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Forår/sommerstemning

Efter en lang periode med mundbind og restriktioner samt megen regn og koldt
vejr, er det opmuntrende med normalisering af samfundet og sommerens farver

RUNE
STENEN

 Redaktionen

par i Grønbjerg sagde til forældrene, da hendes hånd var forstuvet og en sko hvis snørebånd var gået op: ”Så gør da noget for
helv….!!!”
Man må vel ikke opfordre til ”civil ulydighed” men….
I Tyskland fortsætter cykelstier langs vejen
ofte ind i gennem byerne på fortovene, så gående og cyklende må deles om færdslen. Blot
en hentydning til at fortovene kan udnyttes
noget bedre, hvis de gående og cyklende kan
blive enige, og den ene ikke skælder ud på
den anden - altså vis hensyn og undgå at blive kørt ned på vejen. Mal en stribe fliser blå.
Det er også set et sted her i landet, at der er
blevet sat malede trehjulede cykler op på
strategiske steder ved en befærdet vej.
Ligeledes er det vel heller ikke forbudt at
sætte menneske/børne attrapper op på strategiske steder, ligesom man kan sætte en ældre
udrangeret bil op i en ledig indkørsel. Se blot
på færdselsstyrelsens kampagner om ”Giv et
pust” eller ”Sænk farten” - husk at skifte dem
ud en gang imellem.
Muligheder er der måske nok af - det er
blot at komme i gang 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Så er den gal igen:
Den største aktivitet på Grønbjergs Facebookside i umindelige tider er dukket op
sidst i juni måned, da Benny Fredensdal indrykkede en kommentar med hensyn til færdslen i Algade:
”Jeg synes virkelig det er noget lort med trafikken ned gennem Algade. Nu er der 2 biler
igen der har fået kørt siden op, ved ikke om
det vil hjælpe at gå til kommunen med alle
de uheld der har været siden de lavede vejen
om, syntes det kunne være en fordel med sådan nogen trekanter ud så cyklister kan cykle
inden om og folk ikke parkerede ude ved vejen, der er mange børn der cykler langs vejen
og som skal uden om alle de biler der er parkeret.”
Dette indlæg fik i skrivende stund ikke
mindre end 29 kommentarer med på vejen.
Det er korrekt, når det bliver nævnt, at der
har været møde med kommunen ang. trafikken i Algade (se Runestenen nr. 159 side 51).
Ligeledes har der - næsten - altid været problemer med trafikken i Algade - Runestenen
side 28 nr. 125 (2013)
I november 2020 rettede Grønbjerg-2000
henvendelse til politiet ang. trafikken i Algade. Det kan man læse om i Runestenen nr.
167 side 40.
Når et problem opstår, eller det bliver åbenbart og så alvorligt, at der er nogen der reagere, bliver man naturligvis nødt til at gøre noget ved det.
Det slår ikke til, at man harcelere over tingenes tilstand og skriver side op og side ned
på Facebook eller andre steder. Så må der tages fat og gøres noget.
Benyt Facebook til at indkalde til et møde,
ret henvendelse til Sogneforeningen eller
Grønbjerg-2000, nedsæt en gruppe der vil tage sig af problemet. Men først og fremmest
dokumenter hændelserne med billeder eller
på anden måde. Opsøg de personer hvis biler
er blevet beskadiget.
Som en datter i seksårsalderen til et ægte-
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 Nyt fra Byrådet

(KL) indgik for nogle uger siden aftale om
kommunernes økonomi i 2022. Helt overordnet betyder aftalen at budgettet for 2022 vil
være på niveau med indeværende år.
Handicap og Psykiatriområdet har de senere år været meget udfordret med store overskridelser af budgetterne til følge. Der har
derfor fra Kommunernes Landsforening været et stort ønske om at tilføre yderligere økonomi til området.
Det lykkes ikke for KL at få ønsket opfyldt
og det vil for mange kommuner betyde at andre områder vil skulle nedprioriteres for at
kunne løse de nødvendige opgaver på Handicap og Psykiatri området.
Håber et nu at der må blive tilført ekstra
midler i forbindelse med vedtagelse af finansloven sidst på året.
Det endelige resultat af aftalen kendes endnu ikke, men forventningen er at kommunerne får en endelig udmelding omkring 1. juli.
Jeg ser meget frem til dette, og min forventning er at det for os vil betyde ca. det samme
serviceniveau i 2022 som det vi kender i indeværende år.

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

sommer.

Til Runestenens læsere.
Jeg vil i dette indlæg fortælle om nyt fra Byrådet og
aktiviteter i kommunen generelt.
Dette er det sidste indlæg
før sommerferien og jeg vil
gerne benytte lejligheden til
at ønske jer en rigtig god

Testcenter i Lem Kær.
Som de fleste af jer nok har set i dagspressen,
har der de seneste uger været en del debat
vedr. etablering af energitestcenter i Lem kær.
Vestas har akut behov for testpladser til test
af store møller, på sigt op til 270 meter. Ud
over test af møller har virksomheden ønske
om at kunne teste samspillet mellem forskellige energiformer som sol, vind, oplagring af
overskydende produktion samt power to x.
(omdannelse af grøn el til andre energiformer)
For Vestas er det helt afgørende at få muligheden for at teste nye teknologier, og jeg håber meget at vi finder en løsning som gør at
Vestas i fremtiden kan teste deres nye produkter i Lem Kær i de kommende år. Alternativet
vil være at virksomheden må flytte deres udvikling væk fra Ringkøbing-Skjern Kommune, og i værste fald helt ud af Danmark.
Jeg mener det er meget vigtigt at sikre at
Vestas, også i fremtiden vil udvikle og teste
deres nye produkter i vores kommune, og at
vi, også forsat vil være helt i front når det
gælder udvikling af de nye teknologier der
skal til for at nå i mål med de besluttede reduktioner i CO2 udledningen.
Det ventes at teknik- og miljøudvalget på et
møde i august skal tage stilling til om planlægningen for projektet skal igangsættes, og
at Byrådet behandler sagen på dets møde i
september.
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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 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 ???
GB-hjemmets Venner: Annette Pedersen
Grønbjerg Bypark:
Charlotte N. Dyrberg
Grønbjerg Friskole Bst. Per Thomsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen
Grønbjerghjemmet
Grønbjerg Inovækst: Sten Schmidt
Grønbjerg kraftvarme Vildbjerg
Grønbjerg kraftvarme Vildbjerg-vagthavende
Grønbjerg-2000:
Claus Bak
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen

21 72 30 40
22 67 54 75
40 31 66 40
20 30 67 10
61 41 71 54
24 79 20 55
97 38 20 55
24 46 47 30
23 39 43 13
40 31 63 80

Kultur og Samvær: Klaus Jensen
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 (sognepræst): Lykke Kloch Sørensen
Runestenen:
Mogens Ballegaard
Røde Kors Nørklerne Grethe Lauridsen
Røde Kors:
Besøgstjeneste
Skilte ved byportene: Joan Nielsen
Sogneforening:
Malene Bondesgaard
Strikkecafé:
Lis Helles
Støtteforen. Friskole: Hans Uhd Jacobsen
Tyttebøvsen
Bolette Leegaard
Vandværket Drift:
Spjald Fjernvarme
Vandværket:
Per Hessellund Lauritsen

23 46 87 75
40 46 07 59
30 10 89 14
97 38 41 77
99 74 29 33
97 38 48 48
97 13 15 00
30 97 69 70
23 39 43 13
31 34 44 98
21 68 19 65
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lingen i de kommende uger.
Næstformanden for West Coast Pride fortalte om foreningens oplevelser i forbindelse
med deres aktiviteter i løbet af sommeren og
efteråret. Det var godt at høre ham berette
om, at de overalt i vores kommune er blevet
mødt med åbne arme og stor velvilje.
Søndag en tur til Troldhede for der at indvi
ny aktivitetsområde.

Travlhed i forbindelse med genåbning.
I de seneste uger har der været stor travlhed.
Mange udskudte arrangementer bliver nu afholdt og det er en fornøjelse igen at komme
ud blandt borgere og virksomheder.
Sankthansaften holdt jeg tale til et velbesøgt
bålarrangement ved fjorden i Ringkøbing. En
rigtig fin aften med fællessang, bål og båltale.
Torsdag blev der afholdt rejsegilde på Lalandia byggeriet i Søndervig. Et imponerende byggeri og svært at forstå at arealet for
blot et år siden var en bar mark. Det forventes at dørene kan slås op i maj måned 2022.
Fredag deltog jeg i indvielse af det nye
Sundhedsfællesskab i Vorgod-Barde. Det var
en stor glæde at være med ved indvielsen af
dette fantastiske projekt som kun har ladet
sig realisere fordi der har været innovative
og vedholdende ildsjæle som har gjort en
kæmpe indsats for at komme i mål med projektet.
Projektet er et mønstereksempel på hvad et
godt samarbejde mellem lokale borgere og
kommunen kan føre til.
Jeg glæder mig meget over at der nu er sikret sundhedsydelser i Vorgod-Barde de næste
mange år.
Lørdag gjaldt det åbning af en udstilling
om LGBT på Ringkøbing Museum. Udstillingen er arrangeret i et samarbejde mellem
museet og West Coast Pride. Åbningen var
velbesøgt og jeg håber at mange vil se udstil-

Bevilling af midler fra Landdistriktspuljen
Der er stor aktivitet i hele kommunen og
mange frivillige og ildsjæle gør en kæmpe
indsats for at gøre hver deres område til et
endnu bedre sted at leve, bo og drive virksomhed i.
I sidste uge blev det offentliggjort at ikke
mindre en fire lokale projekter har fået tildelt
store beløb fra Landdistriktspuljens nye pulje
til landdistrikter med vindmøller og småøer.
Sdr. Bork fik bevilget kr. 623.000 til etablering af aktivitetspark, Bølling forsamlingshus kr. 150.000 til nyt køkkenudstyr, No
Sogneforening kr. 347.000 til aktivitetsområde og Sogneforeningen Aktiv Faster kr.
149.000 til ”Danmarks flotteste busskur”
Et rigtigt godt bevis på at der i hele kommunen oser af aktivitet og at mange borgere
ihærdigt arbejder med nye projekter til gavn
og glæde for borgerne og for hele kommunen.
Herfra skal der lyde et kæmpestort tillykke
med donationerne, og en stor tak for den store indsats der ydes.

Grønbjerg Friskole meddeler:
Efter en snak med dansk friskoleforening, har vi ikke retningslinjer, der giver grønt lys, for afholdelse af generalforsamling d. 2. juni på Grønbjerg
Friskole.

I stedet aflyser vi og flytter generalforsamlingen til
onsdag d. 18 august.
Med venlig hilsen
Skoleleder Niels-Henrik Larsen mobil 41 41 86 25
6
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 Giv historierne og traditionerne videre
Ved: Lykke Kloch Sørensen - Båltale 2021

Vigtigheden i at bære den lokale-, den enkeltes og vores fælles-danske historie videre
Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg allerede
og på trods af min forholdsvis korte karriere
som helt almindelig medborger - og som sognepræst her i Grønbjerg, Ørnhøj og Abildaa
må få lov til at stå her som årets båltaler.
Selvfølgelig sagde jeg ja til at bidrage her på
Sankthansaften, en aften som er fuld af historie
og traditioner. Jeg ved, en del præster og sikkert
også mange andre helst holder sig fra at være
båltaler, bl.a. fordi Sankt Hans er en tradition
med rigtig mange forskellige betydninger og
kan som så mange andre traditioner være svær
at skrive sig ind i. Selv tænkte jeg med invitationen fra sogneforeningen i min mailboks, at det
går vel nok. Ja egentlige tænkte jeg nok ikke
rigtig noget overhovedet, men sagde bare ja,
den opgave skal jeg nok snuppe.
Men derimod tænker jeg da her efterfølgende, at det da er skønt at få mulighed for at
holde årets Sankt Hans tale her under åben
himmel. Her er højt til loftet, fællesskab, traditioner og plads til alle uanset tal, køn og
kompetencer. Det tænker jeg, lægger sig ret
godt i tråd med det jeg som præst bruger min
tid på hver eneste dag. Og så vil jeg gerne
være med til at bære Sankt Hans traditionen
og alle historierne, der knytter sig dertil videre, simpelthen fordi jeg tror på, at vi som
mennesker har brug for vores traditioner, ritualer og ja, den samlede historie de indgår i.
Det har vi fordi, netop vores historie minder
os om, hvad vi kommer af - og hvem og ikke
mindst hvorfor vi er og opfører os, som vi
gør i dag.

med Laurits Mosegaard - ja det var sådan set
opklarende nok.
Helt ærligt, så ser jeg virkelige frem til at
lære historierne om området her at kende.
Jeg har heldigvis et par køreture rundt i området med Laurits til gode, og jeg tror, jeg er
så heldig at have op til flere livliner her i byerne, som jeg kan trække i, når det bliver
nødvendigt for mig med lidt lokalhistorisk
baggrundsviden.
Den opmærksomme båltalelytter er måske
ved at lugte lunten. Dagens båltaler har taget
emnet historie op som båltema.

