasen
Christine Moth Christensen
William Hammelsvang Kirk
Johannes Smith Sønderby

Frydendalsvej 23
Algade 40
Holmgårdsvej 2
Holmgårdsvej 4

Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg

Nørre Omme – lørdag den 19. juni
Sofie Garner Nielsen
Nina Kynde Berger
Oscar Sand Husted
Annesofie Tang Højer
Anne Kokholm Jensen
Villiam Villemos Jensen
Tobias Juelsgaard
Nicoline Krogh
Lovise Theilgaard Lykkeberg
Magnus Welander Vestergaard
Asta Gammelvind

Kildevej 12
Ørnhøjvej 17
Ådalen 4
Kildevej 18
Søndervang 8
Åkæret 32
Mosevænget 19
Brejningvej 9A
Kærager 8
Algade 2A
Ørnhøjvej 12

Spjald
Grønbjerg
Spjald
Spjald
Spjald
Spjald
Ørnhøj
Spjald
Spjald
Grønbjerg
Vind Konfirmeres i Vind Kirke

Navnene bringes med tilladelse fra forældrene (GDPR)

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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 Endelig i skole igen eller skole i Coronaen
Den lange ”Coronaferie”
Det har været, og er en streng tid for skoleeleverne, der fra 18. december, og for 0 - til
og med 4. klasses vedkommende, til mandag
den 8. februar, at skulle undvære hinanden.

0. - 4. klasse. PC benyttes som arbejdsredskab i skolen, men i Coronatiden har undervisningen foregået på den måde, at lærerne
har sendt fotokopier med undervisningsopgaver ud til elevernes forældre til en uge af
gangen.

De ældste elever
De ældste elever har haft hjemmeundervisning via deres PC, og det har så været med
samtaler med flere eller færre elever via samtalemedier på PC.

Kommunikationen
Til den ende skal tilføjes, at hver klasse har
en google-konto inkl. mail, hvortil al materialet med undervisningsplan kan sendes. Men
også internets-fora hvor man kan se hinanden
benyttes, dog specielt til forældrene.

Yngstegruppen
Det har man derimod ikke valgt i årgangene

Foto: Mogens Ballegaard

Her sidder Carla, Nicklas og André fra 3. klasse på trappen til alle de lejligheder og indretning deraf,
som yngstegruppen har arbejdet med, siden de måtte komme i skole igen.
Ligesom de andre store medier spurgte Runestenen også disse unge mennesker fra 3. klasse, hvad der
var det bedste ved at komme i skole igen efter ca. halvanden måneds hjemmeundervisning, og svaret
var tydeligt:
”Nu skal vi endelig se de andre igen”
Hvad var så det næstbedste:
Og her var tilbagemeldingen lige så klokkeklar:
At være i skole igen og få lært noget i stedet for hjemmeundervisning.
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I skole igen
Men den 18. februar kom så forløsningen,
nu kunne de unge mennesker endelig mødes.
Der er jo tale om et tidsrum der ligner en
lang sommerferie, men i Coronaens tid er det
jo ikke ferieture og afslapning, der har præget familierne, hvor forældrene for en dels

vedkommende skulle arbejde hjemmefra.
Afsavnet af hinanden kan tydelig ses i forhold til den måde eleverne finder sammen på
og leger sammen på. De er glade og trygge
ved hinanden fra første færd glade for at være sammen igen, fortæller skoleleder Niels
Henrik Larsen. (-mb)

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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I Alle har en historie

Foto: Mogens Ballegaard

Ved: Hanne Kjærgaard

Intro
Først puslede jeg med idéen, derefter talte jeg
med Mogens, og han vil godt give spalteplads i Runestenen.
Alle har en historie, selv synes vi måske den
er uinteressant. I heldigste fald er den interessant for nogle læsere.
Min opfattelse er, at alle har en spændende
historie.
En interesse kan eksempelvis fortælle meget
om en person.
Har du mod til at fortælle om din interesse,
vil jeg gerne skrive historien.
Formen ligger ikke fast, eller rettere der er
ingen dagsorden. Uden dagsorden kan alt
ske.
Signe Bilgrav
Den første jeg fik i tankerne og henvendte
mig til, sagde heldigvis ja til at fortælle. Ude
i byen har jeg hørt, at Signes store interesse
er at spille golf. Når det er sagt har Signe
mange andre interesser, så mange at jeg blev
helt forpustet. Mest af alt får jeg respekt for

