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29. årgang

Foto: Gravers Kjærgaard

Nr. Omme Sogns nye præst Lykke Kloch Sørensen ordineres i
Ribe Domkirke tirsdag den 23. marts

Fra venstre: Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift, Pastor Lykke Kloch Sørensen og
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift - så kan det vist ikke blive mere gejstligt.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

ud fra de tidligere restriktioner, hvilket vil sige, at konfirmationerne finder sted én og én
på fastlagte tidspunkter.
Det er naturligvis, kan man næsten sige,
pastor Gitte Ishøy, der har haft konfirmanderne til konfirmationsforberedelse, der også
skal forestå selve konfirmationen, og af hensyn til fastlæggelse af konfirmandernes forberedelse og fest blev planlægningen naturligvis tilrettelagt efter de restriktioner, der
gjaldt på det tidspunkt.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Nyhed i Runestenen:
Flere har sikkert bemærket, at der har indfundet sig en ny klumme i Runestenen - ”Alle
har en historie”. Hanne Kjærgaard har meldt
sig på banen, for at fortælle alle de spændende historier, som hver og én kan komme
med.
I sidste nummer fortalte Signe Bilgrav levende - med Hannes ord - om sin passion for
golf, samt en indledende samtale med Signe
om mange forskellige begivenheder i sit liv,
blandt andet om at miste sin mand i en tidlig
alder og hvordan man kommer videre i sit
liv.
Denne gang ”går det ud over” Inga Kjær og
”Hendes have”. Læs videre her i bladet.
Redaktionen håber naturligvis, at mange vil
stille deres historie til skue i Runestenen og
dermed berige mange mennesker i Grønbjerg
om de helt unikke historier, som hver enkelt
har at berette.
Hanne har en datter der er journalist og redaktør på ”Hede Danmarks” udgivelse
”Vækst”, og man kan sagtens se, at datteren
ikke har sine journalistiske evner fra en fremmed.
Velkommen til Hanne, og redaktionen håber, at man vil sige, ja tak, til en samtale med
Hanne, når hun opfordrer til en historie som
”Alle har en historie”.

Sommerfest i Grønbjerg
Om der bliver tale om en sommerfest som i
”de gode gamle Coronafri” dage foreligger
der ved redaktionens afslutning ikke noget
om.
Vi kan da håbe på, at vi lige så stille og roligt kan begynde at glæde os over, at vi må
samles, så det ikke kun er de ældre (på nuværende tidspunkt), der er blevet stukket to gange, der må samles og have det morsomt sammen.
Men det kunne da være hyggeligt at lave en
ollekollesamling i byparken og dele en flaske
af én eller anden herkomst. 

Deadline for nr. 171 er
Lørdag d. 26. juni 2021
Bladet udkommer
onsdag d. 14. juli 2021

RUNESTENEN

Er der en Åbning i Coronasituationen?
Det er der, hvis man skal tro diverse medier.
Nu må vi samles og det giver sig udslag i generalforsamlingerne i Grønbjerg der begynder med Fælles Generalforsamling i slutningen af maj. Ligeledes annoncerer Sogneforeningen med Sct. Hans bål og taler samt uddeling af Årets Grønbjergviking. Der kan
sendes forslag til Sogneforeningen - se side
30.
Derudover skal vi samles i Præstegårdens
have på Grundlovsdag, men en grundlovstaler må vi jo nok vente med til næste år.
I kirken må vi nu være flere, og der må
synges, men konfirmationerne er tilrettelagt

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

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

På anlægsområdet har der været et historisk
højt forbrug. Med baggrund i Covid-19 er
der fremrykket anlægsinvesteringer for at understøtte erhvervslivet. Derudover er der store anlægsprojekter i gang som for eksempel
ny skole og børnehave i Tim, vejprojekter i
Søndervig samt en række andre projekter.
Kassebeholdningen udgør ved udgangen af
2020 godt 225 mio. kr. Byrådets mål er at der
ved udgangen af året skal være en kassebeholdning på 150 mio. kr. og dette mål er således til fulde opnået.

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

Til Runestenens læsere.
Denne gang vil mit indlæg
indeholde nyheder fra Byrådets møde tirsdag den 20.
april, samt yderligere aktuelle informationer.

Corona-situationen
I 2020 har vi, som alle andre været ramt af
nedlukninger og en lang række restriktioner.
Byrådet har gennem forskellige initiativer
understøttet det lokale erhvervsliv, og dermed beskæftigelsen. Corona har påvirket hele landet, men vurderingen er, at Ringkøbing
-Skjern Kommune foreløbigt er kommet godt
igennem krisen.

Nærværende indlæg er
langt, men jeg håber I finder indholdet interessant og aktuelt, og derfor vil læse helt til
ende.
I skrivende stund genåbnes der yderligere
efter mange måneder med Corona nedlukninger. Det er rigtigt glædeligt at smittetrykket i
Danmark tillader yderligere åbning og jeg
håber, og krydser fingre for, at vi i løbet af
kort tid må vende tilbage til noget der bare
ligner den hverdag vi alle kender og holder
af.
God fornøjelse med læsningen, og et forsat
godt forår. Håber varmen snart må finde tilbage igen.

….fortsættes side 6

Regnskabet for 2020
Regnskabet for 2020 er behandlet på byrådsmødet i april, og udviser et tilfredsstillende
resultat.
På trods af Covid-19 er kommunen kommet økonomisk godt ud af 2020. Regnskabet
viser at økonomien forsat er sund. Årets resultat er endt med et underskud på 58. mio.
kr. hvilket skal ses i sammenhæng med, at
der var budgetteret med et underskud på godt
111 mio. kr.
Hovedårsagen til at regnskabet er 53. mio.
kr. bedre end budgetlagt er at kommunen har
modtaget væsentlige kompensationer i.f.m.
Covid-19, bl.a. til dækning af udgifter i forbindelse med forventet stigende ledighed.
Ledigheden her hos os er ikke som forventet
steget væsentligt og vi er lige nu placeret
som den kommune i landet med 3. laveste ledighed. Meget positivt.
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Kirkebil:

Bolettes Stofbutik

Genbrugspladsen:

Lægehuset i Spjald

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

Bolette Leegaard
Annebergvej 5
Fredag
16 - 18
Lørdag og søndag 11 - 17
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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grunde, og jeg glæder mig meget over at der
nu er kommunale grunde i udvikling i Vorgod-Barde, Stauning og Ringkøbing.

Kommunens medarbejdere har ydet en stor
indsats for at yde den aftalte service under de
helt ekstraordinære forhold og løbende retningslinjer.
Endelig kan vi notere os at, udligningsreformen har skabt bedre balance mellem kommunerne og givet en større finansiering til
Ringkøbing-Skjern Kommune, bl.a. via det
ekstraordinære finansieringstilskud som nu
er en fast del af finansieringen. Til sommer,
når KL og regeringen bliver enige om kommunernes økonomi for 2022, vil vi blive klogere på, om reformen også i praksis har den
ventede positive effekt for os.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke kommunens personale og Byrådet for et godt samarbejde og indsatsen i 2020.
Jeg vil gerne også her takke for samarbejdet med borgere, foreninger og virksomheder
gennem et helt specielt og udfordrende år.

Vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033
På byrådets møde den 20. april vedtog Byrådet kommuneplan for 2021-2033.
Kommuneplanen er byrådets samlede plan
for den fysiske udvikling af kommunens byer
og det åbne land de kommende 12 år.
Planen er et vigtigt værktøj til at realisere
ambitionerne om vækst og udvikling, og planen er med til at virkeliggøre byrådets vision
”Naturens Rige”.
Byrådet og forvaltningen har de seneste
mange måneder arbejdet med revision af
kommuneplanen, og det har været et endog
meget stort arbejde. Kommuneplanen indeholder ikke mindre end 3.500 sider, så der er
tale om i digert værk.
Undervejs i processen har der været afholdt
en række møder, og planen har været i høring
i otte uger.
Strategi for grundudvikling.
Mange har været involveret i processen, og
På byrådsmødet den 20. april godkendte Byrådet strategi og handlingsplan for udvikling jeg vil gerne her sende en tak til de borgere,
foreninger og virksomheder der har været enaf bolig og erhvervsgrunde.
Ringkøbing-Skjern Kommune har en mål- gageret i processen.
sætning om, at:
Vi vil byggemodne, hvor der er behov og Endelig vedtagelse af helhedsplan for Staefterspørgsel, eller hvor der ventes at vil dil-Vedersø & Vedersø Klit.
Der har de senere år været stor interesse fra
komme et behov.
I Ringkøbing-Skjern Kommune har der ik- kommunens byer om udarbejdelse af helke tidligere været tradition for at kommunen hedsplaner, og Byrådet vedtog på byrådsmøudstykker byggegrunde til erhverv eller bo- det den 20. april helhedsplanen for StadilVedersø & Vedersø Klit.
lig.
Der har været set stort lokalt engagement
I maj måned 2019 besluttede Økonomiudvalget at ændre på praksis så kommunen nu, og mange lokale aktører har været i spil og
sikrer at der er byggegrunde til rådighed hvor tæller blandt andet borgere, medarbejdere,
erhvervsdrivende, skoler, foreninger og klubder er efterspørgsel i hele kommunen.
Tidligere har det været private aktører der ber etc.
Planen dækker et geografisk stort område,
har udviklet nye boligområder, og i de tilfælde hvor der er private der ønsker at løfte op- og der er arbejdet med et netværk af strukturer, aktiviteter og særlige steder, der binder
gaven vil det forsat være en mulighed.
I de tilfælde hvor der mangler byggegrunde området sammen til glæde for såvel lokalbeog hvor der ikke er en privat aktør der står folkningen som besøgende, turister og somklar vil kommunen fremadrettet sørge for at merhusejere.
Det er vores ønske, at der med helhedsplade nødvendige arealer og byggegrunde er til
nen er skabt en visionær plan med fokus på
rådighed.
Jeg er rigtig glad for at kommunen nu har sammenhænge og synergier, der kan være
valgt en mere proaktiv rolle i udstykning af med til at trække udviklingsprojekter for om6
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rådet i den samme retning. Det være sig såvel projekter, der kan iværksættes i morgen,
som projekter der rækker længere ud i fremtiden.
Med disse ord vil jeg ønske Stadil-Vedersø
& Vedersø Klit tillykke med den flotte plan
og al mulig held og lykke med implementeringen. Jer ser frem til at følge det videre arbejde. Tak for det kæmpe store engagement
der har været, og forsat bliver udvist i området.
Helhedsplan for Kloster er netop igangsat,
og planen for Skjern-Tarm igangsættes til
august. Herefter følger flere andre byer som
har et stort ønske om at få udarbejdet plan
for deres område.

