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Første skoledag 2021

Sædvanen tro hilste alle elever, lærer og personale goddag til hinanden ved det nye
skoleårs begyndelse den 11. august. Man hilste på hinanden med en såkaldt ”High
Five”. Om det er et Coronaudslag, eller det bare var den første, der begyndte med
den hilsen er ikke til at sige, men der var ingen håndsprit mellem håndslagene.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

små dilemmaer til de store, der kan dreje sig
om mord, tyverier eller overgreb på både
børn og voksne.
Men skal præsten ikke have fred engang
imellem - have en ugentlig fridag eller så, ja
det spekulerede jeg også på.
Det har præster ret til, og nogle holder måske hårdt på en bestemt fridag.
Alle kan have, og måske sågar har noget,
man gerne vil tale med en præst om, og det
er ligegyldig om man er fattig eller rig, ung
eller gammel klog eller mindre klog, alle kan
og bliver måske udsat for forhold, der kan give anledning til en samtale med en præst.
På mange punkter er vi alle sammen ens.
Vi skal have vores søvn, indtag af fødemidler
og vi skal sågar også af med dem igen under
én eller anden form, og vi har på mange
punkter de samme behov.
Jeg har hørt en chef sige til sine salgsfolk du skal ikke være så bange for at tale med en
direktør, han er lige som dig underlagt de
førnævnte betingelser for at opretholde livet.
Og livet kan nu engang give nogle knubs
uanset hvordan man er skruet sammen. 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Store og små anliggender
Det vil måske være mest nærtliggende at tage
emner op som Islamisk Stat, Taleban, Afghanistan, Amerikansk og andre nationers militære tilstedeværelse samme sted i denne spalte, men jeg vil dog beskæftige mig med noget endnu mere nærtliggende.
I de knap 30 år jeg har stået for Runestenen
i Grønbjerg, har jeg så vidt jeg husker, ikke
set eller skrevet én eneste annoncering om
træffetider hos den til enhver tid siddende
sognepræst, og det drejer sig trods alt om tre
forskellige præster. Det ligger måske implicit
i en præsts virke, det ved jeg ikke, at denne
skal være til rådighed 24-7-365. Men med
den nye præsts ankomst, er der dukket en lille meddelelse i kirkebladet op om, hvordan
og nærmest hvornår præsten er til rådighed
for det eller de sogne, som præsten er ansat i
og skal tjene.
Jeg blev noget overrasket over at se denne
meddelelse, måske fordi jeg regnede med, at
man altid kan komme til præsten efter behov,
og sådan har det måske altid været. Men nu
blev det præciseret. Måske for at gøre den
opvoksende generation opmærksom på, at
præsten kan man altid henvende sig til, med
nærmest alle slags problemer. Præsten står til
rådighed og har tavshedspligt og tavshedspligten er næsten ubrydelig. Man kan naturligvis selv undersøge hvad og hvor langt en
præsts tavshedspligt indebærer og rækker.
Med den meddelelse i Kirkebladet og som
er gengivet her i Runestenen både som selvstændig ramme og på side fire - Servicemeddelelser, giver det nærmest udseende af, at
den ovenfornævnte træffetid, 24-7-365, bortset fra den i Ørnhøj, er gældende.
Og hvorfor skal man så ikke benytte sig af
en sådan mulighed. Livet har jo store og til
tider meget alvorlige øjeblikke. Man bliver
født og når man bliver født er én ting ganske
sikker, man skal herfra igen. Der er historisk
set meget få, der er kommet fra livet med det
i behold.
Men ellers kan man komme til præsten og
få lettet sin samvittighed, og det lige fra de
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 Skolelederens beretning
Ved: Niels Henrik Larsen (fork. af red.)

NB: Grundet stor travlhed er Borgmester Hans
Østergaards indlæg rykket til næste nummer.