Lokalhistorien
Lige nu er jeg ved at lære historien om Grønbjerg, Nørre Omme, Abildaa og Ørnhøj at
kende.
Jeg kan fortælle jer, at jeg ikke havde været
ansat på kirkeministeriets fine brevpapir med
Foto: Mogens Ballegaard
vandmærke ret længe, før jeg fandt ud af, at
jeg skulle være præst og bo i et område fyldt Båltaler Lykke Kloch Sørensen: ”og det er blevet
af fortællinger med dybe historiske rødder. moderne at kalde sig selv heks” - dog uden samEt opkald fra Mogens Ballegaard og en snak menligning med hende ovenover.
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Hele historien
Mange af jer tænker måske efter denne konstatering, ej! det var da det mest kedsommelige emne. Og dertil kan jeg svare nej, der tager I ganske fejl, for det er det sådan set ikke.
Det kan godt være, at historie var et virkelig kedeligt fag i skolen, fordi I havde en lærer, som var ligeså støvet som støvet selv, det
ved jeg ikke, men historiefaget burde fylde
langt mere på skoleskemaet end det gør i
dag.
Men det skal ikke fylde mere i selv klasselokalet. Eleverne burde i langt højere grad ud
i de lokale byer og rundt på historiske steder
i Danmark og opleve, se og høre.

havde man sørme ingen fritid eller spilletid...
Nææ vi gjorde rent, og plukkede høns dagen
lang, og om natten drømte vi om løbe i de
grønne enge, eller noget i den stil.
Der er ikke noget som historier fortalt af
bedsteforældre. Jeg elskede, når min bedstefar fortalte om sin soldatertid under 2. verdenskrig, og om landboforeningen og om livet som landmand og om dengang, en nabolandmand blandende vand i mælken for at få
flere liter mælk og dermed tjene lidt mere i
trange tider, hvilket fik store sociale konsekvenser for ham i byen.
Jeg elskede, når min bedstemor fortalte om,
at i hendes hjem var der altid dækket op til
en mere end familien talte. Hvorfor? Fordi
gæstfrihed var vigtig. De var altid klar til at
åbne døren og byde en fremmed plads ved
bordet. Men jeg hørte hende også fortælle
om, at man ikke måtte spille kort, for spil var
roden til alt ondt. Alle de historier har jeg
lært så meget af. De har givet mig et sted at
se verden ud fra. Også selvom jeg ikke praktiserer samme livsstil, så har historierne været med til at forme mit liv.
Giver vi ikke vores børn, børnebørn og oldebørn en historisk grund under fødderne,
bliver de nemt rodløse satellitter, som flyver
rundt, og som ikke ved, hvad de skal hægte
sig fast i, når verden en dag gynger og ryster,
hvilket de fleste mennesker ikke kan komme
udenom, at den på nogle tidspunkter i livet
vil gøre.

Medansvaret og historiefortællingen
Og jeg er ked af at sige det, allerede nu kommer båltalens trælse punkt, nemlig fingeren
der peger nogen i forsamlingen ud. Men det
er, når jeg nu har kastet mig ud i at tage skoleskemaets mest spændende emne, historie,
op - nødvendigt at pege nogen ud, som har et
særligt medansvar. Vi kan jo ikke være bekendt at overlade alle opgaver til lærerne alene, de har jo nok at se til, skulle jeg mene.
Nå, men fingeren eller pilen peger på jer,
som er bedsteforældre.
Der ligger simpelthen et særligt ansvar på
jeres skuldre i forhold til at lære vores børn
og unge om vores lokalhistorie, og om jeres
egen livshistorie og om vores fælles danske
historie. I har simpelthen en opgave i at give
eller overlevere jeres børnebørn og oldebørn
gode fortællinger om dengang da bedstefar,
eller da bedstefars egen far var dreng. Og
vigtig er det, at mormor fortæller om dengang hun, f.eks. var ung pige i huset, for da

Alle livshistorierne
De første måneder af mit arbejde her har
handlet meget om, og jeg ser det som en vigtig kerne i mit arbejde, at lytte til livshistori-

Spuler.
Minilæsser.
5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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er. Det har primært været historier, der er
blevet fortalt rundt om bordet ved en begravelsessamtale.
Ved samtlige samtaler kan jeg godt sige
uden at fortælle for meget, har jeg fået fortalt
om mennesker med nogle fantastiske livshistorier, som jeg i kirken har fået den ære at
samle sammen og skrive en mindetale på
baggrund af. Historier og taler som har handlet om mennesker, som har givet meget, som
har stået op for det, de følte var vigtige værdier, og mange af dem står som lysende forbilleder for børn og børnebørn.
Igen: Deres liv og historien om dem, har
givet børnene et sted at se verden ud fra, så
de senere har noget selv at bygge deres liv og
livsholdninger ud fra.

Men i dag vil vi jo helst, at der skal være
plads til os alle, og ingen må føle sig krænket, og det er blevet moderne at kalde sig
selv heks. Så ud af bålet er heksen taget mange steder efterhånden. Forståeligt set ud fra
det synspunkt.
Men jeg må indrømme, at jeg alligevel blev
lidt glad over at møde hende her heksen i
skolegården i går, for selvom jeg selvfølgelig
tænker, og også gerne er fortaler for, at vi
skal understøtte mangfoldigheden og forskelligheden alt hvad vi kan, så er jeg ikke den
store fortaler for, at vi piller heksene ud af
bålet. Ej heller synes jeg, at det er en god ide
at fjerne statuer af mennesker rundt omkring
i gadebilledet, som i en eller anden historisk
periode gjorde noget, som med vor tids øjne
var forkert.
Vi kan også give plads til, at vreden kan
komme ud og lade de mennesker, der har behov for det, vælte statuerne i havne og på gader. Men var det så måske en ide, at vi så
stille og roligt gik ud og rejste dem igen og derefter så forsøge at tale, altså tale
sammen om, hvilken statue vi så skal stil-

Vores fælles danske historie og historien
om Sankt Hans
Ligesom lokalhistorien, vores egne individuelle og familiære livshistorier er vigtige at
bære videre, så er vores fælles danske historie det også. Og Sankthansaften og de traditioner som knytter sig hertil, er også vigtige, vi
giver videre til de næste generationer.
Men hvorfor er det vigtigt, at vi holder
Sankt Hans, kan vi jo godt spørge os selv. For
set lidt fra oven så er historien om Sankt Hans
en temmelig blandet historisk landhandel.
Sankt Hans er både fortællingen om en hedensk fest, hvor man dansede og sang viser.
Det gør vi jo også stadigvæk, vi synger midsommervisen, men danser gør vi desværre ikke rigtig. En anden historie fortæller, at kirken lod Johannes døberen fejre denne dag.
Kirkens folk mente dengang, at der var gået
for meget festivitas i folket, og så blev folket
for svære at styre, og så blev midsommerfesten til Sankt Hans dag.
Derudover fejrer vi også lyset i dag, og historien fortæller, at man engang troede, at på
de hellige aftner var hekse og troldmænd mere aktive, og derfor forsøgte man at skræmme
dem væk ved at tænde bål og blus.
Heksen og de/t udskammede
Og ja, så er der historien om heksene på bålene. Jeg ved ikke, hvor mange steder de efterhånden har pillet heksene ud af traditionen,
en tradition som i øvrigt ikke er ret gammel.
9
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le ved siden af statuen, vi er trætte af. Vi
kunne måske rejse en statue, som løfter
den ene pegefinger og siger ”hov hov, det
du dengang stod for, det var forkert, og
nu rejser vi en statue for frihed og retten
til at være herre over eget liv”.
Vi kan ikke fjerne alt det, der i fortiden har
gjort ondt, men vi må turde lade det stå frem,
så vi alle bliver mindet om og vores børn lære lidt om, hvad det var, der forgik dengang.
Vi kan vel heller ikke fjerne den lille havfrue, fordi hun lige pludselig repræsentere et
kvindesyn, vi i dag ikke kan stå inde for. Vi
kan vel heller ikke jævne alle de historiske
bygninger langs kanalen i København, hvor
mennesker blev tvunget til at arbejde under
kummerlige forhold, og vi kan ikke slette alle
kirker fra landkortet, fordi man engang i
1095 drog på korstog mod det forjættede
land, og religion og territorialpolitik kom til
at gå hånd i hånd. Vi er kommet videre derfra, kan jeg meddele, korstog og betaling for
gode gerninger er nu også historie.
Vi kan vel heller ikke sætte en bulldozer til
at rydde brunkuldslejren i Abildaa, fordi vi i
dag har tillidsmænd og en arbejdsmiljørepræsentant på vores moderne arbejdspladser, som
siger, at man ikke må gå rundt og blive så beskidt og som i øvrigt ville påpege, at arbejderne i Abildaa jo havde glemt hjelm og den gule arbejdsvest. Sådan en havde man jo ikke
dengang!

generationer muligheden for at forholde sig
til, hvad deres forfædre rendte rundt og lavede, og kommende generationer mister muligheden for at spejle sig selv i kulturarven og
selv tage stilling til, hvad der så er det rigtige
at sige og mene i dag og om 30 år og om 150
år. Vores børn har også brug for historien, så
de kan stille spørgsmål ved deres og vores liv
i dag. I forhold til heksene på bålet, kunne
det jo give anledning til, at børn og vi voksne
kunne samtale om, hvor og hvordan vi så
brænder hekse af her i år 2021? Hvilke platforme på vores mobil skulle f.eks. slettes,
hvis vi selv i dag, skal se os fri for også at
udråbe hinanden som trolde og hekse og derefter brænde hinanden af på det digitale-bål.

ØRNHØJ FODKLINIK

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Vi ser ikke verden som den er, men vi ser
verden som dem, vi er.
Historien viser os, at traditioner binder os
sammen i fællesskaber og får os til at knytte
bånd. Historien og traditionerne må vi bære
videre. Det gør vi her i aften, hvor vi samtidig sammen synger visen om fred, vi tænder
bål og bære blus for og med hinanden - og
med følgende citat er det mit håb her i aften
og for fremtiden, at vi også må bære over
med hinanden, når vi har forskellige holdninger til vores fælles historie og liv. Og vil oprigtig den der fred, vi synger om, så kommer
vi den nok nærmest, hvis vi simpelthen ansigt til ansigt - taler med og lytter til hinanden - og husker på at: vi ser ikke verden som
Historie som den er og var
den er, men vi ser verden som dem, vi er.
Historien må bevares som historie, og den Glædelig Sankthansaften og rigtig god somskal fortælles videre, ellers mister kommende mer! 

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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I Sundhed

I hvert fald kan man ikke se at de hjælper,
men man kan se, at det er skadeligt at få at
vide at man er unormal og at det kan præge
Ved: Læge Henrik Thomsen
en person resten af livet.
Det er ikke i sig selv usundt at veje lidt for
Det er fedt.
Er det mere usundt at føle sig tyk end at være meget, hvis man i øvrigt lever sundt.
Måske bliver man for fed af at få for meget
det?
I skolerne i Kolding vil man droppe væg- protein og i det hele taget for meget god mad
ten. Børn skal ikke længere have at vide, at som spæd, men det ved man ikke helt. 
de er for tykke. Man risikerer at skabe en
masse problemer uden reelt at løse nogen.
Da man i 1897 begyndte at veje børnene i
skolerne i København, var man bekymret for
underernæring.
I 1930erne blev der indført en årlig sundhedsundersøgelse i hele landet.
Siden er vejningerne blevet færre, men
Udlejning kan ske
problemet er, at de måske gør mere skade
ved
henvendelse til:
end gavn.

Flagallé
Jens Sandal
61 41 71 54

Se Sommerfestprogrammet
på side 26-27
Kor - syng dig glad!