somheder og den aktuelle vækst i vores område, og derfor glæder jeg mig over, at det
fremover bliver hurtigere og nemmere at
transportere varer ind og ud af kommunen.
Og så skal vi ikke glemme de flere hundrede tusinde turister og besøgende til Naturkraft, der kommer via Rute 15. RingkøbingSkjern Kommune er ikke kun et vækstcentrum, vi er også landets fjerde største turistdestination målt på antal overnatninger. Dét
skaber alt sammen trafik på vejene.
Udspillet fra regeringen indeholder endvidere udbygning af rute 11 fra Korskro til
Varde, og det forventes at Skjernvej ved Røgind bliver tilkoblet rundkørslen. Begge tiltag vil forbedre fremkommeligheden på rute
11. Jeg er bevidst om at der er et stort ønske
om at få lettet trafikken på Ringvejen i
Skjern. Der har gennem årene været talt om
forskellige ”mindre” tiltag til bedring af forholdene, og jeg vil tage initiativ til drøftelser
om dette i de kommende måneder.
Der er ligeledes et ønske om en forbedring
af de trafikale forhold mellem Ringkøbing
og Hvide Sande. Her vil vi ligeledes appellere til at der må komme en statslig medfinansiering til løsning af dette.
Forhandlingerne vil pågå over de næste par
måneder og forventes afsluttet før sommerferien. Vi håber naturligvis meget på at det nu
må lykkes at nå helt i mål, og at etableringen
af 2+1 vejen kan igangsættes snarest muligt.

Infrastruktur.
Det vækker glæde og tilfredshed i Ringkøbing-Skjern Kommune, at regeringen torsdag
præsenterede en ’kapacitetsudvidelse’ af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning i sit infrastrukturudspil.
Det er svært at sætte ord på, hvor meget
udvidelsen betyder for kommunen. En udvidelse af Rute 15 til en 2+1-vej er alfa og
omega for, at vi som område kan fortsætte
med at udvikle os. Det gælder for vores borgere, for erhvervslivet og turismen, og det
gælder for vores adgang til sundhedssystemet. Vi har igennem længere tid arbejdet
målrettet på at sikre en udvidelse, og jeg kan
kun sige, at vi er yderst tilfredse og lettede
over at rute 15 er en del af regeringens udspil.
En udvidelse af Rute 15 er en afgørende
forudsætning for at tiltrække nye virksomheder – og for at fastholde de eksisterende virk-

Hans Østergaard
Borgmester
Telefon: 22621536
Mail: pol.borghoe@rksk.dk

Spuler.
Minilæsser.
5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
Onsdag den 26. maj kl. 19.00
Grønbjerg Forsamlingshus
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for nedenstående foreninger med dagsorden ifølge de respektive vedtægter
Fælles oplæg v/ Claus Bak
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Marianne Telle
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Hans Uhd
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Jonas Fejsø
Generalforsamling
Grønbjerg Aktiv / Heidi Mouridsen
Grønbjerg - 2000 / Claus Bak
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen / Lykke Kloch Sørensen
Lidt til ganen: Kaffe og kage
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Fælles generalforsamling
er også for alle uden medlemskort
Kom og hør om aktiviteterne i Grønbjerg - og få del i kaffe-kage
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 Sundhed

sundhedsstyrelsen, og de hjalp. Den gang var
det tuberkulose, der var på tapetet.

Ved: Læge Henrik Thomsen

Antibiotika - Penicillin
Omkring anden verdenskrig fandt man forskellig antibiotika. Det vigtigste var penicillin, og det blev så brugt og misbrugt, så der
blev fremavlet nogle bakterier, som er modstandsdygtige, og i mellemtiden var man
blevet mere sløset med hygiejnen.

Vand og sæbe.
I 2018 døde der flere mennesker i Danmark
af influenza alene, end der døde i det sidste
år af covid 19 og influenza til sammen.
Forkølelser i børnehaver er faldet til en
tiende del og indlæggelser for betændelser til
en femte del, så selvom vi nu har udsigt til at
kunne få styr på epidemien, er det nok klogt
at fortsætte med nogen hygiejne.

Vask hænder og gør rent!
Vi skal vænne os til at vaske hænder og gøre
rent igen som før krigen og hoste og nyse i
albuen eller et andet sted, men ikke i hovedet
Forskrifter fra Sundhedsstyrelsen
For 100 år siden kom der nogle forskrifter fra på hinanden. 
Menighedsrådsmøder i foråret 2021:
Alle møder begynder kl. 19 i konfirmandstuen med indgang fra Frydendalsvej og er offentlige.
Onsdag d. 12.maj - Onsdag d. 9.juni

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

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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 Skolekammerater kan være guld værd
De gik i klasse sammen på Grønbjerg Skole
fra 1996, børnehaven under ledelse af Birgit
Højris, og senere med klasselærer Torben
Vestergård, til 7. klasse i 2003.
Spjald Skole - efterskole - gymnasium osv.
osv.
Deres forældre bor stadig i Grønbjerg. Det
ene hold i Algade og det andet hold på Sandbækvej.
Vi taler om Sasa Kovacevic, der som bosnisk
asylansøger kom til Grønbjerg i 1995 sammen med sin egen familie og tre andre bosniske familier, og Jacob Mohr Hansen, der er
født i Danmark og hvis forældre byggede hus
i Grønbjerg i 1995.
Efter uddannelse og mange andre gøremål
blev tiden 2016, hvor de to barndomsvenner

Sasa Kovacevic og Jacob Mohr oprettede det
digitale marketingbureau Obsidian Digital.
Virksomheden hjælper danske og udenlandske virksomheder med at markedsføre sig på
Google, Facebook, Amazon, LinkedIn og andre digitale platforme.
Et eksempel på virksomhedens arbejde er,
når man besøger en online-butik og efterfølgende ser butikkens annoncer på f.eks. Facebook, så er der en stor sandsynlighed for, at
Obsidian Digital har været på spil.
Denne måde at markedsføre sig på er utroligt
profitabelt for virksomheder, hvis man sammenligner det med at annoncere i radio eller
have annoncer i en avis, fortæller Sasa til Runestenen.

Foto: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Bagerste række fra venstre: Sasa Kovacevic, Jens Sylvest Nilausen, Mette L. Jensen, Karen Ballegaard
Engestoft, Nete Kyndesen, Jacob Mohr Hansen.
Forreste række fra venstre: Jim L Nielsen, Mona Lægaard Berthelsen, Nicolai Munksgaard Asmussen,
Anne Marie Friis Sørensen, Lars K. Jakobsen og Lærer: Torben Vestergård
10
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Fra pressemeddelelsen lyder det:
Virksomhedens fokusområde havde mange
virksomheder og brands fået øjnene op for.
Blandt dem kan nævnes: smykkefirmaet Pilgrim, spilproducenten IO Interactive og luksusmærket Georg Jensen Damask.
Virksomheden har 80 medarbejdere som er
fordelt på kontorer i København, Aarhus og
Odense samt Banja Luka i Serbien.

Ifølge oplysningerne er det ret usædvanligt,
at et så ungt firma bliver solgt til den pris, og
flere kapitalfonde fra både ind- og udland har
vis interesse for virksomheden.
Obsidian fortsætter med den oprindelige ejerog partnerkreds, og med kapitalfonden Capedia kan væksten accelereres og dermed være
ledestjerne for andre virksomheder af samme karakter.

Virksomheden Obsidian
De unge mennesker har fundet en niche, der
har været brug for, idet virksomheden har haft
overskud i alle årene. I 2020 gav virksomheden et overskud på knap 12 mio. kr.
Det har andre også fået øje på, og nu har virksomheden, der kun er fem år gammel, solgt
51% af virksomheden til Kapitalfonden Capidea for et trecifret millionbeløb. (Trecifret betyder altså 100 mio. kr. eller derover.)

Navnet Obsidian er egentlig en stenart, der
opstår når lava fra et vulkanudbrud møder
vand og størkner. At navnet er så specielt
forklarer Sasa, at virksomheden ikke skal
sættes i bås med digitale virksomheder, Sasa
og Jacob ville skabe en virksomhed der
”skulle være sin egen”. (-mb)

Foto: Obsidian Group

Den nuværende ejerkreds og partnere: De to igangsættere fra venstre Sasa Kovacevic og Jacob Mohr.
Halfdan Timm og Emil Reinholt - de to sidste er Sasas kammerater fra efterskolen.
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Grønbjerghjemmets Venner
kan den 11. maj 2021 fejre 10 års jubilæum.
Dét er en særlig dag, hvor vi på Grønbjerghjemmet
vil hejse flaget og hylde vores venner.
Grønbjerghjemmets venner har en stor betydning for vores hverdag på hjemmet – de gør et kæmpe stykke arbejde og vi glæder os
til, at dørene igen bliver åbnet og vi kan være sammen til hygge,
aktivitet, sjov og ballade.
Et stort og rungende TILLYKKE til alle de frivillige.
TAK FOR JER!
PS. Fotoet er fra ”en tid” hvor vi måtte være sammen – Sommeren 2020.

Med Venlig Hilsen
Karin og Julie – frivilligekoordinatorer på Grønbjerghjemmet.
12
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 Ordination i Ribe og Indsættelse i Grønbjerg
Ved: Nr. Omme menighedsråd

Ordination og indsættelse – en udløber af
en ansættelse!
Stillingsopslaget til embedet som ny sognepræst til Nr. Omme og Ørnhøj sogne endte
lykkeligt med de to menighedsråds enstemmige indstilling af Lykke Kloch Sørensen til
stillingen.
Denne indstilling blev sendt via provst og
biskop videre til Kirkeministeriet.
Kirkeministeriet ansatte Lykke Kloch Sørensen med tiltrædelse 1. april 2021.