Signe Bilgrav

et menneske, som gør meget for sig selv og
for andre. Sådan er Signe Bilgrav, hun gør
meget for sig selv, og hun hjælper og har
omsorg for naboer og venner.
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Rudolf og tiden efter
Da vi mødtes, faldt snakken ganske naturligt
på Rudolf. Til sommer er det 19 år siden Rudolf døde, et halvt år forinden fik han konstateret en tumor i hjernen. Signe og Rudolf
gjorde mange ting sammen, de mødte hinanden til et bal, derfor var det noget de med
glæde gjorde sammen, dansede. De havde
bestemt med hinanden, at de, når de gik på
efterløn, ville lære at spille golf. De så frem
til at de kunne følges ad på golfbanen.
Snakken foregår i Signes stue, som blandt
andet varmes op af en brændeovn. Der er
varmt og hyggeligt i stuen og snakken går
uden besvær, og Signe har meget at fortælle.
I sin tid hjalp Signe og Rudolf hinanden med
at samle pind til brændeovnen, og som hun
siger: ”det gav varmen mere end én gang.”
Da Signe blev alene arbejdede hun fortsat,
hun arbejdede om natten, og det var hun glad
for. De første år fyldte arbejdet meget, og
Signe var hjemme. Efter to år spørger hendes
svigerinde, om hun vil med på ferie. Dagen
var til, at Signes svar var JA, som hun siger,
havde hun spurgt dagen efter, havde svaret
sikkert været, NEJ. Sådan var det dengang,
den ene dag var god, den næste var ikke.
Med al tydelighed skinner det igennem hvor
svært det var at blive alene, og hvor hårdt det
har været efterfølgende.
I dag siger Signe, at det er vigtigt at
”komme ud”, når du bliver alene, der er SÅ
mange muligheder for at møde mennesker,
når du kommer ud.

Fotografen traf Signe i baggangen. Der stod netop
den tunge golfbag, som Signe har en vogn til på
banen. Det var jo nærtliggende at ”slæbe” baggen med ud på bagtrappen for at knipse et par billeder der i lyset og med de foreskrevne to meters
afstand.

gere nævnt meget glad for at danse. Det begyndte med at hun tog til Varde, så blev det
Aktiviteterne
Igennem mange år har Signe spillet badmin- Holstebro. I dag danser Signe i Højmark, i
ton, og det gør hun stadig. Signe er som tidli- Videbæk og hvor der ellers bliver budt op til