Nr. Ommekoret: Vi har opstart tirsdag d. 21. september kl. 19.00 i konfirmandstuen på Frydendalsvej. Vi har 10 koraftner + en afslutning inden jul og 10 aftner efter jul.
Vi skal blandt andet øve en række sange til Spil Dansk-aften, som foregår i Nr. Omme kirke
d. 2. november.
Også i Nr. Ommekoret er nye medlemmer hjertelig velkomne – og der er ingen krav om
særlige forudsætninger. Kor handler for mig om hyggeligt samvær og glæden ved at synge –
og så gør det heller ikke noget, hvis man går opløftet hjem.
Musik for de mindste i Grønbjerg
Ih hvor vi glæder os til igen at kunne invitere til musik for de mindste i aldersgruppen 0-3 år.
Vi mødes: tirsdag d. 7/9, d. 21/9 og d. 5/10 kl. 9.30-10.15 i konfirmandstuen i Grønbjerg.
Alle er velkommen. - Tilmelding til sonderbydorte@gmail.com
Venlig hilsen Anna Slyk, Erna Mikkelsen og Dorte Sønderby
Spil Dansk
Spil Dansk-aften foregår i år i Nr. Ommekirke tirsdag d. 2. november. Hvis nogen har lyst
til at medvirke med en sang eller spiller i et lille band, som kunne optræde lidt, så hører vi
gerne fra jer. Skriv til sonderbydorte@gmail.com
Med venlig hilsen organist Dorte Sønderby
11

14. juli 2021

I Alle har en historie
Ved: Hanne Kjærgaard

Pileflet og varmestuestrik.
Nogen vil vide at det er Inge Kjær, der er tale
om. Andre vil tænke, pileflet ved jeg hvad er,
og resten vil tænke, varmestuestik, hvad mon
det er. Inge Kjær, ikke at forveksle med Inga
Kjær, som tog imod, da jeg senest var på farten.
Til denne udgave af Runestenen har Inge
Kjær sagt ja til at være med og fortælle sin
historie, eller dele af sin historie.
I løbet af to timer er det forbavsende, så
vidt det er muligt at komme omkring, når
snakken falder på familie, arbejde, interesser,
og der bliver såmænd også plads til lidt snak
om løst og fast.

På denne dejlige sommerdag i juni byder
Inge på kaffe og Kaj kommer med is, han
slår sig ned og deltager i snakken.
Vi sidder på terrassen udenfor deres værksted, det er det gamle hønsehus, som Kaj har
renoveret. Med Inge og Kajs kreative evner,
skal der intet mindre end et værksted til, for
at få plads til både pil og pileflet, depot til
garn og uld, værkstedsborde, og borde hvor
der arbejdes med garn og uld.
Inge er født og opvokset
i Grønbjerg, hun har været væk fra stedet i
10 år, for at vende tilbage til barndomshjemmet, som Inge overtog sammen med Kaj i
1983.
Inden da boede Inge i Lem, hvor hun havde
en skobutik. Dengang var hun gift med Hen-

Foto: Mogens Ballegaard

Inge Kjær omgivet af sine interesser, varmestuestrik på bordet og i hånden, pileflet på hver side og en
kasse garn til varmestuestrik.
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ning, og de fik datteren, Ninna. Vi tror, og vi
håber, og alligevel kan det gå anderledes.
Parret blev skilt. Efter en tid pakkede Inge
skobutikken sammen og tog på marked.
På Ho fåremarked havde hun en bod, hvor
hun solgte sko. Manden i boden ved siden af
solgte slik. Det var her Inge og Kaj mødte
hinanden. Om Inge havde et par sko, der passede Kaj, og om den slik Kaj solgte var speciel god, melder historien ingenting om. At
de fandt sammen og flyttede til Grønbjerg, er
derimod ganske vist.
I starten af en samtale er det på en måde helt
naturligt med et tilbageblik. Uden at vide
hvordan og hvorfor, er det nemt, at komme
videre i snakken, når vi har rundet den tid,
der har været. I mødet med Inge og Kaj, er
dette også tilfældet. Inge fortæller om sine
forældre, at hendes far døde pludselig, da han
var 51 år. Han havde sagt, at han havde hørt
om én han kendte, at han en morgen glemte
at vågne. Inges far mente, at sådan ønskede
han også at dø, pludselig og uden forvarsel.
Inges far døde i 1978, hendes mor blev boende. Efter nogle år blev Inges mor kræftsyg,
Foto: Mogens Ballegaard

og den sidste tid var hun indlagt på sygehuset
i Ringkøbing. Inge og hendes søster blev opfordret til at undgå, at tale om det undgåelige
faktum, at deres mor skulle dø af sin sygdom.
Hvis de gjorde, mente lægen, at de tog håbet
fra hende
I dag er de fleste læger af en anden opfattelse, vi skal tale sammen om og i situationen, vi er i. At tænke sig at være ladt alene
med tankerne om alvorlig sygdom og død,
den tanke tror jeg de fleste mennesker har det
svært med.
Der er ting, som Inge gerne ville have talt
med sin mor om, og alligevel lod hun være.
De sagde jo, at de ikke måtte tage håbet fra
hende. Gudrun, som Inges mor hed, sagde til
Inge og Kaj, at de bare kunne flytte ind i huset. De var i gang med at forberede, at de
kunne bo sammen. Sådan gik det ikke, Inges
mor døde på sygehuset. Efterfølgende var Inge ked af, at hun ikke fik talt med sin mor. I
en periode var hun med i en sorggruppe med
andre, som også havde mistet.
Ligegyldig hvilken situation vi er i, kan det
være hjælpsomt at møde mennesker, vi deler
skæbne med. Eller sagt på en anden måde, at
være i en lignende tilstand,
som sit medmenneske, giver en indforståethed, som
kan være en lettelse i samtalen.

Pilehjørnet i værkstedet med råmaterialet og færdige produkter.
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Og nu til noget helt andet
og mere håndgribelig. Inge
har i mange år arbejdet
med pil, som hun selv dyrker.
I et hjørne i værkstedet,
står pil, der er klar til at
blive flettet, når tiden byder sig. Når Inge sætter sig
for at flette ophæves tid og
sted, der findes kun kvinden og hendes håndværk.
Det er som en slags terapi.
Tiden har ikke været til at
komme rundt på markeder,
hvor Inge sælger sine kreationer af forskellig art,
kurve med hank, kurve
uden hank, foderbræt til

Foto: Mogens Ballegaard

havens fugle, flet til pynt, flet som blomsterskjuler. At tiden ikke har været til at afsætte
de flettede ting, hænger også sammen med tiden til at arbejde med pilen, eller mangel på
samme. Inge bruger meget tid på sit andet
store interesseområde. Varmestuestrik.
Varmestuestrik Danmark
blev opstartet af Bente Vinding fra Sjælland
tilbage i 2006, og de senere år har hun ventet
på at Inge kunne overtage ledelsen. Inge har
været klar i mælet, hun ville først påtage sig
opgaven, når hun stoppede med at arbejde.
For to år siden overtog hun posten, som leder
af Varmestuestrik DK.
Inden hun satte sig for bordenden, var hun
næstformand i mange år. For en del år siden,
jeg tror det var i forbindelse med en indsamling, var Inge og Kaj på ”min rute.” Dengang
fortalte Inge om organisationen, og jeg tænkte, det lyder godt nok spændende.
Hvis du ser på hjemmesiden, står der om
Varmestuestrik Danmark. En sværm af frivillige hænder arbejder for de socialt udsatte
i Danmark. Velgørenhedsarbejde med mottoet: Mange bække små – gør en stor å.
Hvad de mange mennesker rundt i landet
med de flittige hænder laver, vil jeg forsøge
at give et indblik i. Det ligger næsten i navnet
Varmestuestrik, der bliver strikket huer, halstørklæder, luffer, trøjer, strømper til voksne,
der er også behov for tøj til børn. For at give
et indtryk af, hvor meget der bliver strikket,
fortæller Inge er der bliver fremstillet 7.000
par strømper årligt.
De der får glæde af alt det der fremstilles er
14

hjemløse, som søger til landets varmestuer,
væresteder og krisecentre rundt i hele landet.
Der bliver strikket af rest garn, som doneres
af private personer, og overskudsgarn fra fabrikker. Dog bliver der indkøbt garn til at
strikke strømper. Garnet til dette formål skal
være solidt, varmt og tyndt. Er strømpegarnet
for kraftigt, kan brugerne opleve at sokkerne
gør at skoene klemmer, og de risikerer tryk
og i værste fald sår på fødderne. Derfor er det
vigtigt at garnet er af god kvalitet.
Det sker de får tæppegarnrester, af disse rester laver de hjemmesko. At arbejde med
garnrester fra tæpper, mener Inge hører under
kategorien, tålmodighedsarbejde.
Kaj har indtil videre ikke fået meget spalteplads, og det fortjener han at få. Han er nemlig en vigtig del af driften i Varmestuestrik.
Kaj kører, og det kan han. I 1974 tog Kaj
buskørekort, og han har kørt meget siden. Senest har han kørt ved Videbæk Taxa. Kaj har
kørt med børn, og som han siger, ”det kan
jeg godt lide, så ved jeg, det er chaufføren,
Foto: Inge Kjær

Kaj med garnrester der skal spindes sammen
14. juli 2021

seks tynde tråde bliver spundet til én tråd,
som bliver til garnnøgler. Denne funktion
står Kaj for. Garnnøglerne pakkes og fordeles
rundt til depoterne. Der er 11 depoter rundt i
landet med hver sin depotbestyrer. Inge bestyrer depotet i Videbæk. Her har hun god
hjælp af Birgit Skytte, som både strikker og
hjælper til i depotet. I depoterne fordeles
garn til strikkerne, og al færdig strik opbevares, indtil det skal fordeles til varmestuer,
væresteder og krisecentre rundt i hele landet.
Nogle varmestuer og krisecentre har ”en
fest”, når der kommer en ny sending tøj fra
Varmestuestrik Danmark. Nogle skriver en
mail og fortæller, hvor glade de er for de varme ting. Det er dejlige beskeder at få og ikke
mindst at give videre til strikkerne. Som Inge
siger: ”det er hele belønningen i sig selv.”

Foto: Mogens Ballegaard

Inge Kjær sidder her med kilovis af strømper til
varmestuestrik. Billede fra en tidligere lejlighed.

der bestemmer.” På et tidspunkt kørte han
med børn med specielle behov, en dreng blev
drillet, og han fik derfor lov at sidde på forsædet ved siden af Kaj. De andre børn mente
det var uretfærdigt, at han altid sad foran.
Hvortil Kaj sagde: ”Det er bare sådan det er.”
Hvad varmestuestrik angår, får de garn fra
hele landet og garnet skal fordeles rundt til de
forskellige depoter. Kaj henter garnet i vores
område, fortæller Inge. Når de får garn fra fabrikker, er det på spoler med tynde tråde, disse tråde skal spindes sammen, det vil sige

ester

Vil du vide mere, kan der henvises til hjemmesiden varmestuestrik.dk. Der er også
mulighed for at følge med i aktiviteter på Facebook Varmestuestrik Danmark
På hjemmesiden kan man se at Varmestuestrik Danmark får støtte fra Tryg fonden. Der
bliver også søgt om støtte ved Lions Club, ligesom der søges §18 midler i kommunen.
Der er også mulighed for, at private kan støtte. Pengene, hvor de end kommer fra, går til
en god sag.
Inge, Kaj
og deres familie, som består af Ninna, som er
Inges datter. Ninna er gift og har tre børn,
hendes ældste søn er 23 år, tvillingerne er 15
år, snart 16, og de går på Staby efterskole.
Ninna er pædagog, som sin mor, og hun er