Lykke er nyuddannet teolog og derfor skal
hun ordineres, før hun kan tiltræde en ny stilling. Efter de teologiske studier på universitetet og et halvt års undervisning på pastoralseminariet skal en færdiguddannet teolog ordineres for at kunne tiltræde et embede som
præst i den danske folkekirke.
I mange andre job møder man ind på kontoret, får et rundstykke og en 14-dages arbejdsplan, og så er man i gang.
I folkekirken er det en mere omstændelig

Foto: Kresten Vestergaard

Procession efter ordinationen: fra venstre Biskop Ribe stift Elof Westergaard, pastor Lykke Kloch Sørensen - 2. række: biskop Viborg stift Henrik Stubkjær, domprovst Ribe Jens Torkild Bak - 3. række:
Provst i Herning Nordre Provsti Carsten Hoffmann, Provst i Skjern Provsti Poul Ivan Madsen - 4. række pastor Anne Hillgaard og bag hende uddannelseskonsulent Charlotte Locht.
13
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affære, som begynder, når en menighed har
besluttet sig for at kalde en ikke- ordineret teolog til at være præst.
Egentlig begynder ordinationen allerede
ved den såkaldte bispeeksamen, som mest af
alt er en lejlighed for biskoppen og den kommende præst til at lære hinanden at kende.
Her skal den kommende præst også underskrive præsteløftet.
Biskoppen leder selve ordinationen, der foregår ved en højtidelig gudstjeneste som regel i domkirken i det stift, hvor den kommende præst har fået embede.
Der er lokale variationer af gudstjenesten,
men central er biskoppens tale til ordinanden
og bøn med håndspålæggelse.
Ordinationen var den 23. marts i Ribe
Domkirke, her er biskop Elof Vestergaards
tale til Lykke ved ordinationen

Indsættelse i Nr. Omme og Ørnhøj sogne
Påskedag, d. 4. april var en festdag i sognene. Pastor Lykke Kloch Sørensen blev indsat
som vores nye sognepræst, først kl. 10.30 i
Nr. Omme Kirke.
Indsættelsen er en formel begivenhed, hvor
provsten har et godkendelsesbrev med fra biskoppen, og det er provsten der leder den første del af gudstjenesten, inden den nye sognepræst overtager. Han taler til den nye sognepræst og læser brevet fra biskoppen op,
herefter får den nye sognepræst ordet og styrer resten af gudstjenesten. Grundet Corona
situationen og de forskellige restriktioner
blev indsættelserne streamet på Facebook, så
alle havde en mulighed for at ”være med”. 

https://skjernprovsti.dk/forsiden/nyheder-fra-ribestift/art/ordination-2/

Foto: Kresten Vestergaard

Provst Ivan Madsen, Skjern taler til den nye præst, Lykke Kloch Sørensen, med godkendelsesbrevet fra
biskoppen i hånden.
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Foto: Mogens Ballegaard

Herover takker pastor Lykke Kloch Sørensen de fremmødte, familien og menighedsrådet for opbakningen og
tilstedeværelsen på dagen.
Til højre er der pastor Lykke Kloch Sørensen og provst
Poul Ivan Madsen og herunder den lille skare, der på
grund af Coronarestriktionerne ikke kunne være med til
højtideligheden i kirken. Da man heller ikke måtte, synge
i kirken foregik påskesalmesangen udendørs.

Foto: Mogens Ballegaard

Foto: Mogens Ballegaard
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I Alle har en historie
Ved: Hanne Kjærgaard

Ingas have...
Er hvad der står på et træskilt, når man parkerer udenfor huset på Teglværksvej.
Inga Kjær har boet det meste af sit liv i
Grønbjerg. Hun er den yngste af fire søskende, hvoraf de tre har boet i Grønbjerg, og
hendes søster har boet i Ørnhøj.
Ingas barndomshjem er Holstebrovej 14,
nogen vil vide hvor det er, når der siges Løgenshøj, eller der hvor Anne Marie og Jens
Christian Nielsen, eller Mie og mureren boede.
Sådan er der så meget at lære, når man er
tilflytter til Grønbjerg. Over tid er det kommet for en dag, hvordan familier her i sognet
hænger sammen. At Inga er kusine til Ester
på Grønbjerggård, der er Jette Hansens mor,
var for mig en ny oplysning.

ge år, byggede Mogens forældre. Det var her
Mogens startede sit virke som vvs-er og stålsmed, inden han flyttede til Rundingen og
oparbejdede MK - stålindustri.
Inga og Mogens blev gift i 1966, og de fik
to børn. Heidi, som bor i Grønbjerg og Rene,
som bor i Muldbjerg.
For en del år siden var vi til et sølvbryllup,
hvor gommen i sin tale sagde til sin sølvbrud: ”Gik det som det skulle.” Det er vel det
spørgsmål alle ægtepar kan stille hinanden.
Inga var gift med Mogens Kjær, som døde i Det går ikke altid, som vi tror og håber. Inga
november 2018. Deres hjem de seneste man- og Mogens blev skilt, og Inga har boet 17 år
på Fur. I 1999 flyttede hun og Mogens igen
sammen. At vi tør tage nogle valg i livet, er
vel at betragte som sundhedstegn. At mennesker har mod til at føre valgene ud i livet. Er
vel at betragte som selve livet. Ved hvert
valg er der et fravalg.

Ingas mange interesser.
Og nu til dagens emne. Da jeg spurgte Inga
om hun ville mødes til en snak, hvor hun fortæller om sine interesser, var hun hurtig til at
sige ja. At Inga er et kreativt menneske, og
her tænker jeg på hendes have, og hvad den
byder på af spændende oplevelser. Ligesom
jeg tænker på hendes blomsterdekorationer
til påske og til jul. Der er så mange andre
ting Inga kan. Hun har fremstillet ting i beton, hun laver reder eller små skåle af kviste,
som blandes med trælim og formes, det er
svært at forklare, men de er dekorative. Inga
dekorerer urtepotteskjulere med neglelak.
Neglelakken hældes i varmt vand, hvori potten dyppes. Samme metode anvendes til at
dekorere æg.
Inga passer hunde for flere forskellige, og
Inga Kjær ved et Lærketræ som hun har manipuleret med.
16
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Inga sagde for nogle år siden, at hun levede
i sin have fra maj og til det blev koldt om efteråret. Mogens ville godt hjælpe, men han
var ikke passioneret på samme måde som Inga. Mogens havde der imod interesse i træer,
han havde lejet en ha jord, som ligger i forlængelse af deres grund. Nogle af træerne på
dette stykke er træer, de har fået af Anders
Højmose.
Inga siger havefolk er et specielt folkefærd,
eller også var det Mogens´ udsagn. ”Så står
Reder eller små skåle af kviste, som blandes med
trælim og formes. Her er det Troldhasselkviste der
er benyttet.

hun har et godt tag på dem. Jeg har hørt om
hestehvisker, nu har jeg stiftet bekendtskab
med en hundehvisker.
Ingas have.
På spørgsmålet om hvor interessen for haveanlæg stammer fra. Er historien den, at Inga,
da hun var barn, hjalp sin mor med havearbejdet. Når hendes mor skulle have sin middagssøvn, arbejdede Inga videre i haven, for Urtepotteskjulere og påskeæg dekoreret efter neglelaksmetoden.
som hun siger. ”At gøre min mor glad.”
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der en flok og kigger på en lille plante, og de
er helt væk i den.” Det må vel siges at være
nørderi, når det er bedst.
Inga nyder at tage rundt og se på haver. Det
er blevet til mange ture planlagt af Haveselskabet. Hun fortæller, At hun og Ingrid har
haft mange gode og sjove ture sammen. Turene eller rejserne gik til Sverige, Norge,
Tyskland, Holland. De senere år er turene foretaget i selskab med Margit. Forskellen på
de to rejsefæller er, når det var sammen med
Ingrid kiggede vi op, og når det er sammen
med Margit kigger vi ned, siger Inga for forklarer nærmere. Ingrids store interesse var
træer, Margit er mere til planterne ved jorden. Dette fortæller Inga med smil i stemmen, og hun siger dermed også at hendes interesse er både oppe og nede.
Helbredet tillader ikke intensiv havearbejde
længere, men Inga indrømmer dog, at hun så
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småt er begyndt at pusle i haven. Dog har
hun ikke længere åben have, det kræver simpelthen for meget vedligehold. 4.000 m2 have
er immervæk noget at holde. Som med så
meget andet i livet har ting sin tid, og det er
vel i grunden ikke så galt.
Udover at pusle om havens planter, laver
Inga stiklinger og roser, som sælges. Heidi
køber tomatfrø, mange tomatfrø, som Inga
har fornøjelse af at så, så det bliver til tomatplanter, som Heidi kan får glæde af i sit drivhus.
10 år hos Anders Højmose.
Da Inga i 99 kom tilbage til Grønbjerg efter
årene på Fur, fik hun arbejde hos Ander Højmose. Det blev aldrig til at Inga fik en uddannelse. Igennem mange år har vi sagt til unge
mennesker, at de skal sørge for at få en uddannelse. I tidens løb har mange klaret sig
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uden uddannelse og alligevel haft arbejde. Inga beklager ikke, at hun aldrig blev faglært.
I perioden hos Højmoses Planteskole lærte
Inga meget om træer og om fugle. At Anders
kunne give viden fra sig om træer skyldes naturligvis hans faglighed på området. At han
også kunne lære fra sig om fugle skyldes viden ud fra stor interesse om fugle.
Det har altid fascineret mig, når jeg møder
et menneske, som har viden, også selv om jeg
ikke har en pind indsigt i emnet. Hvis personen er en dygtig fortæller betyder manglede
viden ingenting. Kunsten ligger i at skabe
rummet at fortælle i. Inga fortæller om sine
år hos Anders, at det var sjovt.
Det anden gang Inga bruger ordet, sjovt.
Det vidner om et menneske med en positiv
tilgang til livet.

hun har holdt loppemarked derhjemme, og
hun har kørt ud og solgt lopper. En overgang
var der loppemarked på P-pladsen ved Brejning kro. Udtrykket kommer for tredje gang:
”Det er sjovt at møde mennesker, når der er
loppemarked.” At gå rundt og spotte fine ting
og sager, mener jeg er en ganske særlig evne
at have. Kan det mon tillæres, eller må vi bare lære at leve med de evner vi mangler.
Det med hundene.
Ved et tilfælde har Inga fået en tjans med at
have hunde i pleje, når ejeren skal på ferie.
Første gang forlyder det, at hundeejeren skulle tre uger til Frankrig. Budgettet til ferien
var næsten det samme, som tre ugers pleje i
internat for hunden. Det er sørme dyrt at have
hund. Ejeren beklagede sin nød til Inga, som
sagde, at han da kunne komme med hunden,
så kunne de snakke om det. Det er blevet til
flere feriebesøg af hunden. Andre har senere
spurgt om, Inga kunne passe deres hund. Inga har endda lært flere af hundene, at de godt
kan gå ved siden af hende uden snor. Hendes
hemmelighed er, at hun lokker med pølsestykker. Nogen vil nok sige, at hun belønner.
Det lyder til at Inga nyder, når hun har hundebesøg, og det virker til at hundene er glade
for hende.