Skoleåret 2020:
Kurser mm.
Ledelsesberetning.
Lærerne er fortsat gode til at komme på kurSkoleåret 2020/21 og budget året 2020 blev sus. Ofte mindre og tilbydes jævnligt muliget år hvor vores måde at drive skole på blev heden.
kraftig udfordret.
Vi har afsat 40 tkr årligt og har også mulighed for at søge kompetencefonden om støtte.
Kort fortalt om Corona:
Jeg er fortsat en del af vestjysk ledernetI forbindelse med nedlukningerne har vi som værk. Det er sammen med Ølstrup, Hover/
ledelse og medarbejdere haft fokus på særlig Torsted, Velling, Herborg, Bøvlingbjerg,
4 områder.
Stadil/Vedersø og nu også Højmark.
1. at holde øje med elevernes trivsel og holJeg er blevet valgt ind i Friskoleforeninde skolen åben for de elever som har haft gens bestyrelse. Det er et berigende og intebrug for det.
ressant arbejde. Det giver indsigt i det politi2. at udvikle vores brug af virtuelle under- ske liv, beslutningsprocesser og giver indflyvisningsmuligheder samt dække elever- delse. Jeg er valgt frem til 2023.
nes faglige udvikling.
3. at holde så god kontakt til elever og foræl- Sociale klausuler
dre gennem øget information som mulig.
Ifølge lovgivningen er vi som friskole for4. at leve op til de udstukne retningslinjer pligtet til at leve op til arbejdsmarkeds krav.
for bekæmpelse af Coronavirus og formu- Vi skal sikre at løfte opgaven med at ansætte
lere en hverdag som vi alle kunne fungere og fastholde medarbejdere, der har et nedsat
i. Det gælder elever, forældre og ansatte. funktionsniveau.
….fortsættes side 6
Det har krævet øget mødevirksomhed for
alle ansatte, da sundhedsministeriet og undervisningsministeriet ofte kom med retningslin- Indholdsfortegnelse
jer kort før de skulle iværksættes. Ellers har
vi været både heldige og dygtige med at hol- Alle har en historie – Alan Larsen ......... 10
de smitten ude fra Grønbjerg Friskole.
Bøf og Frikadeller ................................. 40
Konkret har vi haft en enkelt gang, hvor vi De Frivillige ............................................ 6
måtte lukke en klasse ned grundet smitte.
En ”familie” i Grønbjerg ....................... 40
Opbakningen fra jer forældre til Friskolen Friskolens generalforsamling .................. 8
og de retningslinjer vi udstak, har været ene- Første skoledag ...................................... 28
stående og meget positiv. Det har betydet, at Grønbjerg Friskole skolebest................. 24
vi kunne holde vores Friskole kørende med Grønbjergboen Emil .............................. 14
stort set raske lærere.
I kirke som normal ................................ 45
At vi er kommet godt igennem Coronakri- Kultur – Brunkul-Brande....................... 16
sen skyldes særlig, medarbejdernes parathed. Mindeord Henning Halkjær................... 46
De har fundet nye løsninger, ændrede ar- Mindeord Thyra Larsen ......................... 43
bejdstider og rytme. Årsplaner er blevet re- Ny humdeskov....................................... 20
vurderet og samtidig er der sket en stor ud- Skoleleders beretning .............................. 3
vikling på hjemmeundervisningskonceptet. Skybrud. ................................................ 38
Virtuelundervisning er blevet udviklet og Spøgefugl .............................................. 22
delt. Vi har haft fokus på at, inddrage alle Sundhed ................................................... 7
eleverne, trivslen og opdrage eleverne i at Sølv-jubi menighedsrådet ...................... 17
være undervist virtuelt. Vi har alle fået nye Tilsynsrapport - Friskolen ..................... 34
muligheder i vores undervisning.
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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

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

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

Vagtlægen i regionen:

Indsamling ved Bisættelser og Begravelser
fra Nr. Omme Kirke

Ringkøbing Politi
tlf.: 96 14 14 48

Pastor Lykke K. Sørensen kan træffes på Kontoret Algade 36.
eller tlf. 31 36 12 01
eller: lyks@km.dk

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

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

70 11 31 31

Tlf.: 97 33 34 11
Telefontid: 8.00 - 9.00

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

Tirsdage kl. 10 - 16
På kontoret i Ørnhøj Kirkecenter.

Alarmcentralen: - 112

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Find afdelinger på www.rksk.dk - og ring direkte
Mandag - fredag - (på lidt skiftende tidspunkter)

Postkassen ved Bolettes Stofbutik tømmes:
Quickbreve skal afsendes fra en postbutik
Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
www.rejseplanen.dk / dsb.dk

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Bolettes Stofbutik
Bolette Leegaard
Byrådet - lokalt (S): Søren Elbæk, Spjald
Byrådet - lokalt (V): Hans Østergaard, Spjald
Flagalle:
Jens Sandal
Forsamlingshus-udl.: Henrik Pedersen
Forsamlingshus-udl.: Henrik Pedersen
Gb Aktiv - badminton: Henrik Mortensen
Gb Aktiv - fodbold: Claus Bak
Gb Aktiv - gymnastik: Leif Vestergaard
Gb Aktiv: - Formand ???
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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23 20 52 32
25 47 05 89
40 29 10 73
22 56 19 82
97 38 43 73
23 70 40 66
30 52 41 77
25 74 40 66
21 68 19 65
30 22 62 35
24 45 12 32
25 47 05 89
30 27 96 10
97 17 33 54
41 61 22 90
23 72 22 21
25 75 03 54
30 25 66 15
22 67 54 75
97 38 16 85
97 38 44 86
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

nok ned i kælderen.
Onsdag d. 4. august
Vi var savnet efter en lang ferie i hvert fald
for beboerne, de kunne ikke komme tidlig Til stor glæde startede vi ud med banko. 
….fortsættelse fra side 3