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

muligvis påvirket af sin opvækst, hvor der fra Foto: Inge Kjær
både Inge og Kajs side er en stor omsorg for
mennesker, der er socialt udsatte. Det kan
nævnes, at de for mange år siden havde feriebørn fra Slesvig. Kaj er frivillig på dagcenteret Seniorstedet i Videbæk. Hans øvrige interesser er nok mere at betragte som selvforkælelse. Kaj spiller billard, og han kører motorcykel.
Kaj har børnene Martin og Line. Martin har
en søn, og i disse dage venter han og hans kone barn. Sidst og ikke mindst har parret sønnen Michael, som arbejder i Herning og bor i
nærheden af Brande.
At Inge blev uddannet som pædagog i
2002, er der sikkert mange i Grønbjerg, der er
bekendt med, at Inge har været i
”Børnehuset” i mange år, ved alle, som har
haft børn i Grønbjerg skole. Der kan givetvis
fortælles mange historie fra de 17 år, men det
eller om de gør det for andre, fascineres jeg,
bliver ikke i denne omgang
bliver jeg optaget af, glædes jeg over, får jeg
Uld
stor respekt for.
er den seneste ny interesse Inge har fået øjne- Er det tilfældigheder, at vi med vores frivilne op for. Ulden har hun blandt andet fået af lighed, havner, hvor vi gør, eller er der noget
Søren Nilausen og Henriette Qvist. Ulden grundliggende i os, som viser os vejen. En
forarbejdes på kartemaskine og spindes på ting er sikker, der er meget frivilligt arbejde,
rok. Inge har været på kursus for at lære at og der er nok til os alle.
farve ulden. Hun viser resultatet, den smuk- Mange tak Inge og Kaj at I tog jer tid til at
keste farvede uld, hvor hun har brugt blandt fortælle om jeres store og, synes jeg, beunandet krap, indigo, skjoldlus og gyvel.
dringsværdige engagement i Varmestuestrik
Alle foto i artiklen: Mogens Ballegaard
Danmark. God fornøjelse med det videre arSom altid, når jeg møder mennesker, som bejde. 
gør noget særligt, om de gør det for sig selv,

16

14. juli 2021

 Grønbjergvikingerne 2021
Grønbjerg Vikingen
Sogneforeningen uddeler hvert andet år til Sct.
Hansaften, Grønbjergvikingen.
Grønbjergvikingen er en hædersbevisning, der
uddeles hvert år til Sankt Hans på foranledning af
Grønbjerg Sogneforening.
Hædersbevisningen der en tro minikopi i sølv af
Grønbjerg Vikingen, er indstiftet i 1994 og skænket og fremstillet af guldsmed Helle Engestoft,
Grønbjerg og uddeles til en person, gruppe eller
forening i Grønbjerg, der har gjort sig bemærket
på en positiv måde enten i det store eller det små.
I 2009 besluttede Sogneforeningen at sølvvikingen skulle uddeles hvert andet år for at få flere
emner til posten og for at det stadigvæk skal være
en ære at modtage beviset.

Ligeledes har Sogneforeningen i 2009 besluttet
at vi vil give en hvis person en Guld viking. Denne
pris er og vil blive en sjælden én, da det kun vil
blive givet, når der er sket/gjort noget ekstraordinært for sognet.

Årets vikinger
Morten Hessellund havde fået fornøjelsen af
at overrække sølvvikingen og diplomet til de
kommende Grønbjergvikinger Sct. Hansaften
2021 med ordene:
Jeg har fået den ære at uddele årets viking i
Grønbjerg 2021. Årets Viking er dog en
smule anderledes, det er nemlig ikke kun én,
men to.
Årets Vikinger har bidraget til fællesskabet,
foreningslivet samt fornyelse og forbedring af
Grønbjerg by.
Årets vikinger er begge
aktive træner i Grønbjerg Aktiv indenfor
badminton og fodbold.
Årets vikinger sidder til
sammen i stort set alle
foreninger i byen og bidrager til at lokalsamfundet i Grønbjerg kan fungere. De er ikke bange
for at tage fat eller give
en hjælpende hånd samtidig med at hjemmefronten skal passes.
Vi i Grønbjerg Sogneforening håber selvfølgelig, at årets vikinger vil
fortsætte med det flotte
arbejder mange år endnu.
Mange tak for jeres
flotte indsats. Årets vikinger 2021 er Claus
Bak og Malene Bondesgaard. (-mb)

Morten Hessellund overrækker ”diplomet” for Grønbjergvikingen 2021
til ægteparret Malene Bondesgaard og Claus Bak. Sølvvikingen hænger
om halsen på Claus Bak.
17
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 Kreamarked på P-pladsen ved Stofbutikken
Lørdag den 12. juni var der ”kreamarked”
ved Bolettes stofbutik.
Annonceret både på Facebook og i Runestenens søndagsmail, men, men, men - der
var et meget begrænset fremmøde, da vejret
absolut heller ikke var i top - for at sige det
mildt - slet ikke.
Gruppen bag arrangementet aftalte at forsø-

ge igen med et marked d.16. juli 12.00 18.00.
Dette vil være både krea- og loppemarked
for børn og voksne.
Så har man eller ens børn noget der hjemme de gerne vil sælge, skal de være velkommen. (-mb)
Alle Foto: Bolette s Stofbutik

Ved kreamarkedet var der
et rigt og meget varieret
udbud af de
kreative effekter som udstillerne kun-

ne tilbyde de
fremmødte derudover
kunne man
få sig en pose chips og
noget at læske sig på.
18
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 Ny beboer på Bymarken 5
Ved: Grete Tange

Samtale med Martin Egeholdt
Martin traf jeg først gang, da vi var til Fælles
Generalforsamling, hvor han blev valgt ind i
Sogneforeningens bestyrelse. Det er dejligt,
når tilflyttere vil deltage i de lokale foreningers arbejde, for så lærer de hurtigt nogen at
kende. Han har også siddet i borgerforeningen i Finderup.
Præsentation og baggrund:
Jeg er 62 år, og jeg er født i Thyregod, og der
gik jeg også i skole. Efter skolen gik jeg i lære som maskinsnedker, og efter min uddannelse kørte jeg i mange år som montør for
Unitar, der fremstiller butiksinventar.
Jeg flyttede til Herning i 1979, og der boede
jeg til 2000. Unitar flyttede imidlertid forretningen til London, og så var jeg færdig med
det.
I 2000 flyttede jeg til Skjern, hvorpå jeg flyttede til Finderup, hvor jeg boede i hus med
have. Haven satte jeg stor pris på.
Mit sidste flyt gik her til Grønbjerg. Nu er
jeg førtidspensionist, for jeg har ødelagt min
ryg. Jeg har også problemer med mine lun- Foto: Mogens Ballegaard
ger. Desuden har jeg som voksen fået konstateret ADHD, hvilket gør, at jeg har svært ved ham. Han skal også spille sandkassefodbold
at udføre længere varende arbejde. Jeg kan her i Grønbjerg.
dog godt klare mig selv og passe mit eget liv.
Hvorfor valgte du Grønbjerg:
Jeg er flyttet til Grønbjerg, fordi kommunen
Fritidsarbejde
Nu har jeg lidt fritidsarbejde i Fredensgade i hjalp mig, og det er jeg meget glad for. Jeg
Skjern, hvor jeg hjælper lidt i haven og laver synes, at jeg har fået et dejligt hus, og jeg
mad til beboerne de fire første dage i ugen. ved, at mange er interesseret i boligforenings
Fredensgade er et special dag- og døgntilbud huse.
for voksne med autisme, ADHD og andre so- Jeg er interesseret i at deltage i noget af det,
der foregår her, for jeg kan godt lide at omciale problemer.
gås mennesker. Arne Voldsgaard har jeg beFamilien
søgt til en kop kaffe, og det var rigtig hyggeJeg har en søn på fem år, der hedder Jesper. ligt, for han kunne godt fortælle lidt om folk
Han går i børnehave, og når han bliver seks i Grønbjerg.
år, kommer han til at gå i Grønbjerg Friskole,
selvom han bor hos sin mor i Skjern. Jeg er Med dette takker jeg for venlig modtagelse
nemlig skilt fra hans mor. Vi er stadig gode og ønsker godt samarbejde i foreningslivet
venner og har et godt samkvem omkring og håber, at Martin falder godt til her. 
19
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 Nyt fra Nørklerne
Ved: Nørklerne/Grethe Lauridsen

Så holder nørklerne sommerferie.
Vi havde pakkedag torsdag den 6. maj og det
blev til 64,2 kg. i alt.
Det har været et mærkeligt år for, vi måtte
jo ikke mødes på Grønbjerghjemmet på
grund af Corona.
Vi holdt pause en stund, og fandt så ud af
at vi kunne mødes hos hinanden på skift.
Efter ferien håber vi, at vi igen kan mødes
på Grønbjerghjemmet.
Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen, vi skal jo have drøftet hvad der sker i
byen.
Vi samler garn og stof med hjem, og ikke
mindst får vi jo en kaffetår, så vi kunne ønske, at der var nogen, som ville være med, da
vi ikke er så mange for tiden.
Alt hvad vi laver går til Røde Kors, og bliver til glæde for de som mangler. 

Nørklerne omkring bordet er fra venstre: Bodil Jensen, Grethe Lauridsen, Anne-Kirsten Gammelgaard,
Margit Jensen, Birgit Sinkjær og fotograf Bente Færge Pedersen
20
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 Episoder fra Thorstedsgruppens virketid
Optakt
I 50-året for Danmarks befrielse i 1945, blev
der i Runestenen fra nr. 13 til 16, 1995, beskrevet episoder fra Thorsted-Gruppens virketid. Thorsted-Gruppen modtog nedkastninger fra engelske fly i området omkring Thorsted. De nedkastede våben og sprængstoffet
skulle fjernes fra nedkastningsområdet og
gemmes væk, indtil de kunne fordeles til
modstandsgrupperne i bl.a. Holstebro og
Ringkøbing.
Sække med kartofler og kasser glas
Én af episoderne som er omtalt i Runestenen
nr. 16 gik ud på, at man skulle til Brugsuddeleren i Rindom ved Ringkøbing med nogle
sække kartofler og kasser med glas.
I beretningen står bl.a. at brugsuddeleren
blev betænkelig ved situationen og måtte
henvende sig til en gårdejer i nærheden.
I Ringkøbing Amts Dagblad fra den 16. maj
1945, er der en artikel med undertitlen
”Lederen af en af de mest virksomme S-

Anker Hedemark

Billedet er lånt fra Bogen Ringkøbing under besættelsen 1940 - 1945 af J. I. Bøgner.

Anker Hedemark
Fra bogen Ringkøbing under
besættelsen af J.I. Bøgner

Holmgaard det lå på Holmgårdsvej, Ringkøbing, der hvor Skelbækcenteret ligger i dag.

Billedet er fra Danmark set fra Luften og Taget af Sylvest Jensen i 1947 - Det kongelige Bibliotek.
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Grupper Grd. Anker Hedemark, Holmegaard, Sangøvelse i Stuehuset, mens der pakkefortæller om Fordeling af Sprængstoffer, des Sprængstoffer ud i Laden
Den Aften, Fordelingen skulde foregaa, skulJernbanesabotage m.m.”
le Sangforeningen netop have Sangøvelse
hos os. Mens det stod paa, og mens Tyskerne
Citat:
opholdt sig i en anden Fløj af Gaarden, arbejdede vi sammen med 8 Mand fra Ringkøbing
”Aflæsning af Sprængstof, mens der var
Tyskere på Gaarden”
i Laden, hvor Sagerne blev pakket ud og For-Jeg skulle modtage et større Parti Spræng- delingen foretaget. Tre bevæbnede Mænd gik
stof, som skulle fordeles til forskellige Depo- Vagt, mens det foregik, og en af mine Brødre
ter paa Egnen, fortsætter Anker Hedemark. havde faaet Besked om, at han ved det første
En Dag blev der imidlertid ringet, at der om Skud skulde faa min Kone og Børnene væk.
et Øjeblik vilde komme en Lastbilfuld Kar- Vi kunne maaske skyde os igennem, men vi
tofler og Glaskasser, og saa var jeg nok klar vidste jo, at Gestapo i saadanne Tilfælde ofte
over, hvad det drejede sig om. Paa det Tids- lod det gaa ud over de paarørende.
punkt var der tyske Soldater indkvarteret i
den ene fløj af Gaarden, og Lastbilen kom Sprængstoffer spredtes ud over Vejen ved
ved Dagslys, saa Modtagelsen var lidt van- Alkjær Lukke.
skelig. Der stod netop tre tyske Officerere i Da en Bil med en Del af Sprængstoffet skulIndkørslen, hvor Chaufføren skulde ind med de køre bort fra Gaarden, kørte den fast i IndBilen, men der var ikke andet at gøre end at kørslen, og vi måtte arbejde længe med den,
køre forbi dem og ind i Laden, hvor det hele før den kom fri……..”
blev læsset af og skjult under Halmen. Der
var Sne på Jorden, saa det kunde ikke graves Citat slut.
ned, men maatte blive i Laden, til det kunne
fordeles til Depoterne.