Ingas boder.
På hjørnet ned til Teglværksvej og ved den
gamle præstegård på Sønderkjærsvej kan vi
købe dekorationer både hjem til, og hvis vi
mangler pynt til gravstedet. Inga har gode
forhold i sit værksted, hvor kreativiteten kan
få frit løb. Inspirationen henter Inga ved at
søge på nettet. Materialer og inspiration henter Inga blandt andet et sted i Silkeborg, hvor
der kan købes stort set alt. Mangler du potter
at tilplante fås de i lange baner og billige, siNabohjælp.
ger Inga.
Der er gået ca. 2½ år siden Mogens døde, og
Tilplantning på kirkegården.
Inga siger, at hun de senere år, er blevet bedDe senere år har Inga og Margit Jensen, også re til at snakke om følelser. Savnet er der, og
kendt som Margit i Brunsgård, tilplantet tom- som hun siger, det hun savner mest er én at
me gravsteder. På kirkegårde rundt i landet fortælle til. Har hun været af sted og oplevet
bliver der over tid mange tomme gravsteder. noget spændende, er der ingen at fortælle til
Idéen opstod præsten og menighedsrådet derhjemme. Jo, siger hun, der er hunden. Det
imellem, at der kunne plantes og laves små Inga også fortæller er, at hun har omsorg for
sansehaver rundt på kirkegården. Inga og andre, og hun mener selv, at hun er god til at
Margit er begge havemennesker, eller kan vi få andre til at tale om det, der er svært. Inga
mon bruge ordet haveeksperter.
har givet 2½ time af sin tid, og ikke nok med
I hvert fald synes jeg resultatet af deres ar- det, hun har givet indblik i det liv, som nu
bejde er godt, det kan måske endda give in- engang er hendes. Tak for snakken Inga. Unspiration til andre, når vi skal vælge planter der den sidste del af snakken har Inga holdt
til vores gravsted.
øje med tiden. Hun har nemlig lovet at køre
med sin nabo, som skal til Holstebro. 
Og nu til noget helt andet.
Loppemarked er også én af Ingas interesser,
Alle foto i artiklen: Mogens Ballegaard
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I Grønbjergs Facebook-side
Ved: Administratorerne

Vi bombarderes!!
Vi sletter mange anmodninger om opslag på
Grønbjergs Facebook side.
Hvorfor gør vi det?
Der kommer temmelig mange informationer fra forskellige sider, der måske også kan
have relevans for nogle medlemmer af Grønbjergs Facebook side, men hvor skal vi som
administratorer begynde, og hvor skal vi
stoppe. Vi kan og vil ikke gøre os til dommere over lødigheden og interessen for de oplysninger og invitationer til diverse arrangementer, foreninger, virksomheder, institutioner, som måske kan være hyggelige for nogen og ret uinteressante for andre, så derfor
bliver de ikke en del af de informationer, der
bliver Grønbjergs medlemmer til del.
Vi bringer heller ikke annoncer fra foreninger eller sammenslutninger, der vil eller kan
ramme medlemmer fra foreningerne i Grønbjerg. I de tilfælde kan man henvende sig til
den pågældende forening i Grønbjerg og indlede et samarbejde.

Vi kan have nok så meget sympati for diverse arrangementer mm., men drukne i diverse formål og arrangementer er ikke netop
Facebook gruppens formål.
Grønbjergs Officielle Facebook gruppe
Formålet med denne side er, på en positiv og
informativ måde, at omtale sognet for såvel
udensogns- som indensogns beboere. Med
bl.a. bytte/loppemarked, informationer om
bortløbne husdyr, gyllevarsler, glædelige oplevelser, huse til salg i Grønbjerg osv. osv.
Ytringer af religiøs, politisk, racistisk eller
uforskammet/upassende karakter finder naturligvis ikke sted på denne side.
Udensogns annoncer vil blive tolereret, når
der indbetales et beløb på kr. 100,- til Runestenen på MobilePay 25 47 05 89.
Med venlig hilsen
Administratorer Heidi Kjær og Runestenen 

På www.runestenen.dk kan du altid finde tidligere numre
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Sogneforeningen
Bestyrelsesmedlemmer:
Den 26. maj er der fælles generalforsamling, og der er tre af vores medlemmer
på valg - så vi kommer til at mangle tre nye.
Som bestyrelsesmedlem i Grønbjerg Sogneforening er man med til at planlægge og afholde:
Sct. Hans - Juletræsfest for børn - Julebal - Fastelavn.
Derudover er man med til at gøre en indsats for vores fantastiske by, herunder vedligeholdelse og forskønnelse af ”Halfdans Plads”, Pavillonen og det
grønne område samt Julebelysning.
Hvis der er nogle spørgsmål omkring foreningsarbejdet, så kontakt os endelig.
Jonas Fejsø Nielsen-40 92 35 42 - Susanne Juelsgaard-51 50 75 04 - Charlotte Nørgaard- 40 46 07 59
Mads Kynde-40 97 33 22 - Jacoba Boel-24 42 50 60 - Rikke Eskildsen-28 34 35 92 Jonas Hjorthus-25 71 43 59
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 Seks sølvskeer fra 1916
Ved: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Hvem har fået seks sølvskeer og i hvilken anledning er de givet?
Det er et par spørgsmål, der er tikket ind på
Grønbjerg Lokalhistoriske mail.
Arkivet vil herigennem gerne have hjælp til
denne opklaring, hvis der er nogen, der har
den mindste anelse om, hvad det kan dreje
sig om.
Følgende var beskrivelsen i mailen:
”Min søster og jeg forsøger at finde ud af lidt
om seks sølvskeer, som vi har arvet efter vores mor. Vi nåede desværre aldrig at få fortællingen om disse skeer, men måske kan I
hjælpe os.
Som det kan ses på de vedhæftede billeder,
er skeerne givet som gave fra kollegaer i sognerådet i Nr. Omme, men vi ved ikke til
hvem og i hvilken anledning. Vores mor havde en kær tante Inger i Ringkøbing, og vi me-

ner, det måske kan være hendes far, der oprindelig fik skeerne i gave. Og så har vores
mor arvet dem på et tidspunkt.
Vi vil være meget glade hvis I måske kan
hjælpe os lidt på vej, så på forhånd tusind tak
for hjælpen.”
Det første der springer i øjnene er vel,
hvem har siddet i sognerådet i 1916.
Heldigvis har Arkivet kopi af dagsorden og
behandling af sager fra sognerådet i 1916.
Herunder også underskrift fra samtlige sognerådsmedlemmer. Da referaterne er strengt
stringente er der ikke oplysninger om eventuelle gaver.
Sognerådsmedlemmerne er følgende:
Jens Kristensen, Iver K. Jensen, Kristian
Kjærgaard, Johannes Kr. Nielsen, Th Nedergaard, H.O. Lauritsen og K. Falkesgaard.
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Af dem springer navnet Kristian Kjærgaard
i øjnene hos spørgeren og dennes søster:
Andreas Kristian Kjærgaard f 08-09-1863.
I 1916 er han 53 år så det er ikke en fødselsdagsgave der er tale om, såfremt der er
ramt rigtigt.
I 1891, den 28. december, bliver Kristian
Kjærgaard gift i No med Nielsine Birgitte
Jensen.
Tilbage er så ”blot”, at finde ud af hvordan
Det betyder, at parret havde sølvbryllup i skeernes vej herefter er (stadig, hvis vi er på
1916, hvilket kan være årsagen til gaven med rette spor).
de seks sølvskeer. Stadig hvis vi har ramt rigParret Kristian og Birgitte Kjærgaard havde
tigt.
fem børn, og man må gå ud fra, at det er et af
børnene, der har arvet skeerne, eller også har
De higer og søger:
parret foræret skeerne til en slægtning?
Folketælling, kirkebøger for Nr. Omme og
No bliver gennemsøgt for at komme til oven- Børnene er:
nævnte resultat.
Jens Gade Kjærgaard f. 17 - 11 - 1895
Også Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv bli- Karen Kjærgaard
f. 17 - 11 - 1896
ver tjekket. En lille skrivefejl fra Kristian til Martin Kjærgaard
f. 22 - 04 - 1899
Kristen betyder, at der ikke er gevinst.
Aage Kjærgaard
f. 26 - 09 - 1900
Fra folketællingen i 1916 står der at læse, Arnold Kjærgaard
f. 15 - 02 - 1902
at parret boede i Kjærgårde, Nr. Omme, altså Slægten fra Kjærgaard
området ude omkring Kjærgårdsvej.
Ved en videre søgning i Grønbjergs arkiver
Så må der naturligvis søges i Kjærgårde og viser det sig at familien stammer fra Algade
her finder vi manden, Kristian Kjærgaard, 75, hvor Gravers Villadsen havde købt 585
der var sognerådsformand fra 1907 - 1925.
tdr. land i 1827.
Han og hustruen Birgitte Kjærgaard ejede
Et af Gravers Villadsen og hustru Erikke
Algade 72 (Højmose Planteskole) fra 1892 til Sophie Jacobsdatters børn var Villads Gra1930, hvor gården blev overtaget af sønnen versen Kjærgaard der havde fået en udstykArnold Kjærgaard.
ning fra Algade 75 i 1855 - Algade 72.
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I Arkivet er vi ikke overbeviste om, at gravøren har haft ordbogen fremme.