til Gaffa for et rigtig fint samarbejde.
Vi har pt. 6 medarbejdere, der går under denTak til støtteforeningen for bidrag til forne kategori. De udfylder alle meningsfyldte tællebænk i 0. klasse. Tak til bypark-folket.
og betydelige opgaveopgaver, til stor gavn Vi er afhængige af den store opbakning vi
for alle parter.
oplever.
Forventninger til det kommende år
Budget 2021 opererer med et overskud på
107 t.kr. Vi forventer 122 elever ved skoleårets start 2021/22, 38 børn i SFO, gennemsnitlig 30 børn i børnehaven og 8 børn i vuggestuen.
Vi starter separation af overflade og kloakvand. Der er observeret kloakskader for ca.
160 t.kr som anmeldes som skade ved Erhvervsforsikring Danmark. Øvrig kloak arbejde 150 t.kr, som skolen skal afregne.
Grønbjerg Friskole ønsker at bygge et undervisnings/bålhus i byparken samlet beløb
300 t.kr. Der er nedsat en fondsgruppe for at
rejse penge. Skolen har pt indsamlet 66 t.kr.
Vi forventer at bålhuset står færdig sommeren 2022.
Tak for samarbejdet med bestyrelsen. Tak

Økonomi
Regnskabet er gennemgået med Revisor firmaet Beierholm og bestyrelsen. Det blev
godkendt i marts måned 2020.
Generelt har vi haft godt styr på indtægter
og udgifter. Det trods et betydeligt mindre
overskud end forventet. Vi forventede 422
t.kr og opnåede 166 t.kr. Et faldende børnetal
fra 133 til 122.
2019 var tillige et år hvor indtægterne var
særligt store og udgifterne/omkostninger totalt i ro. Et jubelår hvor alt gik vores vej.
2020 blev et år med færre børn i alle afdelinger, øgede udgifter til sygemeldinger og
barsel, øgede udgifter til bus og IT. Vi har
gennem hele året udvist mådehold og ifølge
revisor haft godt styr på regnskabet.

Grønbjerg Friskole meddeler:
Grønbjerg Friskole indkalder til ekstraordinær generalforsamling, jævnfør vedtægterne.
Onsdag d. 15. september kl. 19.30 i gymnastiksalen på Grønbjerg Friskole.
Dagsorden:
 Forslag. – skolepenge betales 11 gange årlig, i stedet for nu 12 gange( juli måned fordeles på de øvrige måneder)
 Forslag – takststigning på skolepenge 100kr. pr. måned. Ikrafttræden for 1.oktober
2021
 Forslag – takststigning på SFO betaling, 100 kr. pr. måned. Ikrafttræden for 1.oktober
2021
På vegne af Grønbjerg Friskoles bestyrelse.
Skoleleder, Niels-Henrik Larsen
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I Sundhed

drikke rigeligt med vand og indtage tilpas
med salt, f. eks et glas vand med en teskefuld
salt. Hvis man så stadig er tørstig, kan man
gentage det og søge skygge. Hvis temperaturen er rigtig høj, skal man afkøles. Det kan
man gøre ved fuldt påklædt at hælde koldt
vand på og gå i skygge.
Det er personer, der er gamle og svage eller
fejler noget i forvejen, der er mest udsatte.
Man kan få langtids skader af at have været
udsat for hedebølge. Den er særlig belastende
for hjerte, lunge og lever. 28% af de indlagte
dør indenfor et år. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Hedebølge
Her i sommer er der flere på den nordlige
halvkugle, der er døde af hedebølge end af
oversvømmelse, men det er oversvømmelser
der har fyldt mest i pressen. Der er blevet vist
mange billeder af mennesker, der slået af
skræk, er ved at drukne.
Det tragiske er, at der ikke er nogen grund
til at dø af varme. Man kan begynde med at

Fra organisten
Det er med særlig glæde at skrive til dette, da det nu ser ud til, at vi rigtig kan komme i
gang med sang og musik i kirken igen.
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.
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.
Organist Dorte Sønderby
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 tirsdage d. 7. og d. 21. september og d. 5. oktober 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 – tirsdag d. 2. november kl. 19 i Nr. Omme Kirke
Spil Dansk-aften foregår i år i Nr. Omme kirke.
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

Sæt kryds i kalenderen - tirsdag den 7. december kl. 19.30
hvor kammerkoret Gesta Danorum fra Holstebro gæster
Nørre Omme Kirke.
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 Friskole generalforsamling - valg - konstituering
Første ordinære generalforsamling i en Coronapræget periode. Og denne var da også
udsat til august måned hvor den i vedtægterne er berammet til perioden 1. marts til 30.
april.
Der var mødt ca. 50 forældre, lærer og pædagoger fra NaturMusen op til Generalforsamlingen. Det gav en repræsentation på 49
elever og 7 børn fra NaturMusen. Set i lyset
af at der i skoledelen er 119 elever og 34
børn fra NaturMusen. Referaterne fra forældrerådet og skolebestyrelsen er redigeret og
forkortet af redaktionen.