Thomas Brogaards nabo Børge Pedersen, der var vognmand i Thorsted, lånte lastbilen ud til Thomas
Brogaard efter fyraften. Det er Thomas Brogaard helt til venstre. De øvrige kan familien og andre ikke
sætte navn på.
Billedet er venligst stillet til rådighed af Thomas Brogaards datter Valborg Brogaard Thorstensen.
22
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(I beretningen fra Thorsted-Gruppen er bl.a.
anført fra den samme begivenhed: Varerne
blev nu kørt ind i Holmgårds lade. Det sværmede med tyske soldater alle steder, idet nabogården var hjemsted for tysk indkvartering, men tyskerne var meget flinke og var
parate til at give en hjælpende hånd, når vi
var ved at køre fast i sneen.)

gjorde min far så om dagen, og det var en
fordel, for så havde han en passerseddel, som
han kunne vise de få gange, de blev stoppet.
Om episoden i Rindom ved Holmgård fortæller Thomas Brogaard at han undervejs
med nedkastede våben til et gemmested på
en gård i Rindom kørte fast i sneen og blev
opsøgt af tyske soldater der hjalp ham fri,
men de ville også hjælpe med at læsse af.
Transporten af våben og sprængstof
Våbnene var pakket i sække med Kartofler,
Mange af transporterne med sprængstof og og jeg var meget nervøs for, at de skulle opvåben blev udført af Thomas Brogaard der dage det, selvom de kun var store drenge. De
også var et medlem af Thorsted-Gruppen.
var meget flinke og for at aflede dem, gav
Om hele beretningen fortæller Thomas konen på gården kaffe og kage til alle.
Brogaards datter Valborg Brogaard Thorstensen:
Thomas Brogaard kan ved hjælp af én af sine døtre, Ragna Pøhl, føre slægten til GrønThomas Brogaard var chauffør for den lo- bjerg hvorfra en del af Pøhl-familien stamkale vognmand i Thorsted, Børge Pedersen, mer. (-mb)
der var tvunget til at køre for tyskerne. Det

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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 Konfirmanderne 2021

Foto: Mogens Ballegaard

Bagerst fra venstre: Tobias Hajslund Juelsgaard, Ørnhøj, Oscar Sand Husted, Spjald, Thomas Led Andreasen, Grønbjerg, Villiam Villemos Jensen, Spjald
Anden række fra venstre: Magnus Welander Vestergaard, Grønbjerg, Nicoline Krogh, Spjald, Nina
Kynde Berger, Grønbjerg, Sofie Garner Andersen, Spjald
Forreste række fra venstre: Annesofie Tang Højer, Spjald, Louise Theilgaard Lykkeberg, Spjald, Christine Moth Christensen, Grønbjerg, Anne Kokholm Jensen, Spjald.
Indsat til venstre: William Hammelsvang Kirk, Grønbjerg og indsat til højre: Johannes Smidt Sønderby, Grønbjerg. Præsten er vikar Pastor Gitte Ishøy. - Alle, på nær én går i Grønbjerg Friskole.

Konfirmationsbesværet i en Coronatid
Ad ikke mindre end tre omgange lykkedes
det, her i en Coronatid hvor der blev lempet
mere og mere på diverse restriktioner, at få
konfirmanderne 2021 til alters og konfirmeret. Det første hold på fire blev konfirmeret
den 30. april, og de to sidste hold den 19. juni
kl. 9.30 og kl. 11 med fem konfirmander på
hvert hold.
Det var jo en opgave at få konfirmanderne
samlet på et billede. Det lykkedes. Med hjælp
24

fra pastor Gitte Ishøy, indlagde hun en pause
mellem de to hold den 19. juni, hvor kun
konfirmanderne (af hensyn til antal personer
i kirken) kom ind i kirken sammen med fotografen og pastoren.
To af deltagerne fra den 30. april var trukket i konfirmationstøjet én gang mere og stillede op i kirken den 19. juni. De to sidste
blev indsat i billedet.

14. juli 2021

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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Sommerfest 2021 - 3. - 4. september
Fredag d. 3. september
17.00

Teltet åbner
Fodboldturnering, 3 mod 3 på multibanen, Nabobyerne stiller hold mod
Grønbjerg.
Grønbjerg u8 fodboldhold holder Stævne på boldbanen
I madboden ved teltet, står vi klar med Grønbjerg burger

01.00

Baren lukker.

Lørdag d. 4. september
09.00

Teltet åbner. Kaffe og rundstykker kan købes.

10.00

Banko i Teltet.
U9 fodbold har stævne på boldbanen.

12.00

Aktiviteter for børn. Forhindringsløb, Boldkast, Gøglerskole,
Bordfodbold i menneske størrelse.

15.00

Teltet lukker.

17.30

Baren åbner

18.00

Festaften

Se side 27

Medbring maden, grillen er varm
19.30

Kage auktion

21.00

Dennis Boel spiller op

02.00

Baren Lukker.

Hold dig opdateret på:
Runestenen online.
Facebook. Sommerfest Grønbjerg.
Løbeseddel i din postkasse.

26

14. juli 2021

Sommerfest 2021
Gå ikke glip af årets fest!!!!
I år kommer Dennis Boel og spiller op til dans
d. 4. september kl. 18 - 02
i teltet ved Grønbjerg Friskole

♫
♫

Entré pris 75 kr. pr. person for musikken

♫

Hvis man ikke har MobilePay kan man lægge penge + navne i postkassen på Bymarken 8. (Charlotte D.)

♫

Er I en gruppe som ønsker at sidde sammen, kan der reserveres
bord – giv besked til Charlotte D. på tlf.: 40 46 07 59

♫
♫

Medbring din egen mad, vi har tændt op i grillen

Tilmelding og betaling kan foregå via MobilePay til 38 81 45 (husk at
noter navn for tilmeldte)

Traditionen tro vil der være kageauktion ca. kl. 19.30

Hvis man medbringer kage,
så kan vi ikke klage,
du vil derfor en entrebillet få,
så husk at tilmeldingen skal foregå.
Giv Malene et kald,
så fortæller hun dig hvad du skal.
(Malene Bondesgaard mobil: 23 72 22 21)
Der vil være mulighed for at købe grill-selv-pølser til natmad
27
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 Jens Post Kristensen - 1940 - 1945
eller - Thorsted-gruppen
Fortsættelse fra Runestenen 170
(Foto Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv)

Min begyndelse var uddeling af illegale
blade.
Hvor de forskellige blade kom fra, ved jeg
ikke. Jeg fordelte dem bare. De kom vel bare
fra folk, der kendte mit nationale sindelag,
som jeg aldrig lagde skjul på, at det ikke var
ufarligt viste sig dengang Bonde Nielsen
(lærer i Grønbjerg) og jeg tog hans flagstang
ned og bar den hjem i fars lade. Den skulle
males, for tyskerne havde brugt den til at tage et hold tyske rekrutter i faneed.
Skolen var jo besat. Det var pastor Sørensen, Grønbjerg og sognerådsformand Chr.
Jensen, Ørnhøj der reddede Bonde Nielsen
og mig fra at blive sat fast som sabotører. Vi
knækkede en bolt der var rusten.
En dag far var kommet hjem fra postruten, Jens Post Kristensen i Grønbjerg Idrætsforenings
fodboldtrøje i 1938 - 1940.

stod vi og snakkede uden for
huset og så da en tysk befalingsmand give en soldat
”røvtur”. Helt meningsløst. Far
blev gal og kørte derhen. Hvad
han sagde, ved jeg ikke, men
jeg kunne se på hovednikkene,
at han skældte ud. Soldaten fik
lov til at gå frit hjem. Jeg
spurgte far ”Hvor turde du”?
Hvortil han med sit lune smil
sagde: ”Jo tyskerne har altid
respekt for uniformen, og jeg
har to rækker knapper i min.”
Der var også gode tyskere mellem soldaterne, der ofte kom
hos far og hørte engelsk presse
på tysk. En dag da jeg lå i sengen med et dårligt ben
(fodbold), kom én af tyskerne
ned med 10 cigarer, én pakke
tobak og én pakke cigaretter,
jeg skulle have. En anden dag
kom der én, og advarede mig
mod Gestapo, som var i Grønbjerg, og så var han væk igen –
28
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fine menneskelige træk. Engang
ville
tyskerne
gerne spille fodbold med Grønbjerg-holdet. Meningerne var delte. Jeg gik ind
for, at vi skulle
spille, for jo bedre forhold jeg
havde til soldaterne, jo bedre kunne jeg cykle om
natten. Jeg blev
skældt ud for at
være halv-nazist
af mine kammerater. Det gjorde
ondt, men jeg
kunne ikke fortælle, hvad jeg
Udklip fra Ringkjøbing Amts Dagblad den 25. maj 1945
var med i, men
lærte, at kritik skal man være varsom med,
da det ofte bunder i uvidenhed.
Hvordan jeg kom med i Thorsted-gruppen
Jo, jeg blev spurgt, om jeg ville være med til
noget farligt. Jeg måtte være klar over, at
blev jeg taget, var det en dødsdom. Det var
ikke det, jeg var mest bange for, men under
tortur at komme til at røbe andre. Tyskerne
var mestre i raffinerede metoder, og ingen
ved på forhånd, hvor meget man kunne tåle.
Jeg spurgte far, hvad han syntes. Efter lidt
betænksomhed sagde han, at jeg skulle gøre,
som jeg selv syntes var rigtigt, det ville jeg
være bedst tilfreds med bagefter, men vi vidste begge, hvad det kunne koste.
Jeg sagde ja, og flyttede til Thorsted.
Vi tog våben og sprængstoffer ned, pakkede
ud og fordelte det fra Esbjerg til Lemvig.
Meget kom til Holstebro. Vi arbejdede direkte under Tolstrup (et dæknavn for Anton Jensen - red), indtil vi en nat i april fik tre mand
taget. Jeg kørte våben bort hele dagen, og om
aftenen gik jeg også under jorden. Der manglede pludselig tyve mand i Thorsted.

Foto: Mogens Ballegaard
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Sabotage
Sabotage var flere ting. F.eks. den gamle kone der blev taget af tyskerne, fordi hun stak
paraplyen i næsen på tyskerne, når hun gik
forbi dem på gaden. Hun havde fået otte den
dag
Så var der Ole Krogsgaard Tim. Når han
hentede sprængstof og skulle ud, så tog han
det i rygsækken satte så gravhunden ovenpå
og snørede båndet om halsen og så i bagagebæreren på cyklen, så var der ingen tyskere,
der skulle røre ved sækken da ”Gravmand”
var en rigtig arrig satan.
Sabotagens største betydning lå i, at vi selv
kunne forsinke transport af gods og materiel
og soldater fra Norge især omkring invasionen i Frankrig, samt de fabrikker der producerede til tyskerne, så vi undgik bombninger
fra fly med større ødelæggelser til følge.

de var for åbenmundede. Det var bare trang
til at vigte sig med viden, som de ikke selv
var klar over, hvor farlig den kunne være.
En mand fik tilsendt et brev med en kugle
med besked om at holde mund. En anden
blev taget med ud i en skov til forhør af to af
ham ukendte mænd og med pistol truet med
likvidering.
Jeg nævner ikke navne, for I kender dem. I
synes måske det var brutal, men det var vort
eget liv, det gjaldt. Modstandsbevægelsen fik
to fjender, men fik også to tavse mænd.
Den 4. maj 1944
Den 4. maj er en dag, jeg aldrig glemmer.
Jeg var hos Jeppe Bondesgaard i Thorsted.
Vi sad og spiste aftensmad og hørte engelsk
presse, da det lige pludselig lød --- ”i dette
øjeblik meddeles det fra Montgomerys hovedkvarter at de tyske styrker i Holland,
Nordvesttyskland og Danmark har overgivet
sig --- vi gentager” Vi sad som lammet. Var
det muligt? Skulle vi ikke i kamp? Kunne det
være bluff?
Da rejste morbror Jeppe sig stille, gik hen

Stikkerne
Stikkerne var de værste. Nogle danskere anmeldte modstandsfolk mod betaling. Det var
modbydeligt. Ca. 350 blev også likvideret.
Der var også nogle, der blev stikkere, fordi
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til vinduet og mens hans skuldre rystede af
gråd sagde han lavt med jævne ord: ”Tak
Gud, at du sparede dansk ungdom”.
Morbror Jeppe mindes jeg med taknemmelighed og respekt. Han vidste, at dansk ungdom var nationens fremtid, men han vidste
også, at en stærk og sund ungdom ikke skulle
pakkes ind i vat eller tvinges, men tage imod
udfordringer, prøve kræfter på dem og ledes.
Hvor længe vi sad, og ingen sagde noget,
ved jeg ikke, men pludselig følte jeg trang til
at komme ud, sagde tak for mad, tog cyklen
og kørte hjem til Grønbjerg.
Da jeg kørte hjem, følte jeg for alvor friheden, ingen angst for tortur, ingen dødsdom
hængende som en trussel, men måtte sande
verselinjerne: ”alt hvad fædrene har kæmpet,
mødre har grædt, har den Herre stille lempet,
så vi vandt vor ret”. (Bjørnstjerne Bjørnson:
Ja, vi elsker dette landet – red).