Villads Graversen Kjærgård blev gift med
Karen Berthelsen fra Brejning, og de fik ti
børn bl.a. sønnen Kristian Kjærgaard (1863),
som overtog gården efter moderen i 1892.
Kristian Kjærgaards søn Arnold Kjærgaard
drev gården videre indtil sin død i 1952.
Herefter købte Frede Højmose gården der
gik i arv til Anders Højmose der nu driver
planteskole.
At denne historie ikke har så megen interesse for mange kan forstås, men det skal
blot nævnes at fra familien Gravers Villadsen
fra 1827 stadig er slægtninge tilbage i Grønbjerg.
Her kan nævnes familierne:
Gravers Kjærgaard, Gravers Sønderby, Ole
Østergaard, Ejgild Skytte, samt familien
Hans Erik Hansen.

Alle fotos indsenderen.

Er der én blandt Runestenens læsere, der kan
hjælpe søskendeparret videre, er det særdeles
velkomment, men ellers sendes disse oplysninger nu til spørgeren og dennes søster.
I øvrigt er Kristian og Birgitte Kjærgård begravet på Nr. Omme kirkegård 

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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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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Sogneforeningen
Flagallé :
Vores kære Jens Sandal ønsker at videregive stafetten omkring flagopsætning- og nedtagning.
Dette indebærer, at man bliver "bestilt" til at sætte flag op
igennem hele Algade.
Prisen for at få sat flag op, og som man tjener som
"flagallé-mester" er 300,- kr. Flagene kommer også til at
ligge hjemme ved én.
Er du interesseret, så kontakt endelig Jonas Fejsø, formand for Grønbjerg Sogneforening - 40 92 35 42
To forskellige mænd
Winston Churchill var berømt/berygtet for daglig at drikke champagne
(og andre alkoholiske drikke) i spandevis. Adolf Hitler var total afholdsmand (og vegetar).
Churchill døde en naturlig død, 90 år gammel. Hitler var syg og fysisk
nedbrudt, da han 56 år gammel begik selvmord

Aut. El-installatør
Sneppevej 16
6980 Tim
Tlf. 512 46 512
www.tim-el.dk
kasper@tim-el.dk
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 Kirkegang i Coronatiden

Restriktionerne!
Det kommer nok ikke bag på nogen, at
kirkegangen i denne for vort land så restriktive periode har være særdeles besværlig.
Det endte jo op med, at vi kun måtte
være 14 i Nr. Omme kirke, vi måtte ikke
synge og man skulle bestille plads for at
kunne overvære gudstjenesten i kirken.
Vores vakancepræst, Gitte Ishøy, og
hendes mand, Frank Weber, havde forslag til hvordan en del af seancen kunne
reddes.
Streamingen
I disse tider behøver man ikke et helt radio- og fjernsynshold for at udsende en
gudstjeneste. Det kan man faktisk gøre
med sin egen mobiltelefon og sende det
ud via Facebook.
Én af dem, der har forstand på de dele,
er præstens mand. Der blev ”livestreamet”, som det hedder på godt dansk,
hvilket betød, at der var en del flere, der
fik del i gudstjenesterne.
Der blev sat en mobiltelefon op på et
stativ i kirken og i våbenhuset sat Frank
Weber og styrede ”teknikken”.
Der blev på den måde sendt fra gudstjenester fra omkring 1. marts og foruden de
fremmødte i gennemsnit 4 - 6 kirkegængere, så op til 12 - 14 mobiltelefoner og
pc’er gudstjenesterne på Facebook. Heraf
kan der være flere seere ved hver enhed,
der har set gudstjenesterne, så succesen,
må man nok sige, er hjemme. (- mb) 

Øverst til venstre står
pastor Gitte Ishøy på
både talerstol og i mobiltelefonen på stativet.
Her til venstre er det
kirkesanger Anna Nygaard Slyk, der får lov
til at synge solo til de få
salmer, der er på repertoiret de enkelte søndage.
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 Mindeord for Kersti Linnea Elisabeth Jensen
Ved: Else Pedersen

Født den 2. Januar 1950
Død den 6. April 2021

forsøge at forstå det svenske, nogle ord måtte
hun uddybe yderligere, for at vi fattede, hvad
vi talte om. Det kom der en del morsomme
episoder ud af, og jeg blev helt fortrolig med
svensk 
Kerstin kunne også være meget stille, og
hun kom altid stille og havde ikke for vane at
banke på, så nogen gange var hun ved at
skræmme livet af mig, når hun pludselig var
lige bag mig. Det fik vi meget sjov ud af,
men jeg fik hende aldrig overbevist om nytten af at banke på!
Kerstin var fantastisk til at huske datoer og
vi er flere i Grønbjerg, som igennem mange
år fik en hilsen, et håndskrevet kort fra hende, på vores fødselsdag. Tak for det Kerstin.
I løbet af 2020 blev Kerstins helbred dårligere og for 7 måneder siden flyttede hun ind
på Vorgod Plejehjem, hvor hun i en periode
oplevede at få det lidt bedre igen og var bl.a.
med ude at købe blomster til sin lejlighed.
Kerstin elskede blomster .
Kerstin efterlader sig sin mand Heinrich,
børnene Bo og Susanne samt fire børnebørn
Mark og Tais, Malou og My.

Kjersti Jensen Algade 46, Grønbjerg, sov
stille ind på Vorgod Plejehjem efter et års tid
med skrøbeligt helbred.
Kerstin (som vi altid har kaldt hende) blev
født i København, men voksede op i Linköping hos forældrene, som havde en fiskeforretning.
Det var også her hun mødte Heinrich, som
var taget til Sverige for at arbejde. De blev
gift og fik Bo og et par år efter Susanne og
sammen flyttede de til Danmark, da Susanne
var ca. 3 år.
Her mødtes vore veje, da familien flyttede
ind i det lille hus på Ørnhøjvej 21 og et årelangt godt naboskab tog sin begyndelse.
Kerstin var altid aktiv, og man så hende
formiddag og eftermiddag på Ørnhøjvej eller
oppe i Grønbjerg på cykel eller til fods. Hun
interesserede sig for alt det som foregik lokalt og ikke mindst børnenes liv og fritidsaktiviteter. Kerstin elskede små børn og dyr,
hun var en kærlig mor som gjorde alt det hun
kunne for Bo og Susanne.
Hun var meget snakkesalig, men hendes Tak for gode minder sammen - Else, Anker
danske blev aldrig helt godt og så måtte vi Line og Nete Kyndesen 

Konfirmation Nr. Omme Kirke 2021
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

Navnene bringes med tilladelse fra forældrene (GDPR)
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Spjald
Grønbjerg
Spjald
Spjald
Spjald
Spjald
Ørnhøj
Spjald
Spjald
Grønbjerg
Vind Konfirmeres i Vind Kirke

Byparkens bod
Vær med til at støtte det grønne vedligehold
Du kan støtte på 2 måder:
1)
1.2)
2)

Du kan sætte det, som du vil donere/sponsorere ned i boden med en prisseddel på.
Ideer til donationer kan være, urtepotter, grønsager, planter, snedkerier, håndarbejde, kunst - kun fantasien sætter
grænser.
Du kan købe det, der er i boden
Alt betaling foregår via MobilePay 7713UT
På forhånd tak
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Sogneforeningen
Grønbjerg-Vikingen 2021:
Sædvane tro er Vikingen løs i år, så derfor ønsker vi nomineringer på den, som DU synes fortjener et ekstra skulderklap.
Nomineringerne skal være os i hænde senest 10. juni,
og de kan sendes til :
groenbjergsogneforening@outlook.dk
eller leveres i en af bestyrelsesmedlemmernes postkasse.
Jonas Fejsø Nielsen, Rundingen 12 - Susanne Juelsgaard, Algade 7 - Charlotte Nørgaard, Bymarken 8 - Mads Kynde, Ørnhøjvej 17 - Jacoba Boel, Holstebrovej 16 Rikke Eskildsen, Ørnhøjvej 14 - Jonas Hjorthus, Skolevænget 5

ØRNHØJ FODKLINIK

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

v/Daiva Mikkelsen
Åbningstider i klinikken efter aftale
Kontakt til: Tlf./sms: 22 46 84 68
www.ornhoj-fodklinik.dk

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33

Hovedgaden 58- Indgang ved P Plads

OGSÅ UDEBEHANDLINGER
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Sankt Hans 2021

Onsdag den 23. juni 2021
Hermed indbyder Sogneforeningen til den traditionelle
Sct. Hans-fest på det grønne område ved sportspladsen.
Der vil igen i år være Pølsevogn hvor man kan købe ristet hotdog, franske hotdog samt øl og sodavand.
Aftenens program:
17.00
Pølsevognen åbnes
17.20
Årets båltaler: Lykke Kloch Sørensen
18.00
Overrækkelse af årets Viking 2021
18.30
Bålet tændes
Igen i år kan man købe kontingent til Sogneforeningen og der
udtrækkes som vanligt præmie blandt dem, der indmelder sig
denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn
Sogneforeningen
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 Ny beboer på Grønnegade 4
Ved: Grete Tange

Denne gang er jeg på besøg hos en familie,
der allerede har været omtalt i Dagbladet
Ringkøbing-Skjern. Det var dengang minkkrisen gik over landet.
Minksituationen resulterede i at Andrii, som
manden og faderen i huset hedder, blev arbejdsløs, selvom han arbejdede på tre minkfarme, der var ejet af den samme mand.
Parret Andrii og Khrystyna Klymiuk, der
kommer fra Ukraine, havde netop købt huset
her på Grønnegade, og de ville ikke kunne

blive i Danmark, hvis Andrii ikke fik noget
andet arbejde.
De fortæller, at de efter omtalen i avisen fik
mange henvendelser via telefon, Facebook
og personlige henvendelser. Det var de meget glade for og overrasket over.
De accepterer så nu at fortælle lidt mere om
deres liv indtil nu.
Familien består af:
Far: Andrii Klymiuk - 36 år