hold til afholdte møder men nu glæder vi os
igen.
Vi kar med hjælp fra Støtteforeningen købt
en Tippi som benyttes flittigt. Vi har ligeledes søgt og fået midler til udendørsinstrumenter der benyttes flittigt. Vi er jo en musikbørnehave Natur og Musik = NaturMusen.
Skolebestyrelsen
Felix Frydendal, der var konstitueret formand for bestyrelsen efter at den tidligere
formand Per Thomsen ikke længere har børn
i friskolen, aflagde en kort beretning og mindede bl.a. om arbejdslørdag den 25. september, der både er en arbejdslørdag, men også
bevidstheden om fællesskabet med de øvrige
forældre og om at vi vedligeholder vores Friskole.
Grønbjerg Friskole står med en
stor udfordring i forhold til sildevandsseparering, da der ikke findes tegninger over skolens afløbssystem. Vi har dog med hjælp fået tegninger over systemet og arbejdet påbegyndes og når tilbud er indhentet
og vi vil drage omsorg for at det vil komme
til at foregå så gnidningsløst som muligt. Det
er således, at kommunen fører kloakledningerne til skæl og rørføringerne fra matriklen
står ejer selv for.
Foruden kloakseparering har fokuspunkterne også været økonomi og Corona der har

Forældrerådet
Formand for forældrerådet i NaturMusen, Camilla Boesen, aflagde beretning fra forældrerådet,
og påpegede at det var et spændende arbejde hvor vi tre valgte
Sara Vestergaard Pedersen, Dan
Jensen og undertegnede havde møder med
afdelingsleder Klaus Wolff hvor vi hørte om
NaturMusens tiltag og pædagogiske udfordringer og hvordan man håndterede Coronasituationen, og hvor vi ligeledes kunne komme med input til NaturMusen.
Vi står bl.a. for løvfaldsfesten med sang og
græskarskæring og hvor der sælges kaffe mm
og overskuddet går som oftest til ”Børnefonden”.
Coronaen har sat en begrænsningen i for-
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Foto: Mogens Ballegaard

Et lille udsnit af de fremmødte forældre på Grønbjerg Friskoles generalforsamling

præget vore møder.
Og apropos Coronaen har det ikke været
uden positive sidegevinster i forhold til mindre sygdom blandt børn og voksne, mere selvstændige børn, men også store udfordringer i
forhold til undervisning, hygiejne og holde afstand og de øvrige Coronarestriktioner.
Tak til bestyrelsesmedlemmer, hele personalegruppen der får hverdagen til at fungere.
Valg til bestyrelsesposterne, og efterfølgende konstituering i forbindelse med generalforsamlingen kan ses på side 24 (-mb)

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Alle har en historie
Ved: Hanne Kjærgaard

I mødet med et spændende menneske kan
berettes følgende.
Efter at have portrætteret tre kvinder med
hver sine interesser, vil nogen måske mene,
at det er på tide at finde en mand at fortælle
om, og dermed se hvilke interesser der også
er mulighed for at blive inspireret til. Valget
er faldet på Alan Larsen, og han var heldigvis med på idéen. At tale med Alan har været
givende og interessant. Derfor kvinde eller
mand et er fakta, alle har en historie, og jeg
vil gerne fortælle.
Temaet, vi indleder vores snak med,
er rastløshed: ”Jeg er rastløs,” siger
Alan, ”jeg har altid gang i noget”
fortsætter han. Så er vi lige som i
gang, og jeg når at tænke, hvis samtalen bliver for lang, hvordan vil
Alans rastløshed mon komme til udtryk. Alan forklarer at rastløsheden
er i kroppen og ikke i hovedet. I
samtalens løb sidder Alan helt stille
på stolen, han er nærværende, tænksom og særdeles god til at fortælle.
Der er ingen rastløshed at spore.
Alan er født og opvokset i Skygge,
hvor hans forældre havde landbrug
med kartoffelavl. Familien bestod af
far, mor og to sønner, Alan og hans
4½ år yngre bror. Ejendommen lå
mellem to skove og med langt til naboer, derfor var der langt til legekammerater. Skolegangen foregik i
Engesvang.
Allerede dengang betød naturen
meget for Alan, han var bare ikke
bevidst om det, som han er blevet
det som voksen. Drømmen dengang
var, at han ville bo på ejendommen,
dog var kartoflerne ikke en del af
drømmen. At stå ved sorteringsbåndet fik Alan nok af, da han var barn.
Drømmen forblev en drøm, og alligevel blev livet på landet en mulighed, da Alan og Lisbeth købte ejen-

dommen på Spåbækvej. Parret har boet i
Grønbjerg i mange år, og de er begge uddannet lærer. Lisbet og Alan har tre børn Jacob,
Eva og Simon, som alle tre har gået i skole i
Grønbjerg. De to ældste er læreruddannet,
Jacob er efterskolelærer, det har Eva også
været. I dag læser Eva i København. Simon
er maskinmester, og han flytter inden længe
til Aalborg og bygger en kandidatuddannelse
ovenpå, han har en drøm om at blive selvstændig.
Naturen er og bliver Alans helt store interesse, og med hans indstilling om altid at have
gang i noget, er der altid noget at gøre i naturen. Der kan fældes træer, der kan plantes
træer, og er der plantet træer, kan der holdes