holdsvis små tab.
Det var Nazismen, vi havde besejret sammen
med den øvrige verdens ungdom.
Jeg havde kendt flere tyskere som fine mennesker med medmenneskelige følelser, og
danske drenge der med mandsmod gjorde
mands gerning, men også danske mænd der
ikke forstod tiden og opførte sig meget unationalt. Mænd jeg havde set op til, men som
ikke kunne leve op til kravene.
Har jeg så forventet noget?
Ofte har tanken strejfet mig, især da jeg så,
hvordan skolen forsøgte at tilføre eleverne
den røde ideologi.
Jeg har altid synes, at mennesket er født til
frihed. Frihed til at gøre det det de gerne vil,
hvis de kan gøre det uden at skade andre; thi
en krig kræver mod og beslutsomhed, mens
en fred kræver medmenneskelighed og tolerance.
At jeg gjorde det rigtige, følte jeg en aften,
da jeg sad og så fjernsyn med mit første barnebarn (et år) på armen. Det var ”Holocaust”
filmen om de tyske koncentrationslejre og
udryddelseslejre. Da genoplevede jeg med
angst igen min ungdomstid og sad og ønskede for ham og kommende generationer, at de
aldrig måtte opleve den 9. april, for det var
ikke sikkert, at de fik lov til at opleve en 4.
maj.
Renskrevet af (-mb) 

Erkendelsen
Sådan følte sønderjyderne også efter genforeningen i 1920. Far var soldat i Sønderjylland
under 1. verdenskrig og kendte til forholdene
dernede.
Dagen efter tog jeg en hvid faldskærm ud og
lod vinden fylde den, mens tyskerne stod på
vejen ved skolen og så derpå. Det fortrød jeg
bagefter. Man skal ikke hovere over en slagen fjende. De skulle nu hjem til et ødelagt
og smadret fædreland, mens vi havde for-

Gymnastikken i Grønbjerg Aktiv
I året 2021-2022 håber vi på at kunne præsentere følgende hold:








Mig, min mor og far
Puslinge
0-3
Jump and play / 4 - 9
Aftenholdet
4H
PDK - you turn

På gymnastik-udvalgets vegne
Thilde Hjorthus Sørensen
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 Mindet om Thorsted-gruppens indsats 1940-1945
Den 4. maj 2021 - 76 år efter befrielsen
Som nævnt i Runestenen nr. 170 side 44, har
Jan Harpøth i Torsted fundet en sten, fået
rejst den og fundet midler til at etablere området omkring stenen mv. med, til minde om
Thorsted-gruppens indsats og kamp mod tyskerne under besættelsen 1940 – 1945.
Den 4. maj 2021 hvor stenen blev afsløres
var der i Torsted en ceremoni hvor bl.a. Sø-

ren Gade, der optrådte i militæruniform, afslørede stenen til minde om Thorstedgruppens bedrifter.
Corona og afsløring
Begivenheden fandt sted under Coronaens
åg, og der måtte ikke forsamles mere end 50
personer foruden de medvirkende i selve ceremonien. Det er ikke til at sige, om der var

Foto: Mogens Ballegaard

Tidligere forsvarsminister Søren Gade afslører mindestenen, der var dækket af en grøn faldskærm,
hvor der for enden af linerne var en original nedkastet våbencontainer.
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flere end de 50 personer til stede, men der
stod deltagere både inden- og udenfor det afmærkede område.
Jan Harpøth, der har stået for hele arrangementet, indledte aftenen med at omtale programmet hvorefter en kvintet fra Prinsens
Musikkorps diverterede med nogle numre.
Forsvarets F16 fly deltog
Finn Tarpgaard fortalte om Thorstedgruppens bedrifter hvorefter Frihedsbudskabet fra den 4. maj 1945 blev afspillet.
Under Finn Tarpgaards beretning overfløj
to af luftvåbnets F16 fly pladsen. De to jagere vendte tilbage flere gange i forskellige
højder, efter at de havde været en tur ude
over havet. Herefter afslørede Søren Gade
stenen til minde om Thorsted-gruppens bedrifter.
Afslutningsvis sang Lone Haubjerg, der
oprindelig stammer fra Hover ”En lærke letted” og ”Altid frejdig når du går”. To sange
der, må man sige, hører frihedskampen og
den 4. maj 1944 til.
Endelig fik vi historien om den store mindesten der havde ligget ved Langelinje i nærheden af Fejsøhus, nordøst for Torsted i Fejsø Plantage.
Alt i alt en højtidelig og meget stemningsfuld begivenhed der den 4. maj 2021 satte afsløringen af mindet om Thorsted-gruppens
bedrifter i relief. (-mb)

Foto: Mogens Ballegaard

Herover viser Søren Gade respekt for mindet og Dannebrog.
Citat fra Thorsted-gruppens
arbejde:
Det var en mærkelig og uforglemmelig oplevelse at se de
store 4-motores fly en klar
måneskinsnat komme strygende ind over pladsen i 150-200
m højde, se det hop den tog
efter at være lettet for ca. 1,5
tons gods, og så fortsætte videre medens faldskærme i alle
farver foldede sig ud og nu
kom dalende ned til os
Foto: Frihedsmuseet
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 Afgangselever 2021 - Grønbjerg Friskole
foto: Mogens Ballegaard

Øverst fra venstre: Magnus Thomsen, Grønbjerg, Aage Gammelvind, Vind, Rasmus Byskov, Vind, Emil
Christiansen, Ørnhøj, Jacob Vendelbo, Grønbjerg,
Forreste række fra venstre: Isabella Nilsson, Grønbjerg, Sofie Kynde, Grønbjerg, Amalie Nilsson,
Grønbjerg, Sille Pedersen, Grønbjerg, Nanna Hansen, Grønbjerg.

9. klasse Coronaårgang 2021
De sad og spillede kort – nogen af dem. En
flok drenge sad og så på og skævede til deres
smartphones. Så kom en dreng dumpende.
Det var i 9. klasses klasseværelse deres udsendte mødte dem, og de vidste godt, at de
skulle fotograferes til det lokale blad.
Så kom lærer Camilla og vi aftalte at bille-

det kunne tages udenfor på græsskråningen.
Navnene hjalp Camilla med og beordrede
de unge mennesker til ikke at flytte rundt, for
så kunne der gå ged i det for fotografen.
Hvad så?
Billederne kom i kassen og så kom det svære
spørgsmål, som det viste sig, ikke var så
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svært endda.
Hvad vil I efter sommerferien og er der nogen af jer der har planer for tiden efter skolegangen. Alle var klar over næste trin og det
sidste var der flere der havde tænkt over og
det var opløftende at høre i forhold til tidligere hvor ikke helt så mange havde planlagt
længere frem end efter sommerferien.

det var måske ekstra vemodigt at sige farvel
til nogle unge mennesker, som man nærmest
ikke havde lært at kende.
Efter-skolen
Efter sommerferien stod den på følgende efterskoler, Lomborg, Nr. Nissum, Blåkilde,
Glamsdalens, DHE, mekanikerlinjen EUD,
10-eren i Ringkøbing, Herning Gymnasium,
Sosu EUX.

Den svære afsked
Efter en kort snak med klasselæreren om et
amputeret år med mange afbrydelser og 4 - 5
Efterfølgende blev der i flæng nævnt følmåneders skærm-hjemmeundervisning, var gende uddannelser: Politibetjent, paramedicidet helt rart at have de unge mennesker på ner, musicalskuespiller, fysioterapeut, mekaskolen igen, og det er jo ikke let at lære klas- niker og ingeniør. (-mb)
sen at kende med distanceundervisning, så

Kultur & samvær - Program sommer - 2021
Den 2. august arrangerer Kultur og Samvær en udflugt til Søby Brunkulslejer og
videre til Brande.
Nærmere oplysninger kommer, når vi nærmer os datoen.
Vi ses.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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med på sommersangene fra højskolesangbogen.
Det var dog ikke et tilløbsstykke for forældre med de mindste, selvom der var lagt op
til snobrødsbagning, pandekagebagning, også
over bål, sandkasseleg for de allermindste,
klatretove, gynger og rebstiger i præsteboligens store lukkede have med høje træer.
Grønbjerg og Ørnhøjs nye præst, Lykke
Kloch Sørensen, bød velkommen til de fremmødte, der næsten alle lignede nogen, der på
det tidspunkt var berettiget til de to stik i
overarmen og også havde fået dem.
Præsten så naturligvis frem til, at vi igen
kunne komme til at holde Grundlovsfest med
Grundlovstaler, sang og hygge i præstens have. (-mb) (Alle billeder Mogens Ballegaard) 

 Grundlovsdag 2021
Der blev lukket forsigtigt op i præstens have
til en Grundlovsdag 2021. Flaget var hejst,
og de medbragte stole var stillet op og besat.
Sidste år var Coronaen så meget fremskreden at Grundlovsarrangementet i præstens
have blev aflyst, men i år blev der holdt
Grundlovsfest dog uden den obligatoriske taler, da man naturligvis ikke vidste noget om
forsamlingsforbud og eventuelle antal deltagere samt afstand osv. osv.
Der var kaffe og kage og håndsprit til de
omkring halvtreds deltagere, men ingen
mundbind, hvilket også er ganske upraktisk,
når man skal have kaffe og kage samt synge

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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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

17.- 23. maj.
De frivillige havde inviteret beboere og personale i sommerhus i Thorsminde. Der var
nogle af beboerne der overnattede sammen
med personalet, til stor glæde for alle.

Tirsdag d. 11. maj
Grønbjerg Hjemmets Venner kunne fejre 10års jubilæum. Om eftermiddagen fik alle de
frivillige besøg af frivilligkoordinatorerne
Julie og Karin R. fra Grønbjerg Hjemmet,.
De kom med en flaske vin, kransekage og en
rigtig sød hilsen.

Onsdag d. 26. maj
Blev der afholdt banko, hvor alle beboere fik
en gave (lækker plaid), som gjorde stor lykOnsdag d. 19. maj
Afholdt Grønbjerg Hjemmet gensynsfest for ke.

alle frivillige, flaget var hejst, vi fik lækkert
mad, som Betty (køkken) havde lavet. Dejligt at vi må komme på Hjemmet igen.