Foto: Mogens Ballegaard

Andrii og Khrystyna med datteren Amalie på armen, og pigerne Vlada til venstre og Zlata til højre.
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Mor: Khrystyna Klymiuk - 31 år,
Og døtrene: Zlata - 7 år, Vlada - 5 år og
Amalia - 3 måneder.
Khrystyna og Andrii har hver en søster,
hjemme i Ukraine. De kommer fra vestlige
Ukraine, hvor deres øvrige familie bor.
Khrystyna fortæller: Jeg har været i Danmark i fire år nu, og vi lejede os ind på Algade 18, (tidligere Grønbjerg Kro) indtil vi
købte huset her. Vi er rigtig godt tilfreds med
at bo her, og vi vil ikke flytte herfra, for pigerne er kommet godt i gang i skolen.
Zlata i 1. klasse og Vlada i børnehaven. Det
befinder de sig godt med nu, for de har snart
lært at klare sig på dansk. Zlata gik i børnehave i Ukraine, før vi kom, så hun havde allerede fuld forståelse for sprog.
Vi taler dog ukrainsk herhjemme, og vi lærer
dem også alfabetet og at læse og skrive på
ukrainsk.
Når vi kommer udenfor huset, taler vi dansk,
så godt som vi formår, men vi forstår efterhånden alt, hvad man fortæller os.
Jeg er på barsel nu, så nu har jeg tid til at gå
på sprogskole via nettet.
Det er lidt besværligt, for Amalia vågner jo
også på tider, hvor jeg skulle undervises.
Jeg glæder mig derfor til, at Andrii får barselsorlov, så han kan tage over. Han går også
på sprogskole nu.
Skolegang i Ukraine:
Man starter i skolen som seks eller syvårig,
og går så i skole i 11 år. Derefter kan man
komme på højskole eller gymnasium og senere universitet. Jeg har taget økonomi undervisning i 5 år.
Ophold i Danmark:
Jeg startede på en kvæggård i Ørnhøj, da vi
kom hertil, og vi havde fået Zlata og Vlada.
Der arbejdede jeg i 2 år om natten, for vi
havde kun én bil. Andrii havde den om dagen, og jeg om natten.
Det var strengt, men nu har vi fået to biler og
jeg har fået arbejde hos Jespers Planteskole i
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Holstebro. Det er jeg meget glad for, og jeg
har hurtigt lært navnene på blomsterne og
træerne.
Mit arbejde nu – når jeg ikke er på barsel – er
at ekspedere i Web-afdelingen, idet jeg finder
planterne, pakker dem og får dem anbragt i
bilen, som kører planterne ud. Jeg har snart
været der i to år, og kollegerne der er meget
hjælpsomme.
Efter at vi var blevet gift i Ukraine i 2013,
var vi begyndt at bygge vores hus, men vi
fandt ud af, at vi hellere ville være i Danmark. Så vi har bestemt, at vi vil blive her,
og vore forældre har accepteret det, og de har
også været på besøg her. Vi taler med dem
hver dag via ”skype”, så de kan følge med i,
hvad der sker for os her i Grønbjerg.
Andrii fortæller nu, at han og Khrystyna gik
på landbrugsuniversitet i Ukraine hvor de fik
praktik-muligheder i Danmark. Khrystyna på
et kvægbrug ved Tim og jeg på en minkfarm
på Holmsland ved Ringkøbing.
Vi er temmelig mange ukrainere i området og
vi holdt jule- og nytårsfester sammen.
Ved én af disse fester lærte vi hinanden at
kende. Jeg var her i Danmark i 18 mdr. i
2009 - 2011, og Khrystyna var her i 3½ år.
Efter de 18 måneder rejste jeg tilbage, men
kom ofte på besøg hos Khrystyna i Danmark
idet jeg kørte eksport fra Ukraine til Danmark. Da vi havde besluttet os for at vi ville
være i Danmark, fik jeg en kontrakt ved et
landbrug i Skave ved Holstebro, og så vendte
vi begge to tilbage. Nu arbejder jeg på en
kvæggård i nærheden af Videbæk. Det er jeg
meget godt tilfreds med.
I Fritiden bruger familien meget at køre ture
i området, og Andrii er begyndt at spille tennis og ”padel”.
Familien vil gerne deltage i svømning og
gymnastik, men det er jo lukket ned lige nu.
Jeg takker for deres positive modtagelse og
ønsker for dem, at de vil blive rigtig glade for
at være i Grønbjerg. 
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 Velkommen til præstefamilien anno 2021
Ved: Grete Tange

Efter indsættelsen af vores nye præst Lykke Min barndom og min familie:
Kloch Sørensen, har vi bedt om at høre lidt Jeg er født i Frederikssund, fordi mine forældre var ledere af soldaterhjemmet i Jægersnærmere om hende og hendes familie.
pris, men de flyttede til Holstebro kort efter
Familien består af:
min fødsel, for min far blev kirketjener i HolLykke Kloch Sørensen der er gift med Uffe stebro Sognekirke, og det har han været i næSørensen.
sten 40 år. Via det blev jeg optaget af det kirBørnene August, Lærke og Alfred - alle med kelige, fordi jeg ofte var med og sad og så alt
efternavnene Kloch Sørensen.
det, som der foregår i og omkring kirken. Jeg
sad ofte og lyttede til prædiken, samtale melLykke fortæller:
lem de ansatte, og det gjorde, at jeg blev meKloch navnet har jeg fået efter min bedstefar re og mere interesseret i kirkelivet. Nu er min
på min fars side, og det mellemnavn har vi far kirketjener i Ellebæk Kirke, så jeg kan
også givet vore børn.
godt læne mig op ad ham en gang imellem.
Foto: Mogens Ballegaard

Uffe og August (15), Lykke, Lærke (12) og Alfred (7)
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Min Mor har været pædagog, og hun har
haft en lederstilling indenfor det. Jeg tror også, at jeg har fået interesse i det, da jeg jo har
taget den uddannelse. Gennem dem har jeg
oplevet, at det er vigtigt, at alle i et fælles arbejde har en betydning, som man bør være
lydhør overfor.
Mine Søskende
Jeg har tre søskende, og jeg er nummer to.
Min storebror bor i Vemb, og han er politibetjent i Holstebro, min lillesøster bor på Mors,
og min lillebror i Aulum, så nu hvor vi er
kommet til Grønbjerg, har vi nemt ved at
mødes sammen med vore forældre, der bor i
Hjerm. Vi føler på den måde, at vi er kommet lidt hjem, for nu kan de og vi lige komme forbi og få en kop kaffe. Det håber vi også, at vore børn vil få glæde af.
Rejser:
Efter at jeg havde taget studentereksamen i
Struer, tog jeg til Israel i Kibbutz et halvt år,
hvor jeg arbejdede sammen med unge mennesker fra andre lande. Det var en interessant

oplevelse, hvor jeg oplevede, at mennesker
med forskellig tro godt kunne mødes ved
Grædemuren i al fordragelighed. Efter det
halve år rejste jeg rundt i området og var også i Egypten.
Efter at jeg var kommet hjem, gik jeg i
gang med pædagoguddannelsen, og i løbet af
den tog jeg til et børnehjem i Ghana i praktik. Da havde jeg truffet Uffe, og han tog så
med derned og fik kontorarbejde i forbindelse med anlæggelse af en vej. Han havde samarbejde med ministerierne, så det blev også
godt for ham.
Der var det specielle ved det, at han via
dette arbejde som hvid person, kom højt på
strå, hvorimod jeg var i bunden af samfundet.
Det kirkelige var vigtigt, så det deltog jeg
også i.
Vi gik til trommeundervisning i et slumkvarter, og der fik vi for alvor følelsen af deres daglige liv.
Det halve år var en oplevelsesrig tid, som
har præget os. Vi overvejede også at blive i
Ghana, men var ved at være klar til at komme hjem og få børn, så det gjorde vi.
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Fritidsinteresser:
Vi har altid indrettet os efter vore børns interesser, og det vil være sådan, så længe de har
brug for det. Derfor vi har ikke været så aktive selv, men jeg har dog været fodboldtræner. Og Uffe har været basketball træner.
Vi er også begge interesseret i havebrug, og
det vil vi gerne bibeholde, selvom der jo ikke
er store muligheder for det i præstegårdshaven.

finde et stykke jord, som vi kunne dyrke med
kartofler, gulerødder, ærter etc. På den måde
ville børnene også få indblik i, hvor det, som
vi spiser, kommer fra. Jeg har også mange
Dahlia, som jeg gerne vil have i jorden, når
frosten er væk. Det ville være rigtig hyggeligt, hvis der var nogen, der kunne tænke sig
at være med.
Alfred er meget interesseret i høns, og vi
har faktisk to med hertil, og han blev rigtig
glad, da han så, at der var en hønsegård ved
Uffe fortæller nu:
præstegården. Så det har vi også været optaJeg er født og opvokset i Struer, og der har get af.
jeg også gået i grundskole og gymnasium.
Min far bor der stadig. Jeg har tre søskende, Forhåbningerne
der bor i Jylland, så dem kan vi også besøge. Vores forhåbning til vort arbejde her er først
Da jeg traf Lykke, arbejdede jeg i Køben- og fremmest, at vi vil komme til at kende
havn, og hun kom også derover, fordi hun mange at være fælles med dem om ting, der
gik i gang med uddannelsen der. Jeg var ud- sker. At vi kan falde i snak med, hvem vi
sendt derover, men var uddannet til speditør i møder, så vi kan være med til, at det lille
Herning.
samfund vil fungere godt, for vi ved, at de
Jeg gik med planer om, at jeg skulle ud og små samfund kan noget helt andet end de
rejse, men da Lykke kom ind i mit liv, blev store byer.
det udsat. Vi boede i København 5-6 år, og
Vi mener ikke, at det er nødvendigt med en
siden har vi boet i Aarhus, indtil vi flyttede cafe lige om hjørnet, men at vi vil nyde det
hertil.
selskab, som omgiver os.
I Aarhus arbejdede jeg, indtil for nogen tid
siden, hvor jeg igen vendte tilbage til Her- Med disse ord takker jeg mange gange, fordi
ning, også lidt for at komme tættere på Lyk- de ville modtage mig midt i travlhed med
kes arbejdsplads.
indretning af bolig og tilvænning til en ny
hverdag. 
Uffe kommer med et rigtig godt forslag:
Det ville være superskønt, hvis vi sammen
med nogle andre beboere i Grønbjerg kunne