Foto: Mogens Ballegaard

Billedet har ikke meget med natur at gøre - og dog- produkterne der kommer i den 65 liter store ølbrygningsmaskine
kommer dog fra naturen. Måske skal billedet hedde GUF for
vinkyperen? (se senere)
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rent imellem dem, så vækstbetingelserne er
bedst mulige. Alt dette foregår i fritiden, og
da Alan er selvstændig og freelance ansat ved
Naturstyrelsen, har han indflydelse på, hvornår han holder fri. Arbejdet som naturvejleder indbefatter undervisning af børn fra 0 til
10 klasse. Undervisningen foregår typisk i Klosterheden og
Feldborg skov. Alan underviser
også socialt udsatte børn og unge. Han siger, om det at være
rastløs af natur, sjovt nok ikke
har noget at sige i mødet med
børnene. I mødet med socialt
udsatte børn og børn i det hele
taget er han meget tålmodig og
rummelig.
På spørgsmålet om hvad den
største udfordring Alan har
mødt i sit arbejdsliv er, taler vi
om tiden, hvor Alan og Lisbeth
var ansat på Brejninggård efterskole. Alan var forstander på
skolen i otte år. Han siger, at
den største udfordring, han har
stået overfor, var at sætte sig på
forstanderstolen, at være den
der står i spidsen for at føre noget videre og at ændre noget
andet. I denne forbindelse giver
Alan et godt billede, som mange sikkert kan nikke genkendende til. Arbejdet, efter hans
mening, skal består af 25 %
GYS, 25 % GAB og 50 %
GUF.
GYS er blandt andet de store

ester

udfordringer, det der gør, at det kan være
svært at falde i søvn om aftenen, dog ikke at
du bliver holdt vågen, men det du lige skal
tænke igennem inden næste dag. Det kan være en vanskelig samtale, der, udover at være
vanskelig, også er uundgåelig, for at samar-

Foto: Mogens Ballegaard

Her kommer skabertrangen ind. Simon har monteret haner i de to
tårne som hans storebror Jacob har drejet. Bordpladen er genbrugstræ, og Alan har skabt pladsen hvor herlighederne kan stå,
og mon ikke nok hanerne bliver aktiveret en gang i mellem!

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

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

bejdet fungerer. Med GAB mener han alt det
nødvendige, alt rutinearbejdet, alt det der skal
laves for at hverdagen bare kører.
GUF er alt det sjove, lidt som en gammeldags isvaffel der er klar til at blive langet
over disken, der skal GUF på for at sætte
prikken over i-et.
% cirklen skal helst fordeles med 25, 25 og
50 for at give de bedste arbejdsbetingelser,
mener Alan.
Denne betragtning kan i min verden være et
udpluk fra en samtale mellem en hvilken som
helst person, som har konsulteret en coach.
Skabertrang er et udtryk Alan bruger i flere
sammenhænge. At skabe er både et behov og
især en evne han besidder. De senere år har
Alan skabt en hverdag, hvor det arbejdsmæssige relaterer hans store interesse for naturen.
Han underviser de, der ønsker at få jagttegn,
den ene dag i Esbjerg, den næste i Thisted.
Undervisningen som naturvejleder, hvor han
som freelancer har mulighed for at sige til og
vigtigere, der er også mulighed for at sige fra,
og det passer Alan godt.
Hunden Luna giver Alan god mulighed for
at færdes i naturen. Luna viser sig især dygtig
ved marktræning, hvor hunden søger, finder
byttet og tager stand. Luna tilhører hunderacen Breton, der stammer fra Bretagne i Frankrig, hvor den i mange hundrede år har været
en populær jagthund. Alan bruger Luna til
jagt, og han er også på udstillinger med hende. Tidligere på året fik hun hvalpe, tre tæver
og tre hanhunde. De fem er solgt og Alan og
Lisbeth har beholdt Arn, som er en fin hanhund. Der er potentiale til at skabe en ny fin
jagthund og måske en ny konkurrencehund.

12
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Her i vinreolen anbringes de færdige vinprodukter
medens øllen er hældt på fustager der er anbragt i
det dertil indrette fustagearrangement på forrige
side. Hele denne proces går under arbejdet GUF

Lille Holmgård håndbryg er mikrobryggeriet ejet af Simon og Alan. Øllet brygges fra
bunden og den lagres enten i flasker eller i
fustager. Idéen skal Simon have æren for.