ester

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

olmgård
33

10. marts 2021

Holmgårdsvej 1
Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 25 33 94 29

dans. Mandagscaféen i konfirmandstuen
deltager Signe også i, det er hyggeligt at mødes med andre Grønbjergboer, synes hun.
Signe er også med i en UNO-kort-klub, og
den anden onsdag i hver anden måned mødes
en flok tidligere ansatte i bageriet i Grønbjerg.
Er der nogen der mangler kørelejlighed, når
de skal til lægen eller andet, stiller Signe gerne bil og sin tid til rådighed.
Dagsordenen eller mangel på samme
Uden dagsorden er der mulighed for at komme langt omkring, når to mennesker mødes.
Vi har været rundt om mange emner både
personlige, private og fortrolige, og sådan
skal det være. I en samtale skal der altid være
plads til fortrolighed, hvis den opstår.
Golfen - altså sporten
Da jeg kontaktede Signe for snart længe siden, og hun sagde ja til at fortælle om, ” da
golf kom ind i hendes liv”, sporer vi os ind
på dette emne.
Signe gik på efterløn i 2011. Da de, Rudolf
og Signe, havde bestemt at de skulle spille
golf, når de gik på efterløn. ”Ja, så skulle hun
til det.”
Signe meldte sig til at deltage i golfens dag
i Trehøje golfklub. Grete Tange viste hende
rundt, og Signe tænkte: ”det skal prøves.”
Signe spillede med lånt grej i begyndelsen,
og hun kom på et begynder hold, hvor der
var 28 deltagere. Signe roser det sociale miljø, der er i golfklubben. Mange af de 28 fra
begynder holdet, spiller Signe med her 10 år
senere.
Signe fortæller, at man for at må spille skal
have et golfkort. Der er både teori og praktisk
undervisning. Dengang for 10 år siden havde
man et starthandicap på 54, i dag er det ændret til 72. Selv om du har et højt handicap,
kan du godt spille mod én med en lavt handicap.
”Hvad det betyder, ved jeg ikke, og det er
heller ikke afgørende. Det der betyder noget i
denne sammenhæng er, at Signe fortæller, og
det gør hun med en entusiasme , som er til at
blive begejstret for golfspillet over. Forskellen på en interesse og en passion er efter min
mening måden, du fortæller. Signe fortæller
34

med begejstring i stemmen, hun har en særlig
glød i øjnene og et smil på læben, som siger
alt. Med hendes overbevisende talestrøm
tænker jeg, at hun kan sælge sand i Sahara,
eller hun kan give alle, ikke golf interesserede, lyst til at prøve.”
Med tiden har Signe købt sit eget golfudstyr, det vil sige hendes køller og jern er passet til, så de netop passer til hende. En kølle
kan eksempelvis være en Driver, køllen er
den man slår længst til bolden med. Jern er
den type udstyr man typisk har flest af i sin
bag.
Golfkugler er et kapitel for sig, der findes
et hav af forskellige kugler. Og jeg som troede, at en golfkugle er en golfkugle. Det er det
på ingen måde.
Al den snak om udstyr er absolut for kendere. Er du interesseret, spørg Signe.
Mindst to gange om ugen året rundt, når
vejret tillader det, er Signe på golfbanen. Tre
gange har hun været på golf højskole.
Der er en velfungerende seniorklub i Trehøje.
Signe og to eller syv andre kører i sommertiden land og rige rundt for at spille på forskellige golfbaner, og de gør det BARE fordi
de kan.
At golfen har givet og giver Signe mange
oplevelser de seneste 10 år, hersker der ingen
tvivl om.
Det har været en absolut fornøjelse, at høre
om Signes mange interesser og golfen i særdeleshed.
Tak Signe at du sagde ja til at være med og
fortsat god fornøjelse med det hele. 

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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 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2020
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Højvang Laboratorier A/S, der tager vandprøver for os, har igen sidste år udtaget prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker
er forpligtigede til at offentliggøre resultatet
af prøverne. Oversigten over vandkvaliteten
kan også findes på Grønbjergs hjemmeside.
(www.groenbjerg.dk)

ke kunne måle noget som helst.
Hvorfor skriver de så ikke bare 0? Det gør
de ikke, fordi de kun ved, hvad deres måleudstyr fortæller dem, og udstyret siger mindre end 1. Der er med andre ord ingen fare
på færde.
Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. 

Først dog lidt læsevejledning:
Når laboratoriet skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så betyder det, at måleudstyret ik-

< = mindre end
> = større end

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:
Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer

Gruppe A

Gruppe B

Andet

4
0
0

2
1
1

0
0
0

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

3,4
8,2
<0,3

3,4
7,8
<0,3

3,4
8,2
<0,3

mg/l

Analyseresultater 2020
Parameter
Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat
Jern