36

12. maj 2021

Grundlovsdag den 5. juni
Åben have i præstegården!
Vi har bestilt godt vejr til Grundlovsdag...
...og pastor Lykke Kloch Sørensen og hendes familie samt de 2
menighedsråd (Grønbjerg og Ørnhøj), synes det vil være rigtig dejligt at så mange som muligt, har lyst til at komme og få kaffe og
kage, bage snobrød og hygge sig.
Det foregår kl. 14.00-16.00
Tag gerne havestol og/eller tæppe med!
Med venlig hilsen de to menighedsråd

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
37

12. maj 2021

I Så kom køerne på græs - uden publikum
Søndag den 18. april fik de sammenstimlede
køer på Baksgård øst for Grønbjerg lov til at
komme ud og slå med bagbenene og æde af
den friske græs.
For racen Homo Sapiens var der stadig forsamlingsforbud, så det var kun den nærmeste
familie og så Deres udsendte, der fik del i

este r

fornøjelserne.
I en lift fem meter over niveau stod én af
Bakgårds unge medhjælpere og filmede hele
seancen og udsendte den på mediet Facebook. (-mb)
Alle fotos: Mogens Ballegaard

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

Øverst til venstre er den nærmeste familie på ballerne. Til højre er der faldet lidt mere ro på, og køerne
søger det grønne græs.
Midten: modsat side fotografen er der almindeligvis 800 - 1000 mennesker forsamlet for at betragte de
”vilde springkøer”.
Nederst: Han har mange køer, Claus Bak
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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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 Park-Huset

komme fra lokale sponsorater/bidrag, foreningerne i byen samt fra puljer og fonde.
Udformningen af Park-Huset er på plads, tilVed: Sogneforeningen
bud er indhentet og der er allerede søgt forHvad er det nu for noget?
skellige fonde og puljer. Der er dog stadig
lang vej endnu, men planen er at Park-huset
Selvom Coronaen hersker og der er mange skal stå færdigt, i sommeren 2022.
hensyn som skal tages, er der alligevel blevet
arbejdet lidt i kulisserne i Grønbjerg på flere Den tænkte målgruppe kunne være:
forskellige fronter.

Dagplejer

Skolebørn
Én af de ting der er blevet arbejdet ihærdigt
på, er ideen om et lokale/rum, beliggende i 
Vuggestuen
byparken som skal kunne være til glæde og 
Børnehaven
gavn for alle som benytter byparken i Grøn
Børnefamilier
bjerg. Et samlingspunkt, hvor man kan søge

Forbipasserende
ly for sol, regn og blæst.

Byens råd og foreninger
Vi håber dog, at der er mange andre som ogShelter brugerne osv. osv.
så vil benytte Park-huset, når det står færdigt. 

Trækplaster for ny tilflytter
Grønbjerg friskole afholdt et cykelsponsorløb 
Grønbjerghjemmets brugere
i efteråret 2021 hvor der blev indsamlet
61.263 kr. som en start til netop dette.
Grønbjerg Sogneforening 
Det er et håb, at resten af kapitalen vil ind-

PARK-HUSET
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VIKINGEN ER LØS
Gamle Jens var en sommeraften faldet i snak med en københavner, der havde lejet et
sommerhus på egnen. Københavneren var snaksalig og videbegærlig, men Jens svarede
kun med enstavelsesord og passede i øvrigt sin pibe. Efterhånden var snakken ved at gå
i stå, men feriegæsten ville ikke uden videre give op, så han tilbød Jens et stop af sin
tobak. Han forklarede, at det var et særlig fint mærke, der hed Lord Cecil og tilføjede,
at det næppe kunne købes herude på landet.
Jens accepterede tilbuddet
Da han havde bakket på piben en stund, spurgte han eftertænksomt:
-Do trower da ett, te di hår glemt å komm de hie Cecil i?
Marius var sognets altmuligmand og kendt som en rolig og sindig mand. - Da han en
dag hjalp naboen, Jens, med at lægge nyt tag på laden, faldt han ned og landede i en lille dynge halm. Jens ilede til og spurgte stakåndet:
Jamen Marius, hwa æ dæ skjet?
Marius løftede roligt hovedet og svarede:
- De´ ved a ett, a æ lie kommen!
En enarmet skovarbejder kom ind i den lille barbersalon og satte sig i stolen for at blive
sit ugegamle skæg kvit.
Barberen var bedre til at snakke end til sit fag, og mens munden løb i et væk, kom han
til at skære manden i overlæben og senere lavede han en rift i kinden, og til sidst var
det næsen det gik ud over.
Da emnerne for barberens enetale var ved at slippe op, spurgte han sit offer, om denne
havde besøgt salonen før.
Skovarbejderen, der hidtil havde båret sine lidelser i tavshed, svarede nu:
- Næj, mi arm håer a mist i æ savværk.
Anton skulle på session og få vurderet sin egnethed for militærtjeneste. Imidlertid forbød en indgroet magelighed ham i at springe soldat, så han brugte alle kneb for at blive
kasseret. Til alt held havde han et mindre handicap, hans syn var ikke så godt. Det lykkedes Anton at overspille sin rolle så han blev erklæret uegnet til militærtjeneste.
Anton ville fejre begivenheden med en biograftur inden hjemfarten. Uheldigvis havde
sessionslægen fået den samme tanke han genkendte Anton og spurgte:
- Var det ikke Dem der blev kasseret på sessionen i dag for stærkt nedsat synsevne?
- Jow!
- Hvordan kan De da få noget ud af at gå i biografen?
- Er et æ biograf? A troww, te de wa æ rutebil te Feldborg.
Historierne er venligst udlånt fra ”Lune Jyder” Anno 1969
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 Hunde- og katteplagen i Grønbjerg
Der har gennem tiden været megen fokus på
hunde og katte på de sociale medier i Grønbjerg.
I forhold til hunde er der såmænd lavet en
lov for denne dyreart (Hundeloven). Det er
noget andet med katte - det er måske knap så
nemt.

de. De strejfende hunde må og skal væk fra
haver, gader og veje….”
Så langt skulle det nødigt komme til at gå i
Grønbjerg, men i yderste konsekvens og under visse omstændigheder må man godt aflive en hund, der volder fare eller skade på
ens ejendom. - Men tjek lige hundeloven inden det skulle komme så vidt.

Her rinder Piet Heins gruk én i hu.
Lille kat! Lille kat!
Lille kat på vejen!
Hvis er du? Hvis er du?
- Jeg er sgu min egen!
Citat Piet Hein:

Hundeloven
Det vil her føre meget vidt hvis hele hundeloven, der er noget omfattende, skal opremses.
På visse hjemmesider på internettet kan
man læse næsten alt om, hvilke forpligtelser
man har som hundeejer.
Uden at der er gået i detaljer med søgningen, er der her et par internetsider, der kan
henvises til.
Paragrafferne kan ses i Hundeloven og desuden er der en side der kommer med en forklaring:

Det er et sødt og sigende lille gruk, men der
kan være en tendens til, at nogle katte i førnævnte medier ikke kan finde hjem eller har
fået forkærlighed for et bestemt sted.

Hunde og de problemer de kan medføre
Noget helt andet er det med hunde, og de
problemer der er med disse, deres mennesker
og hundens efterladenskaber, som der også er
skrevet en hel del om på de sociale medier.
https://danskelove.dk/hundeloven
Til én af enderne kan tilføjes at Sogneforeningen endda har opsat standere med hun- https://www.nemadvokat.dk/loven-forklaret/
deposer, så man kan opsamle hundenes efter- hundeloven/
ladenskaber.
Efterladenskaberne
I denne weekend (den 17.-18. april) var der i I disse love står der til gengæld ikke noget
Dagbladet Ringkøbing-Skjern i klummen om hundes efterladenskaber. Her bliver der i
”Gamle dage” et citat fra 1946 med følgende stedet henvist til Vejloven og Privatvejsloven:
ordlyd:
”Lader du din hunds efterladenskaber ligge
Hunde-plagen
på fortovet, kan du straffes med bøde. Det siger Vejlovens § 70 og Privatvejslovens §
Onsdag den 24. April 1946.
”Hundeplagen i Ringkøbing og Rindum er 98”.
aftaget betydeligt, efter at politiet er skredet Men det er nu altid en god ide at vise hensyn.
ind over for uvæsnet. Men der noteres stadig (-mb)
dagligt hunde, hvis ejere får forelagt en bø-