8. september 2021

Vores nabo i ”gamle dage” Ernst Tang
brugte et udtryk, som vi har taget til os i vores familie. ”Æblet falder ikke langt fra pæren”. På grønbjergsk ”æ ævl falder æ lånt fra
æ pær.” Han ville måske have sagt. ”Æblet
falder ikke langt fra stammen”. Udsagnet
med æblet og pæren, synes jeg er på sin plads
at bruge om Simon og Alan, og om det at have skabertrang.
Brygning af vin og snaps finder i perioder
også sted i bryggeriet. Det sker at Jacob og
Eva deltager i festlighederne, når der skal
hældes øl på flasker eller i fustager, dette går
ind under kategorien GUF, det er nemlig også
her øllet smages til. Når emballagen skal gøres klar, er der tale om GAB.
Med al klar tydelighed skinner det igennem,
at Alan sætter stor pris på samarbejdet omkring brygningen. At have et fællesskab om
en fælles interesse, betyder meget. Alan og
deres to sønner har også jagt, som en fælles
interesse. Alan nyder fællesskabet på en jagt,
og han nyder at gå alene, hvor det bare er
ham og hunden.

På spørgsmålet om livet har budt på fortrydelse, er Alan stille og tænksom, og hans
svar er nej. Han uddyber og siger, at der er da
nok noget han har fortrudt, men ikke noget
der fylder i tankerne. I denne forbindelse siger han, at der da har været situationer, hvor
TANKEN OM VIRKELIGHEDEN ER
VÆRRE END VIRKELIGHEDEN. Det må
vel siges at være vise ord.
Ingen stor fortrydelse, der imod siger han,
at han har let ved at glæde sig over små ting i
livet. At han ikke stræber efter det perfekte,
og at han lige her og nu lever DET GODE
NOK LIV. Det betyder meget for Alan, at
han er stillet og dermed har frihed til at leve
uden andres indblanding i, hvad han og Lisbeth skal og bør. Et liv til netop at være midt
i det gode liv.
Hvad byder fremtiden? Alan har stadig en
drøm, om den bliver til virkelighed, vil vise
sig. Ellers forbliver det en drøm.
Tak Alan for snakken, tak for betragtninger. Tak for denne gang. 

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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 Grønbjergboen Emil Bilgrav
Ved: Grete Tange

Skolevænget 2
Emil har for 1½ år siden købt huset på Skolevænget 2, og før den tid boede han sammen
med sin mor i det. Emil er 19 år og fylder 20
til december, og han har lovet, at han vil fortælle om sit liv indtil nu.
Barndom
Jeg er født og opvokset i Grønbjerg, og jeg
var i dagpleje ved Erna Mikkelsen (Skolevænget 3). Jeg begyndte også i skole her,
men da jeg gik i 0. klasse, blev mine forældre
skilt, og min søster, min mor og jeg flyttede
til Vildbjerg. Der gik jeg i skole i 1½ år, men
så flyttede vi tilbage til min far, og jeg kom
tilbage til Grønbjerg Friskole.
I 2013 købte min mor huset her, det var jeg
glad for, og jeg gik videre i skolen til 9. klasse.
Uddannelse
Fra 7. klasse, hvor jeg var 12 år, fik jeg arbejde efter skoletid hos Torben Sønderby, og
da jeg var færdig med 9. klasse besluttede jeg
mig til at tage en landbrugsuddannelse, som
jeg gik i gang med umiddelbart efter.
Jeg var først ansat et halvt år hos en landmand i Sørvad, og derefter var jeg et halvt år
på Landbrugsskole i Viborg. Under en sådan
uddannelse skal man også i praktik, og det
foregik hos Tage Møller i Spjald, en kort tid
ved ide-huse, hvor jeg var oppasserdreng og
senere på en maskinstation i Aulum. Derefter
skulle jeg igen på Landbrugsskole, og der var
jeg et halvt år. Derpå fik jeg job hos Torben

Foto: Mogens Ballegaard

Emil Bilgrav med sit Landbrugsbevis på overstået
”læretid” hos Klink Økologi på hovedet.

Sønderby igen et år og fra 1. februar til 1. juli
2021 var jeg på skolen, hvor jeg færdiggjorde landmandsuddannelsen.
Arbejdet nu
Jeg tog nu et arbejde hos Spjald Entreprenørforretning og fortsatte i Nr. Vium på en ma-
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skinstation. Der har man ikke brug for mig li- eller jeg nyder at se på, og det har jeg af og
ge nu, hvor majsen er høstet, så jeg regner til Nor med til.
med, at jeg kan vende tilbage til Spjald. Hvis
lønnen ikke er så stor, kan jeg jo køre i Nr. Med disse ord takker jeg for Emils åbenhed. 
Vium om aftenen, og dermed tjene fuld løn.
Fremtid med Nor
Min fremtid handler meget om min søn Nor,
som er tre et halvt år. Ham har jeg haft hver
anden weekend, siden han var helt lille.
I begyndelsen havde jeg ham også midt i
ugen, men da jeg kom på landbrugsskole, var
det ikke muligt på grund af afstanden.
Han er min livsglæde
Der er mange, der siger, at jeg ikke kan få en
ungdom, når jeg har ham, men sådan oplever
jeg det ikke, tværtimod. Han er rigtig dygtig,
og jeg synes, at han udvikler sig meget fra
gang til gang hvor jeg har ham. Jeg mener, at
han skal have en rolig skolegang her i Grønbjerg, ligesom hans mor og jeg havde.
Fritid.
I min sparsomme fritid dyrker jeg en stor
vennekreds fra Vildbjerg og Grønbjerg samt
landbrugsskolen. Desuden deltager jeg i en
del traktortræk, hvor jeg af og til låner en
traktor ved en maskinstation, som jeg kører,