Enhed

Kvalitetskrav
Hos forbruger

dH

o

7 - 8,5
< 50

0,06

0,037

0,06

mg/l

< 0,2

Mangan

<0,002

<0,002

<0,002

mg/l

< 0,05

Nikkel
Fluorid

0,26
0,02

<0,03
0,02

0,26
0,02

µg/l
mg/l

< 20
< 1,5

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C

<1
2

<1
<1

<1
2

antal/100 ml
antal/ml

<1
< 200

Overskridelse af grænseværdier i Årets løb
Parameter

Prøvedato

Målt værdi

Grænseværdi
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Enhed

Prøvested

 Mindeord for Sine Jensen
Ved: Peder Søndergaard og Redaktionen

Født den 20. april 1935
Død den 7. januar 2021

De begyndte med otte køer, grise og høns.
Halvtreds kyllinger betalte i mange år regningen ved købmanden.
De 25 tønder land var opdyrket, men havde
aldrig været i drift, så det var et stort slid at
få jorden god at dyrke i. Der blev spredt mergel og gødning, og alt blev gjort med håndkraft. Den første traktor på gården var en
”grå Ferguson”. Efterhånden som der blev
råd til flere maskiner begyndte arbejdet at
blive lettere.
Sine hjalp meget med, både udenfor og indenfor bl.a. når der skulle tages kartofler op,
som ofte blev pakket i små poser og solgt til
Brugsen og i boden ved vejen. Også når der
skulle hakkes roer var hun med, og ofte stod
der en barnevogn ved enden af rækkerne.
I stalden hjalp hun med at fodre og passe
kalvene og hønsene.
Indenfor var huset altid meget sirlig rengjort, og alle som kom i hjemmet, husker
hvor dejligt rent det var hos Arne og Sine.
Sine var en kunstner i køkkenet, altid velforberedt og dejlig mad lavede hun, og det
var altid en fornøjelse at komme i huset.
I en alder på 42 tog Sine kørekort, for bl.a.
at køre Karin i skole. Karin måtte ikke cykle
så langt længere.
I 1977 brændte gården næsten ned til grunden, og der forestod en meget stor opbygning.
I efteråret 1982 flyttede Sine og Arne til
byen, og et nyt liv begyndte for dem begge.

Mindeordene er venligst udlånt af Sine Jensens svigersøn Peder Søndergaard, og er blevet bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern og
Ugeposten Videbæk.
Niel(sine) Jensen, Rundingen 11, døde i
hjemmet 85 år gammel.
Sine blev født i Grønbjerg, på ”Lille teglværk” sammen med sin tvilling-broder Karl
Gustav Madsen.
Hele hendes skolegang foregik i Grønbjerg
på Øster skole, og her kom hun også senere
til at arbejde i huset hos lærer Christensen.
Under et besøg hos en kusine i Astrup i
1952 mødte Sine sin kommende mand Arne
Jensen. De blev efterhånden kærester og den
17. december 1955 blev de gift i Nørre Omme kirke.
Som nygifte flyttede de ind i en lille lejlighed i Fiskbæk, og medens Arne arbejdede på
sine forældres gård, havde Sine plads i huset
i Sædding.
Medens de boede i Fiskbæk fødte hun deres første barn, Anna Kirstine.
Det lå egentligt i kortene at Sine og Arne
skulle overtage Arnes fødehjem, men i stedet
købte de 25 tønder land jord i Grønbjerg af
Chr. Dragsdal, og her byggede de i 1957 en
ny Statsejendom som blev kaldt ”Ny Dragsdal”

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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Sine begyndte med at passe børn i hjemmet, og efterfølgende kom hun til at arbejde
på De Gamles hjem i Spjald, hvor beboerne
fik glæde af hendes køkkenkunst. Arne kom
til at passe haven samme sted. Senere fik hun
arbejde på Grønbjerghjemmet, hvor hun også
var i køkkenet. Samtidigt gjorde hun rent i
banken, forsamlingshuset, og også i en periode hos Fuhrmann. I 1987 byggede de hus på
Rundingen, og her boede Sine til sin død. I
2003 blev Arne syg, og helt frem til hans død
i 2012 passede Sine ham på bedste vis. Også
når børnebørnene kom på besøg, havde hun
tid til at lege og spille med dem. Et ”spil 500
eller 31” skulle der bare være tid til. De seneste år kom Sine sjældnere ud af huset, da hun
efterhånden blev meget dårligt gående, men
nød også at være derhjemme på Rundingen,
hvor hun også nød de korte besøg fra sine naboer. Huset her blev også meget sirligt pas-