Adr.:
Formand:

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

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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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Borgmesterens Sankt Hans tale
Ved: Borgmester Hans Østergaard

Sammen med dette nummers indlæg fra
borgmester Hans Østergaard var også vedhæftet hans Sankt Hanstale, som blev holdt
ved et Sankt Hansarrangement i Ringkøbing.
Det bringes hermed.
De Danske værdier
De Danske værdier er ofte til diskussion, og
mange siger at danske værdier handler om
ytringsfrihed og demokrati, men det findes jo
overalt i den vestlige verden.
Andre mener at det mere handler om flæskesteg og jordbær med fløde, men det er vel ikke de værdier der er landets egentlige fundament.
For mig handler det om frihed, fællesskab
og demokrati. Med baggrund i disse værdier
er vi i Danmark udpeget som verdens mest
lykkelige, verdens mindst korrupte og verdens mest tillidsfulde folkefærd.
Rigtigt gode egenskaber som vi skal værne
om, og huske at se værdien i.
Nogle af vore værdier er udfordret, og når
de udfordres, udfordres sammenhængskraften også. Der er nogle der ikke kommer med
i fællesskabet.
Det kan være unge med anden etnisk baggrund der vokser op i parallelsamfund, og
hvor dansk ikke er det sprog der tales i hjemmet, og hvor de fleste voksne er på overførselsindkomst.
Det handler om at forstå vore værdier der
bygger på at man tager ansvar, at man bidrager, og at man respekterer det bidrag andre
yder.
Der er mange gode grunde til at glædes
over de danske værdier.
I den moderne tidsalder vi lever i nu, og i
en verden med informationssamfund hvor
nyheder fra hele verden kommer til os i en
lind strøm bliver vi dagligt gjort opmærksomme på at frihed, ytringsfrihed og demokrati absolut ikke er en selvfølge.
Vi bliver ligeledes mindet om, at fred ikke
er en selvfølge, og om at der mange steder i
verden er ufred, kvindeundertrykkelse, mangel på uddannelse, intolerance, barbariske

krigshandlinger og frygtindgydende terroranslag, som vi slet ikke forstår og har så umådeligt svært ved at acceptere.
Vi lever i et land med fred, frihed og demokrati, og er vi ikke tilfredse med den måde
vort land, eller for den sags skyld, kommuner
og regioner, bliver regeret på, har vi muligheden for med jævne mellemrum at gå i
stemmeboksen.
Næste chance er den 16. november hvor
der er valg til kommuner og regioner.
Et stort privilegium som vi skal glædes
over, og værne om.
Det gode liv er i hverdagen
Jyllands-Posten bragte for nogen tid siden
en artikelserie som fortalte om, hvor det er
bedst at bo. Den viser, at der er stor forskel
på, hvordan landdistriktskommuner som
Ringkøbing-Skjern Kommune klarer sig, og
at det gode liv ikke nødvendigvis handler om
nærhed til storbyens mange tilbud.
Direktør for Center for Fremtidsforskning,
Jesper Bo Jensen, siger til avisen: ”Vi søger
det gode liv i hverdagen.”
Naturligvis vil vi gerne på ferie, til fester
og kulturelle begivenheder, men det er hverdagen, der spiller den største rolle i livet.
Som Dan Turèll udtrykte der: ’Jeg holder af
hverdagen, allermest holder jeg af hverdagen’.
Det gode liv er i hverdagen, og en styrkelse
af hverdagen tiltrækker flere tilflyttere.
Der er stor forskel på hvordan kommunerne
klarer sig, og selv om vi de seneste to år har
oplevet faldende befolkningstal, så har vi alligevel i Ringkøbing-Skjern Kommune klaret
os rigtigt godt målt på en række parametre.
Det viser, hvor meget det betyder, at man
lokalt selv gør noget for at skabe udvikling,
især erhvervsudvikling. Og det er ikke kun
på kommunalt niveau, dette er helt ned i det
enkelte lokalsamfund.
Jeg tror, at det betyder noget, at der her i
Vestjylland er en større tradition for at klare
sig selv, end der er andre stedet i landet. En
sådan kultur forplanter sig fra lysten til at ta40
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ge en uddannelse, til hvor mange der opretter
virksomheder, til hvor mange der klarer sig
selv.
Det viser noget om, hvad der skal til for at
skabe udvikling og vækst og gøre vort område til et godt stede at leve, bo og drive virksomhed i. Jeg føler i hvert fald under ingen
omstændigheder, at jeg bor i udkanten.
Tværtimod.
Ringkøbing-Skjern Kommune er Naturens
Rige. Det er landskaber og udendørsoplevelser i høj klasse. Og en del af Danmark, hvor
vi gennem generationer flittigt og med respekt for naturens skønhed har høstet mange
gevinster.
Vindenergi, turisme, fisk og fødevarer. Det
er noget af det, som har gjort os rige og skabt
vores særlige iværksætterånd.
Vi har derfor et velfungerende erhvervsliv,
hvor industri, turisme og fødevareproduktion
skaber masser af gode, sunde arbejdspladser.
De virksomheder er forudsætningen for vores
velfærd og Det Gode Liv i Naturens Rige.
Såkaldte eksperter forudser alligevel fortsat
tilbagegang i befolkningen i vores kommune.
Men der er også fremtidsforskere, der taler
om et nyt flytte-mønster, hvor folk flytter fra
de store byer og spreder sig mere ud over hele landet.
Det tror jeg på.
Vi er danmarksmestre, når det gælder frivilligt arbejde, og vi har en lang række af ildsjæle der anvender store ressourcer på at skabe vækst og udvikling i hele kommunen.

Vi skal som kommune understøtte og udvide samarbejdet med alle de frivillige kræfter
og ildsjæle, der året rundt knokler for at skabe aktiviteter og udvikling i hele kommunen,
til gavn for bosætningen.
Vi skal sikre at der er ressourcer til kernevelfærden som dagtilbud, folkeskoler, fritidstilbud samt en god service på ældre-, handicap- og psykiatri-området.
Det gode liv er i hverdagen, og en styrkelse
af hverdagen tiltrækker nye borgere.
Sommerferie.
Sommerferien står for døren, skolebørnene er
sendt på sommerferie og inden længe er det
de voksnes tur til at trække stikket nogle
uger.
I ønskes alle en rigtig god og forhåbentlig
solrig sommer. 

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

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

 Skuld gammel venskab rejn forgo!
Hos Hans Erik og Ingrid Hansen, Kastanjeallé var de forsamlet, de seks par der havde
holdt sammen fra Vallekilde Højskole årgang
1959 – 60.

den på højskolen og holdt stadig ”fast i hinanden”) synes at det var lidt snyd, idet de
skulle skrive i bogen dobbelt så mange gange
som de øvrige i gruppen!
Bogen findes endnu og der skal føres refeVandrebogen…..
rat fra dagen hvor man mødtes. Én truede
Én af pigerne på holdet foreslog i den flok endda med at tilstedeværelsen af Runesteder havde holdt sammen under opholdet på nens udsendte blev ført til protokols.
højskolen skulle oprette en vandrebog, som
skulle sendes rundt og deltagerne skulle no- ...blev til sammenkomster
tere stort og småt og sende den videre til den Men nu var de begyndt at mødes skiftevis
næste i rækken.
hos hinanden – om de to ovenfornævnte par
Til at begynde med var det vandrebogen skulle stå model til sammenkomsterne dobder blev sendt rundt med opgaven der lød på belt så mange gange som de andre, meldte
ovenstående som en fortælling fra dagligda- historien altså ingenting om.
gen.
Den model har nu fundet sted i omkring 45
To par af deltagerne der var med på Ka- år og alle var enige om, at de så frem til at
stanjeallé den dag, (de havde fundet hinan- mødes hvert år – det største problem med en
Foto: Mogens Ballegaard

Drengene fra venstre: Hans Erik Hansen, Grønbjerg, Henning Korsholm, Brædstrup, Ove Würtz, Egtved, Troels
Lund, Lindknud
Pigerne fra venstre: Kirstine Andersen f. Lund, Gørding, Ellen Eskildsen f. Klausen, Ulfborg, Kathrine Würtz f.
Thomsen, Egtved, Ingrid Lund f. Andersen, Lindknud (Stednavnene er bopælen i dag)
42

14. juli 2021

hel dag var naturligvis middagssøvnen, men
som én optimistisk sagde ”Det indhenter vi i
morgen”.
Man skiftedes til at arrangere møderne hos
hinanden på den måde at man spiste middag
på et hotel i nærheden af den pågældendes
hjem. Derefter var der arrangeret ture i nærheden og mange oplevelser blev flokken til
gode. I flæng kunne man nævne havevandringer i nærheden, ”Den genfundne bro over
Gudenåen”, Naturgåture, Skjern å og Gudenåens udspring i Tinnet Krat, Præstbjerg Plantage, Egtvedpigen osv. osv.

Alle ”drengene” var blevet ved landbruget
og havde haft eget brug i en årrække.
Nogle havde været soldat inden opholdet
på Højskolen hvilket medvirkede at de så fik
tilskud til højskoleopholdet, der på det tidspunkt kostede omkring 150,- kr. pr måned.
Pigerne havde så godt som alle være ung
pige i huset. En enkelt havde været økonoma,
en anden havde været husbestyrerinde, været
håndarbejdslærer og var blevet ansat ved
”Håndarbejdets fremme”. En anden havde
været kokkepige og så blev hun gift. Flere
kunne nikke genkendende til livet på landet
med mand, børn, karle og evt. pige i huset og
Alle kom fra Landet
der var nok at se til, men flokken af piger ligAlle ”drengene” på holdet havde været karl nede trods alt ikke nogen, der var/havde væpå landet forskellige steder i det danske land. ret kede af deres liv.
Fra deres tid på landet gik der mange historier om bl.a. lønnen, der i 50-erne (1950) Højskoleopholdet
kunne løbe op i, fra 2.000 kr. i 1955 til om- Om opholdet på Højskolen kunne man forkring 6.000 kr. i 1959, om året, vel at mærke, tælle at der blev sunget morgensang og alle
men dertil fik de så også kost og logi. Ko- timerne begyndte med en sang fra højskolesten, efter udsagn, kunne variere temmelig sangbogen. Ellers gik timerne med gode danmeget i kvalitet og mængde. F.eks. blev det ske fag som dansk, regning, geografi, histofortalt, at et sted kom smørret først på bordet rie, håndarbejde, gymnastik og idræt samt
når man skulle have smurt rugbrød, efter at landbrugsfag.
man havde sat en tallerkenfuld havregrød til Det var også mulig at få en delingsførerudlivs – vel at mærke uden en smørklat i mid- dannelse på skolen, så man kunne lede gymten. Om det også var den husmoder der fik nastik hjemme i sognene.
en præmie i den lokale husholdningsforening Der var naturligvis også foredrag af forskellifor det mindste madbudget i sognet, var lidt ge foredragsholdere, og ligeledes oplysning
uklart. Og at forstå på snakken, blev der talt om den spirende opbygning til det nuværenmeget om grønkål og de retter man kunne få de EU. (-mb)
ud af det.

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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 Ti år med Grønbjerghjemmets Venner
Ved: Grethe Lauridsen og Bente Færge

Grønbjerghjemmets Venner
10 års jubilæum.
Ak hvor tiden går, den går alt for hurtigt, når
der sker så mange ting og man kan se det er
til glæde for så mange.
Anette Hansen der i 2011 var ansat på Grønbjerghjemmets kontor, fik sammen med os
to, Grethe og Bente, Grønbjerghjemmets
Venner op at stå.
Vi fik tilknyttet to koordinator fra personalegruppen – Julie og Karin, som vi kunne kontakte når vi fik ideer til, hvad der skulle ske.
Så tog de det op med ledelsen, eller de kom
med ønsker til os.
Grønbjerghjemmets Venner fejrede 10 års
jubilæum den 11. maj hvor hjemmet havde
hejst flaget, og vore koordinatorer Julie og
Karin kørte rundt i bussen pyntet med flag og
afleverede en flaske boblevin og kransekage
til alle frivillige.
I begyndelsen
Fra starten opdagede vi hurtig, at der blev
mere åben ud i byen, til skolen, børnehuset,
dagplejen, forretninger og naboer.
Grønbjerghjemmet ligger under Handicap og
Psykiatri og beboerne kommer fra forskellige
steder i regionen.
De ugentlige gøremål
Hver onsdag er der beskæftigelse på hjemmet, den første onsdag i måneden er der banko, de andre onsdage går med sang, der lægges puslespil, rafles, tegnes, der syes puder
eller bare en hyggestund, og de frivillige
kommer og hjælper til.
Sommerferie
En uge hver sommer er der lejet et sommerhus i Thorsminde, hvor beboerne kommer på
besøg om dagen, nogle overnatter sammen
med personale og de frivillige sørger for mad
og hygger om dem.
Når vejret er til det i sommertiden, inviteres
beboerne til kaffe hos en frivillig ligesom der
også plejer at være en tur til Haunstrup, som

beboerne er meget glade for. Der bliver også
arrangeret fisketure.
Andre oplevelser
For nogle år siden havde vi Cirkus Mascot i
byen, som vi gik sammen med skolen om at
arrangere. Skolen inviterer beboerne til teater
i emneugen og børnene kommer på hjemmet
til fastelavn, dagplejedag, luciadag og sansefestival.
De nødvendige midler
Foreningen tjener også penge ved boder og
Grønbjergs borger støtter med kontingent,
hvilket beboernes pårørende også gør.
I december er der julemarked med tombola.
Det er en glæde at alt i tombolaen er sponsoreret fra forretninger ol., så vi kan holde en
julefrokost i forsamlingshuset for beboerne
og det personale, der er på arbejde. Julemanden kommer også på besøg med en gave til
beboerne, og maden leveres fra Henriks
Madbutik i Spjald.
De frivillige bliver også påskønnet med en
gave til jul og til runde fødselsdage. Desuden
bliver vi hvert år inviteret til nytårskur, hvor
vi bliver godt forkælet.
Når Runestenen kommer ud og I læser dette,
håber vi, at der er nogen der har fået lyst til
at blive frivillig – vi får mere end vi giver.
Sponsorerne
Igennem de ti år har der været mange sponsorer, så alt det vi gerne ville, kunne lade sig
gøre, så for ikke at glemme nogen, skal der
lyde en stor TAK.
Bestyrelsen i dag
Formand: Annette Petersen, Grønbjerg
Næstformand: Ulla Kolby, Torsted
Kasserer: Karin Demant, Grønbjerg
Sekretær: Kristine Kjær, Grønbjerg
Koordinator: Anette Hansen, Tarm
Alle ønskes en rigtig god sommer
Hilsen Grethe og Bente. 
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 Mindeord for Jørgen Erik Kristensen
Ved: Mogens Ballegaard