Kultur & Samvær - Program efterår - 2021
Oktober 2021
Torsdag den 14. oktober: Gunnar Graversen fortæller under overskriften:
Fra Husmand til Postmester
November 2021
Torsdag d. 18. november kommer Sasa Kovacevic og Jacob Mohr Hansen og fortæller om deres vej i EDB-verdenen
December 2021
Torsdag den 16. december: Lykke indleder julen med fortælling og sang.
Arrangementerne finder sted kl. 19.30 i konfirmandstuen på Frydendalsvej, og koster 50,- kr., inkl. kaffe - hvis der ikke står andet.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
15
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 Kulturen i Brunkul og Brande
Ved: Kultur og Samvær

Udflugten til Søby og Brande med Kultur
og Samvær den 3. august.
Turen gik til Søby brunkulsmuseum, hvor vi
i 2 timer fik en fantastisk rundvisning og fortælling om stedets historie lige fra årsag til
udvinding af brunkul, metoder til arbejdet,
ophold for arbejderne og deres familie, områdets størrelse, vedligehold nu og begravelsesplads for de 57, der var omkommet under udvindingen.

Turen fortsatte til Brandes Baptistkirke,
hvor vi fik en interessant fortælling om kirkens tilblivelse, om Baptisme og om menigheden af en af dem, der er medlem.
Derpå gik vi en tur i Brande, hvor vi så
gavlmalerierne, som man var begyndt at indkalde til i 1968.
Vi sluttede med at spise en lækker ret hos
”Tankefryd”, der er en restaurant i byen. 

Foto: Leif Tange

Foto: Leif Tange
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 25 års jubilæum i Nr. Omme Menighedsråd
Ved: Menighedsrådet

Else Pedersen har 25-års jubilæum i Nr. Omme Menighedsråd.
Ved Menighedsrådsvalget i november 1996
blev Else valgt ind i Nr. Omme Menighedsråd.
Else har, udover menigt medlem, været kirkeværge i seks år. De seneste sytten år har Else
været formand for rådet. I formandsperioden er
funktionen som kontaktperson til de ansatte
kommet til. Det betyder, der skal holdes medarbejderudviklingssamtaler og laves arbejdspladsvurdering. Den funktion har Else også beklædt i alle årene. Det har været 25 år med udvikling, både hvad angår krav fra myndigheder,
men også initiativer internt i menighedsrådet.
En udvikling som Else til stadighed bidrager
utrættelig til med stor entusiasme.
Omkring 1. søndag i advent vil vi markere
jubilæet. Mere herom senere.
Runestenen vil bringe et interview med Else
Pedersen i næste nummer 
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 Første skoledag 2021
En ny epoke efter en træls coronaepoke
Efter en træls periode med Coronanedlukning
og distanceundervisning via computerskærm,
kunne der så den 11. august påbegyndes en
nogenlunde normal skolegang.
Dagen begyndte med den traditionelle flaghejsning hvortil man sang ”I østen stiger solen op”. Herefter var der samling i gymnastiksalen med alle børnene siddende i en
halvcirkel medens de fremmødte forældre
stod bag ved.
De 12 nye elever i Grønbjerg Friskole blev
præsenteret for den øvrige flok. Fem børn i
0.klasse og resten fordelt ud over de øvrige
klasser. De nye elever fik hver en ny sangbog, og de yngste fik at vide, at den skulle
holde i 10 år.
Den almindelige disciplin blev remset op
og der blev fokuseret på hygiejne og varetagelse af almindelige regler i den udfasede

Coronatid, med speciel fokus på de regler der
var for benyttelse af toiletter, afspritning,
håndhygiejne i almindelighed og i det hele
taget at passe på hinanden, og da skoleleder
Niels Henrik Larsen forkyndte, at der alligevel blev lejrskole i september, var der ingen
ende på jubelen hos alle de unge mennesker.
Efter et par sange var der afgang til klasserne og specielt de mindste i den fælles 0. - 1.
var spændte, medens alle forældrene, sikkert
ligeså spændte, sad i baggrunden og fulgte
med.
I den nye 0. klasse var der fem elever hvoraf én var fra Grønbjerg og to fra både Vind
og Ørnhøj. Det var naturligt nok at sammenlæse 0. og 1. klasse med i alt 19 elever i nogle af timerne, hvor børnehaveklasseleder Birgit Højris tager sig primært af de mindste og
Rikke Møller tager sig af 1. klasses eleverne.
(-mb)

Foto: Mogens Ballegaard

Vejret var med 1. skoledag på Grønbjerg Friskole hvor ”solen steg op i øst” og flaget gik til tops.
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Hvis man kun kan få øje på 10 nye elever, er det fordi, to af de nye elever satte sig ned blandt deres
klassekammerater efter overrækkelsen af sangbogen.