set, og det duftede altid dejligt at rengøringsmidler, og bagværk.
Sine var frisk helt til det sidste, og fulgte
med i alt der rørte sig omkring hende. Hun
gik aldrig af vejen for en god diskussion.
Anna Kirstine og Sine snakkede sammen i
telefonen flere gange hver dag, og i særdeleshed når der var håndbold i fjernsynet måtte
kampen diskuteres efterfølgende.
Sine efterlader sig 4 børn, 4 svigerbørn 8
børnebørn og 9 oldebørn.
Anna Kirstine i Herborg
Martin i Videbæk
Karin i Feldborg
Kristian i Spjald.
Æret være Sine Jensens minde.

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 Ingrid Sinkjær
Ved: Grete Tange

Født den 28. September 1924
Død den 12. januar 2021

var god plads til dem, ligesom deres kammerater altid var velkommen.
Ingrid var også meget optaget af kammeraternes levned. I det hele taget var hun også
interesseret i hele den store families ve og
vel. Hun var meget hjælpsom og gæstfri.
I de unge år syede og broderede Ingrid flotte ting. Da patchwork kom frem, deltog hun
også i det med energi, ligesom hun var optaget af at gå til gymnastik.
Da Kjeld og Ingrid flyttede til Grønbjerg,
begyndte Ingrid at spille kort med gode venner, og det foregik ofte flere gange i ugen.
Det havde hun megen glæde af. - Da der blev
indbudt til samvær i konfirmandstuen, deltog
Ingrid også så meget, som hun kunne.
I de sidste år kom Ingrid ikke så meget ud,
fordi hørelsen og senere synet begyndte at
svigte. Hun nød meget, når naboer, venner
og familie kom forbi et smut, og så kom der
stærk kaffe på bordet. I det hele taget var
Ingrid glad for og interesseret i mennesker,
som hun kendte, så døren var aldrig låst.
Man kunne ofte se, at vinduer og døre var
lukket op. Ingrid ville have luftet ud, og det
gjorde hun godt og grundigt.
De to efterkommere Mads og Ulla bor her i
området, idet Mads bor i Grønbjerg og Ulla,
som har to sønner Martin og Mathias, bor i
Vorgod.

Ingrid Sinkjær Svinget 2, Grønbjerg døde
efter et langt og indholdsrigt liv.
Ingrid Flytkjær blev født i Tiphede den 28.
september 1924. Hun var næstyngste af en
børneflok på 10, og var den sidste tilbageværende af dem. Hun er opvokset i Tiphede på
en gård; og gik også i skole i Tiphede.
Efter konfirmationen var Ingrid ude at tjene, som det jo var sædvane dengang, og hun
havde forskellige pladser rundt omkring.
I 1947 var hun på Ryslinge Højskole sammen med sin søster Ellen.
I 1953 tog Ingrid på Klejsgård Husholdningsskole i Strib.
Seks år efter blev Ingrid gift med Kjeld
Sinkjær, som var født i Grønbjerg, og som
døde i 2005. Sammen overtog de gården Lille Sinkjær, som de drev med stor interesse.
Keld og Ingrid flyttede senere ind til Grønbjerg by. Der overtog de lejligheden ved siden af det gamle bageri. Senere flyttede de
ind i lejligheden, hvor den gamle Brugsforening havde været, og der boede Ingrid, til
hun døde.
Ingrid og Kjeld Sinkjær fik to børn, Ulla og
Mads.
Ingrid var en dygtig husmor, der var rigtig
god til at bage og lave mad. Hun var altid
hjemme, når børnene kom fra skole, så der Æret være Ingrid Sinkjærs minde. 