Født den 11.04.1949
Død den 18. 04.2021

udtryk ved flere tilkendegivelser fra kunderne.
Det var dog ikke kun ved gardinerne Jørgen var omhyggelig. Næsten lige meget hvad
Jørgen rørte ved blev arbejdet gjort færdigt,
og omhyggeligheden var i højsædet.
Jørgen havde i sin tid flere tillidsposter. Et
af dem var et langvarigt kassererjob i Grønbjerg Vandværk, hvor Jørgen i femogtyve år
holdt styr på vandforbruget i Grønbjerg og
sendte regninger ud til forbrugerne. Til at begynde med blev girokortene skrevet ud på
skrivemaskine, og frimærkerne skulle en tur
på fugtpuden inden de blev sat på alle ca.
300 girokort.
Siden lærte Jørgen også at benytte en computer og fik derved lettet arbejdet betydeligt.
Rent kommunikationsmæssigt var ”den
gamle Nokia” Jørgens foretrukne kommunikationsmiddel, men Jørgen fik også lært at
benytte en IPhone.
Af øvrige fritidsinteresser var en sejlbåd i
Struer havn i ti år parret, Jørgen og Doras,
tilbagevendende sommerbeskæftigelse, selvom båden var af en størrelse, der lige kunne
klare en tur rundt om Mors.
Efter sejlbådsæraen var Jørgen og Doras
foretrukne sommerferiebeskæftigelse hvert år
at leje et sommerhus rundt om i hele landet.
Her havde parret altid deres cykler med, og
der er næsten ikke den ø i Danmark, parret
ikke har været på og ”gennemcyklet”.
Det var dog ikke kun i ferietiden der blev
cyklet. Parret cyklede mange ture ud fra
Grønbjerg, og når disse ture ikke slog helt til,
tog de cyklerne bag på bilen og kørte ud i
landet og derfra, hvor de nu landede, cyklede
de rundt.
Fritiden blev endvidere benyttet til biografture, koncerter og foredrag og mange vinteraktiviteter foregik på badmintonbanerne i
Spjaldhallen, hvor der hver gang skulle sluttes af med en svømmetur i svømmehallen.
Folkedans, moderne dans, Wienerbal, Les
Lancier var også nogle af parrets yndede aktiviteter.

Jørgen Erik Kristensen, Rundingen 10
blev født i Algade 13 i Grønbjerg og som
syvårig flyttede familien til Sønderkjærsvej
12, hvor faderen havde køer og grise.
Jørgen havde derefter ikke langt til skole,
idet den lå på hjørnet af Sønderkjærsvej og
Algade. Her gik Jørgen i skole, indtil han var
14 år og konfirmeret, samtidig med at han
hjalp til på landet. En overgang var Jørgen
som 15-årig mælkekusk, og var den sidste,
der kørte mælk med heste (se Runestenen nr.
157 side 8)
Herefter kom Jørgen til Brejninggård på efterskole i en vintersæson. På det tidspunkt i
1963 var der vinterhold for drenge og sommerhold for piger.
Efter opholdet på Brejninggård Efterskole
var Jørgen karl på landet i bl.a. Ådum, Fjaltring og også her i Grønbjerg hos Ernst Tang
på Kjærgårdsvej.
Værnepligten skulle overstås hvilket skete
på kasernen i Holstebro.
Efter soldatertiden var Jørgen chauffør hos
Anneberg her i Grønbjerg.
Jørgens kommende kone, Dora, var på det
tidspunkt stuepige på Grønbjerg Hotel.
Der var ikke så langt fra Anneberg til hotellet, og på det tidspunkt var der også midnatsballer i Forsamlingshuset i Grønbjerg. Jørgen
fortsatte i en periode hos Anneberg.
I 1972 flyttede parret i en lejlighed i Spjald
indtil deres kommende hjem på Rundingen
blev bygget. Jørgen og Dora blev gift i 1974,
og i 1978 kom Jeanette til verden.
Jørgen Kristensen fik efterfølgende arbejde
hos Spjald Beton og var lagerforvalter og ansvarlig for lageret her i tredive år.
Der var bud efter Jørgen, og han kom til
Spjaldbo, hvor han var behjælpelig med bl.a.
ophængning af gardiner. Jørgen var meget
pertentlig, gjorde arbejdet færdigt og ryddede
op efter sig, hvilket mange kunder satte stor
pris på og var tilfredse med, hvilket kom til
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I 2004 og 2006 blev Jørgen og Dora bedsteforældre til Jeanette og Jacobs piger, Lærke og Laura, og var der en titel, der gjorde
Jørgen stolt, og som overtrumfede alle de øvrige titler, som Jørgen ellers kunne pryde sig
med, var det titlen som bedstefar.
På én af parrets ture rundt om Grønbjerg
var Jørgen, på hovedvej A11, så uheldig at
blive påkørt af en ung bilist. Jørgen brækkede en ryghvirvel ved påkørslen og måtte gå
med korset i tre måneder. Trods skaden lykkedes det Jørgen at få sig trænet op til, at han
kunne komme på arbejde igen endda på fuld
tid.
I forbindelse med et lægetjek fandt man ud
af, at Jørgen havde knoglemarvskræft Til at
begynde med mærkede Jørgen ikke noget til
sygdommen, og det slog slet ikke Jørgen ud,
som kæmpede bravt for, sammen med kemoterapien, at komme til hægterne igen.

Sygdom, to nye hofter to brækkede ben og
en brækket skulder kunne heller ikke slå Jørgen ud, han kæmpede bravt og fik sig kæmpet op. Hele familien så op til Jørgen i hans
kamp for at komme til at virke så godt som
muligt.
Jørgen vidste godt hvilken vej det gik, og
han havde stor omsorg for Dora. Alt fra loftet
kom ned, det skulle Dora ikke op at kravle
efter. Haven blev trimmet, så der ikke var så
meget for Dora at se til, alt i huset blev ordnet, så Dora ikke skulle have de bekymringer, ligesom tegninger af afløb mv. i forbindelse med kloaksepareringen i Grønbjerg og
på Rundingen blev ordnet af Jørgen.
Jørgen kæmpede til det sidste, men måtte
til sidst overgive sig og sov stille ind på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande omgivet af
hele sin familie
Æret være Jørgen Erik Kristensens minde. 

Corona og dåb hvad har de to ting med hinanden at gøre
Nu ser det ud til - og vi håber alle sammen, at Coronaen slipper sit tag i os.
Derfor går vi tilbage til den mere normale hverdag, også i kirken. Det betyder, at
det nu igen bliver muligt at have dåb sammen med den almindelige søndagsgudstjeneste.
Det vi også har erfaret er, at nogle familier gerne vil have dåben om lørdagen. Vi
vil gerne være imødekommende overfor ønsker til både lørdage og søndage.
Derfor vil der blive annonceret én dato for lørdagsdåb i Nr. Omme kirke i hvert
kvartal. Datoerne kommer i kirkebladet og vi vil prøve er være ude med datoerne i
rigtig god tid.
Man vil så kunne planlægge lørdagsdåb til en af disse datoer, indtil 4 uger før dagen. Selvfølgelig efter aftale med præsten. Lørdagsdåb er om formiddagen.
Dato for efteråret 2021: Lørdag den 13. november kl. 9.30 i Nr. Omme Kirke
Mange hilsner fra menighedsråd og præsten.
Høstgudstjenesten
Sæt kryds i kalenderen: årets høstgudstjeneste i det fri holdes d. 19. september kl.
10.00 i Abildå Brunkulsleje. Vi håber, vejret er smukt, men i tilfælde af regn er
der en stor, fin overdækket terrasse, vi kan bruge.
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 Mindeord for Karen Inga Jensen
Ved: Julie Skovgaard og Karen Sognstrup

Født den 28.12.1943
Død den 24 05.2021

man kom til formand, Karen Inga, der sagde
NEJ, og sådan blev det. Der gik også flere år
før fiskedammen blev fjernet, men hvert år
Karen Inga Jensen, Algade 63, Grønbjerg kom sagen op på beboermødet og med samsov stille ind på Herning sygehus omgivet af me negative resultat. Formand og ”Dronning
sin søn og sin kontaktperson på Grønbjerg- af Grønbjerghjemmet” sagde nej!
hjemmet.
10-årsjubilærer
Karen Inga Jensen var noget af et humørfyldt Karen Inga mente også, at hun skulle fejre 10
livstykke med sine faste meninger om tilvæ- -årsjubilæum med gåsebryster eller jordbærrelsen og dets indhold, hun har boet på Grøn- kage til hele hjemmet.
bjerghjemmet af flere omgange.
Året efter skulle Karen Inga igen holde 10års jubilæum, men personalet sagde, at det
Flugtforsøget
havde hun jo haft sidste år - hvilket hun beEfter i første omgang at have opholdt sig på nægtede, og så skulle der masser af kager,
Grønbjerghjemmet i nogen tid, fandt Karen flag og sang stables på benene, som personaInga ud af, at hun var for god til at være på let naturligvis var behjælpelige med.
Grønbjerghjemmet og ”fyrede” personalet og
stak af.
”Ud af huset”
Personalet måtte ud og lede efter Karen In- Karen Inga kunne i øvrigt godt lide at komga, men de kunne ikke finde hende og var me ud af huset, men det skulle helst ske på
nødt til at kontakte politiet, som fandt hende hendes præmisser. Turene kunne indbefatte
på vej mod Skjern, hvor hendes forældre ture til tøjbutikker, hvor hun kunne ose. Kahavde boet.
ren Inga havde en veludviklet tøjsmag og
Sidenhen, når personalet fortalte om hendes kunne spotte trøjer mm. på lang afstand, og
”flugt”, sad Karen Inga og kluklo. Karen In- som det viste sig at passe hende i både størga gik heller ikke af vejen for gode historier relse og farvesammensætning og i øvrigt
og var desuden viljefast, hvilket hendes klædte hende.
”flugtforsøg” også vidner om.
De øvrige ture kunne gå til Tyskland, i dyreparker - dog kun til en vis grænse. På disse
Dronningen af Grønbjerghjemmet
ture var det bedste store gammeldags isvafler
Karen Inga blev i øvrigt kaldt ”Dronningen og tyrkisk peber og en ”lille én til næsen” var
af Grønbjerghjemmet”, idet hun ofte bar en hun absolut ikke afvisende over for.
”tiara” og var også meget optaget af at pynte
Karen Inga havde også en veludviklet husig med smykker, neglelak, makeup, som mor og elskede at holde sjov med personalet
personalet hjalp hende med at lægge på, tøj og jo grovere des bedre.
med glimmer og fine kjoler.
Glimt i øjet havde hun og var et kendetegn
Titlen som ”Dronningen af Grønbjerghjem- for Karen Inga, og hun var på den måde et
met” passede hende gevaldigt, idet hun også livstykke og var til stor glæde for både persosom formand for beboerrådet ”kunne bestem- nale og de øvrige beboere.
me det hele”. F.eks. var der en fiskedam på
havesiden, som personalet mente, at man Karen Inga Jensen blev knap 78 år gammel
kunne fjerne, da den var overflødiggjort. Be- og efterlader sig en søn på 50 år.
slutningen om fjernelse af dammen skulle
naturligvis for beboerrådet, hvor man hele Æret være Karen Inga Jensens minde. 
vejen rundt sagde OK for fjernelsen, indtil
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Mandagstilbud
Änglamark
mælk

Tirsdagstilbud
Franskbrød
Alm. eller
sødmælks

Let, mini eller
skummet

Fra
Sevel Bageri

Pr. liter 5,95

Kun 10,-

Fredagstilbud

Lørdagstilbud
6 rundstykker
Fra
Sevel Bageri

Vej selv slik

100 g. kun 8,95

Kun 20,-

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

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