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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 Jens Post Kristensen - 1940 - 1945
eller - Thorstedgruppen
I anledning af den 4. maj 2021, hvor Jan
Harpøth i Torsted har fundet en sten, fået
rejst den og fundet midler til at etablere området omkring stenen mv. med, til minde om
Thorstedgruppens indsats og kamp mod tyskerne under besættelsen 1940 – 1945, er det
også lykkedes Runestenen at få en personlig
skildring fra én af modstandsgruppens medlemmer, Jens Post Kristensen, der er født og
opvokset i Grønbjerg på Sønderkjærsvej 2.
Beretningen er skrevet af Jens Kristensen der
gik i skole i Grønbjerg omkring 1927 - 1934 i
en tid hvor alle navneord var med stort og
kunne, skulle og ville, hed kunde, skulde og
vilde. Bortset fra disse rettelser er der ikke
ændret på Jens Kristensens beretning, der er
håndskrevet i 1985.
Jens Post Kristensen i midten som konfirmand i
Når Jens Kristensen hed Post til mellemnavn 1935.
Begge billeder: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
skyldes det, at der på det tidspunkt var mange der hed Kristensen i Grønbjerg, og man
var derfor nødt til af finde på en måde at
kende dem fra hinanden. Da Jens Kristensens far var post – så blev det sådan.
I runestenen nr. 13, 14, 15 og 16 er der udpluk af Thorstedgruppens bedrifter.
Jens Post Kristensen skriver på opfordring til
sine børn følgende om sine tanker og færden
under besættelsen 1940 – 1945.
Kære børn
Jeg har været og er interesseret i slægtsforskning, men når jeg går tilbage og ser navne,
siger de mig ikke noget, udover hvordan tiden var, da de levede, og det må jeg læse mig
til i bøger og blade.
Jeg savner noget personligt om dem, for at
finde linjen i fortid og nutid og for at finde
personlige træk der går igen fra slægt til Jens Post Kristensen i Grønbjerg Idrætsforenings
fodboldtrøje i 1938 - 1940.
slægt.
de krigen. I første omgang sagde jeg nej, for
Anledningen
jeg kan ikke fortælle, hvad jeg var med til
I anledning af 40-årsdagen for freden den 4. under krigen, men da en 40-årig her i Thormaj 1945 blev jeg bedt om af både Grønbjerg sted ved en sammenkomst sagde, at krigen
og Hover at fortælle om, hvordan jeg opleve- ikke sagde ham noget, syntes jeg ikke, jeg
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måtte sige nej og valgte at fortælle om, hvordan jeg oplevede tiden. Fem års intenst ungdomsliv fra hvor jeg var 19 til 24 år, og skulle I engang blive interesseret i slægten, skulle
I skrive et brev, som I lader gå videre til jeres
børn.

mellem dansk og tysk gymnastik. De danske
øvelser skulle give en smuk og harmonisk
krop eller legeme, mens de tyske var rene
militærøvelser, der var stormtropper værdige.
Vi havde længe set Tysklands aggressioner
mod mindre landområder og 1. september
udbrød 2. verdenskrig med Hitlers indmarch
i Polen.

Hvordan oplevede jeg Krigen
For at forstå hvorfor man frivillig går ind i en
kamp på liv og død, er det nødvendig at kende baggrunden, og den tror jeg begynder helt
i barndommen, hvor pligten og ansvar var
det noget af det første, far lærte mig. Pligten
til altid at skulle gøre det der var rigtig og ansvar for både dyr og mennesker, der havde
hjælp behov. Pligt til at være medmenneske
og at kunne se ud over egen næsetip, for med
det kom friheden.

Soldat i Aarhus
Godt én måned efter 10. oktober blev jeg
indkaldt til artilleriet som trænkonstabel på
Vester Allés kaserne i Aarhus, hvor nu Musikhuset ligger. Vi fik både ride- og køreskole, og jeg blev uddannet sammen med 7-8 andre i signaltjeneste med radio, telefon, flag
og blink og blev Batterichefs-ordinans hos
kaptajn H. Andersen. Det var en hård vinter,
både hvad vejret angår og også uddannelsesFriheden
mæssig, da det lige var efter krigens begynFrihed til at gøre det man havde lyst til, hvis delse.
man ikke gjorde andre skade med det, for
gjorde man det, gav man ikke de andre fri- 9. april 1940
hed. Også Danmarkshistorie i skolen gjorde Vi blev færdig med rekruttiden til 1. april.
sit til, at jeg var stolt over at være dansker. Den 8. april lige over middag kom vor preJeg havde en meget dygtig lærer, og som mierløjtnant løbende over kasernegården, og
fjortenårig fik jeg lov til en cykeltur med far jeg skulle øjeblikkelig stille hos batterichetil gymnastiklandsstævne i Ollerup i 1935. Vi fen. Jeg kan huske, jeg blev lidt hed om ørerkørte ned langs vestkysten og gennem Søn- ne, for det var aldrig for det gode at blive
derjylland, hvor jeg fik en gang danmarkshi- kaldt derop. Da jeg ikke syntes, at have lavet
storie, jeg aldrig glemmer, til Als hvor vi sej- numre de kunne have opdaget, spurgte jeg
lede til Fåborg og cyklede til Ollerup til fire forsigtig, hvad der var los og fik det svar, at
dages gymnastik- og sportsopvisning.
tyskerne stod i 60 km dybde syd for grænsen
Da vi cyklede hjem igen, blev min fremtid ved alle indfaldsveje til Danmark, og vi kunlagt i rammer, og som syttenårig blev jeg ne vente dem når som helst. Så skete der noelev hos Niels Bukh og fik lederuddannelse i get.
gymnastik, svømning, fri idræt og boldspil.
Jeg blev sendt ud på amtssygehuset, hvor
Ved afslutningen fik vi en OD-nål som be- vore konstabler lå, med ordre om, at de skultød Ollerup Delingsfører, men den betød og- le stille på kasernen feltmæssigt hurtigst muså Ord - Dåd.
ligt. Derefter til kasernen igen og sadle hesteDe skønne og store ord er intet værd, hvis ne op, så ud til Forskov Magasinet og fik udikke handling følger efter. Niels Bukhs motto leveret skarp ammunition til kanoner og ge(var ”Tjen det gode”) som han lod gå videre værerne. Fik udleveret krigsgasmasker og
til sine elever.
kom i gaskammer for at se om de var tætte.
Det var det eneste sted og det eneste tidsGymnastiklandsholdet
punkt, der var ved at gå panik i soldaterne,
Sommeren 1939 var jeg på det danske gym- for maskerne var ikke alle tætte, og ingen
nastiklandshold til Lingiaden i Stokholm, måtte komme ud før det rette tidspunkt. Nathvor vi så de store tyske hold give opvisnin- ten mellem den 8. – 9. april lå vi feltmæssig i
ger. Jeg tænkte med det samme på forskellen stalden hos hestene klar til hurtig udrykning.
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Der stod tre tog på Aarhus banegård med
fuld damp klar til at køre os til grænsen.
Kl. 4.30 om morgenen den 9. april blev vi
kaldt op i kasernegården, hvor vi fik at vide,
at tyskerne havde overskredet den danske
grænse, og at der var kamp i gang på dansk
jord. Der var en mærkelig sammenbidt ro
over os. Ingen var vel egentlig bange, men
spændte, og jeg hørte ikke én der ikke ville
kæmpe.
Ved 8. tiden fik vi at vide, at al kamp var
afblæst, og vi skulle rømme kasernen. Det
var bittert og ondt, men det værste var, da vi
rømmede kasernen, stod den Aarhusianske
befolkning langs Frederiks Alle´ og spyttede
efter os.
Det gjorde ondt. Det var den radikale og
socialdemokratiske regerings politik, der
havde afrustet den danske hær hele tiden siden 1. verdenskrig. Den danske soldats
kampånd- og vilje var der ikke noget i vejen
med. Det var politisk mord, der skete på de
folk, der faldt, for den undskyldning med at
kommunikationslinjerne svigtede, gælder ikke, når vi vidste det den 8. om middagen.
Det var de danske politikere, der var for
dårlige og ubeslutsomme.

og hånd, men ingen kan binde ånd”. Lidt
længere nede i sangen: ”Den der holder sjælen rank, kan aldrig blive træl” og det var det
vi forsøgte ”at holde sjælen rank”.
Jeg læste ”Anders Jydes” breve af Arne Sørensen (senere kirkeminister).
”Bøgenes Have” af redaktøren for Kristelig
Dagblad: ”Den grønne larve der kom sydfra
og åd alt levende, og fik Danmark til at visne
og dø”
Kaj Munks ”Før Cannae” der handler om
mødet mellem den store hærfører Cæcar, der
ville krig og den gamle senator Flavius der
hellere ville se børn lege.

I ungdomsforeningerne havde vi en masse
nationale talere, Præster, Lærere og Højskoleforstandere, der ikke var bange for at sige
deres danske meninger. Blandt andre Provst
Christiansen, Tim der udtalte: ”Stol på Gud
og hold krudtet tørt”.
Med de ord ville han sige til os unge, at vi
skulle tro på Danmarks Sag, men være beredt
på at kæmpe for friheden.
Den danske folkekirke sagde mig ikke noget. De holdt den samme lave og lunkne profil, som vores regering.
Derimod hørte jeg ofte gudstjeneste i den
Befalingsmandsskole og så civil
norske radio. Den var meget mere aktiv i
Sommeren 1940 var jeg på befalingsmands- modstanden mod tyskerne.
skolen i Randers og blev hjemsendt som civil
den 3. november for som almindelig dansker De illegale blade
at opleve en tysk besættelse af Danmark.
Der kom også en mængde illegale blade,
I begyndelsen havde vi det forholdsvis frit, med oplysninger om tyske forhold, med opmen efterhånden strammede de grebet om os, lysningen om jødeforfølgelserne i Europa,
og det skabte en modstand i befolkningen, koncentrationslejrene og andre bestialske
der dog affandt sig med situationen med en handlinger. F.eks. aflivning af svært handivis flegma.
cappede som mongolbørn og lignende, der
ikke passede ind i den ”Ariske race”.
Modstanden
Den daværende pastor Helmig, Ringkøbing
Efterhånden groede en passiv modstand havde et illegalt trykkeri her i Thorsted gemt
frem, og vi havde to nationale symboler vi hos pastor Bech.
samles om: Vort Kongehus og Vort flag.
Jeg løb på hans vagtposter, der havde hund
Højskolesangbogen var vores kulturskat, med, en aften jeg var ude at sabotere, men vi
og der kunne samles op til 5000 mennesker sagde ikke noget til hinanden, selv om de
for at synge sammen. Det var forunderligt. kunne høre braget. Mærkelig tid. 
Også inden for vores forlystelsesverden kom Renskrevet af (-mb) …..fortsættes i næste nummer
mange viser med skjulte sandheder. Teksten i
Liva Weelsangen ”Man binder os på mund
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Vi håber, når vi alle er vaccineret, at vi kan
Mandag d. 26. april
De frivillige havde bestilt påske buketter til komme besøg på igen. 
alle beboere, som vi har hørt, gjorde stor
glæde.

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

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

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

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