Kultur & samvær - Program forår-2021
Marts - april 2021
Der bliver desværre ingen aktiviteter i marts og april, vi satser derimod på en tur
til sommer om alt går vel.
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 Karl Freund Juelsgaard Jensen
Ved: Bente Færge og Jens Viggo Hyldgaard

Født den 14. april 1943
Død den 20. januar 2021

overtog efterhånden sin moders job.
Glæden blev kun kort, da Astrid en juledagsmorgen ikke kom ned og Ellen fandt
hende i sengen, hvor hun var sovet ind. Sorg
og bekymringer har de ikke været forskånet
for, men glæder ved livet er bestemt ikke gået deres dør forbi.
En stor børneflok er vokset op, så i mange
år var huset fyldt med liv og glade dage. Børnene fik lært at bestille noget og er i dag alle
i gode job og børnebørn og oldebørn er der
absolut ikke mangel på.
Da flokken var flyttet hjemmefra, var det
med at få, ”en på opleveren” og det har Ellen
og Freund i den grad ikke forsømt. I mange
år var januar booket ind på Altamar hotel,
Gran Canaria. De elskede begge at tage på
weekend ophold med god mad og musik de
kunne danse til.
Kulturcentret i Skjern og håndbold var også
noget de værdsatte at køre efter.
Og ikke mindst vores gode sensommerture
med madkurven rundt i landet, hvor vi på
skift arrangerede og kørte. Ellen og Bente
var mestre for frokosten i det fri med øl og
en lille kylling.
Ellen og Freund, tak for godt naboskab
gennem rigtig mange år fra Bente og Jens
Viggo.

Mindeordene er venligst udlånt af Bente og
Jens Viggo og er blevet bragt i Dagbladet
Ringkøbing-Skjern.
Karl Freund Juelsgaard Jensen, Skolevænget 6, er ikke mere. Han sov stille og fredfyldt ind på Holstebro Sygehus efter en kort
indlæggelse, men efter en årelang og besværlig sygdom. Karl Freund sov ind omgivet af
sin Ellen og de fire døtre og med Peter på
”Messenger” fra New Zealand. Han var bevidst til det sidste om det hele.
Freund blev bisat fra Nr. Omme kirke den
3. februar ved en efter omstændighederne
smuk og højtidelig begivenhed og urnen skal
nedsættes i familiegravstedet, hvor også sønnen Aksel, der omkom ved en trafikulykke
som 18-årig også hviler.
En glæde midt i sorgen var dog at Peter
med familie med besvær nåede hjem og kunne deltage i bisættelsen.
Vi har i alle årene i Grønbjerg været genboer til Ellen og Freund idet vi først i 60´erne
byggede hus næsten på perronen lige over for
Grønbjerg Station, hvor Ellens mor Astrid
var postekspedient, så når vi kigger ud ad
vinduet, er det den smukke Arkitekt Plesner
bygning vi ser.
Sidst i 60erne købte Ellen og Freund bygningerne, som i dag er én af de sidste velbevarede på den for længst nedlagte privatbane
Ringkøbing - Holstebro.
Astrid indrettede sig på loftet og Ellen

Karl Freund efterlader sig sin hustru Ellen
og børnene Malene, Karen, Mette, Else og
Peder, samt svigerbørn og børnebørn.
Æret være Karl Freund Juelsgaard Jensens
minde. 

Nyt fra organisten
Uha hvor jeg glæder mig…

- Til vi igen kan synge af vores lungers fulde kraft i korene.
- Til vi igen kan synge og lege med de mindste i konfirmandstuen og kirkecentret.
Hvor har vi meget godt at glæde os til. Vi melder tidspunkter ud, lige så snart forholdene tillader det.

De bedste hilsner Dorte
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Mandagstilbud
Änglamark
mælk

Tirsdagstilbud
Franskbrød
Alm. eller
sødmælks

Let, mini eller
skummet

Fra
Sevel Bageri

Pr. liter 6,95

Kun 10,-

Fredagstilbud

Lørdagstilbud
6 rundstykker
Fra
Sevel Bageri

Vej selv slik

100 g. kun 7,95

Kun 20,-

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

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