Michal som eneste grønbjergbo sammen med sin mor Emilia Korczak - familien bor i Algade 48, og de
kommer fra Polen. Det lille danske flag er et lille velkommenflag, som står ved hver elev og er dermed
ikke et tegn på Michals og forældrenes etniske oprindelse.
19
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 Ny hundeskov ved Grønbjerg
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Info til alle hundeejere.
hvor hundene skal føres i line.
Sådan lød et Facebookopslag fra Torbjörn
Videre skriver Torbjörn:
Lund-Nielsen en dag i august.
Jeg blev lidt klogere på hunde "skoven", da
Hunde - Hede/skov ved Kiddal Plantage.
jeg var med den kommunale skovfoged, Poul
Den er endnu ikke færdig og derfor ikke offi- Gregersen i hunde ”skoven”.
ciel indviet, men hegnet er sat op og man er
Området er hede og man har ryddet og frævelkommen til at benytte den nye hunde- set den østlige del, som en del af hedepleje.
"skov/hede".
I første omgang er det ikke meningen, at
Hundeskoven er placeret ca. 2,3 km syd for der skal være træer. Kommer der for meget
Grønbjerg, ved A11 ved det sydøstlige hjør- selvvækst, f.eks. af birk, så vil der blive lukne af Kiddal, lige over for indkørslen til ket for hunde i en kort periode, hvor man
Snogdal Plantage, hvor der er gangstier og lukker får ind som fjerner uønsket vækst.
Mountain baner.
Der er slået et spor langs hegnet, da det
På området er det tilladt at lufte hunden og blev opsat, så det er i første omgang eneste
lade den løbe frit, modsat Kiddal og Snogdal, markeret "sti".

Google-map og redaktionen
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Foto: Mogens Ballegaard

Lågen i det sydvestlige hjørne af hundeskoven med udsigt mod nordøst. Der er endvidere en mindre låge længere nede mod A11.

Erfaringen er, at der efterhånden kommer
Der vil komme bord/bænke sæt ind på det
trampestier i området og så kan man pleje højeste punkt, hvor der er en fantastisk flot
disse til den tid.
udsigt mod nordøst og nordvest. 
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 En ”spøgefugl” har været på spil
Forleden cyklede den gamle Redakteur ad
byen til. På den valgte rute kom han forbi
overflade-vands-dammene vest for Byparken. I det fjerne, ved den modsatte bred, stod
minsandten en Fiskehejre. Det er der i og for
sig ikke noget mærkeligt i. Fiskehejren står
stiv som en støtte og spejder med rullende øjne ud over søens bredder, om der skulle være
en lille fisk, frø eller andet spiseligt.
Redakteuren undrede sig alligevel, for Fiskehejren er faktisk en noget sky fugl, der stikker af, når der kommer ”forstyrrende elementer” i dens nærhed.
Denne Fiskehejre rørte ikke på sig, og med
stor undren blev cyklen vendt for at se, hvor
tæt man kunne komme til denne ”spøgefugl”.
For en spøgefugl var det. Først skulle den
da fotograferes på afstand. Det tog fuglen sig
ikke af. Måske ville den gerne portrætteres?
Redakteuren nærmede sig, uden at Fiskehejren gjorde de mindste anstalter til at flyve
sin vej. Det var da også til at forstå, idet denne Fiskehejre er forsynet med ikke mindre
end tre ben. Det er en sjælden art, der nok
skal indberettes til Ornitologisk forening.
De to ben hang lidt løst på fuglen, og det
tredje ben var godt plantet ned i bunden af
søen og gjort godt fast til bugen af dette
pragteksemplar af en plastikfiskehejre. Fabri-

kanten har såmænd gjort det godt og den var
også ganske godt lavet og lignede til forveksling en Fiskehejre - i hvert fald på afstand.
Fiskehejren kan have et vingefang på knap
to meter og en længde på henved en meter
(-mb)

Foto: Mogens Ballegaard

Foto: Mogens Ballegaard
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Corona og dåb - Lørdagsdåb - Høstgudstjeneste Alle Helgen og Advent

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 fastsættes 2 datoer for lørdagsdåb i hvert kvartal – en i Nr. Omme Kirke og
en i Ørnhøj Kirke. Datoerne kommer i kirkebladet, og vi vil prøve at 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 altid efter aftale med præsten. Lørdagsdåb er altid kl. 9.30.

Datoerne for efteråret 2021 + vinter 2022 er:
lørdag d. 13. november kl. 9.30 i Nr. Omme Kirke
lørdag d. 12. marts kl. 9.30 i Nr. Omme kirke
Mange hilsner fra menighedsråd og præsten.
Høstgudstjenesten
Høst/friluft fælles i Abildå Brunkulsleje søndag den 19. september kl. 10:
Vi glæder os til at fejre høsten ved en fælles friluftsgudstjeneste.
FDF Ørnhøj og lejlighedskoret medvirker ved gudstjenesten. Bagefter afholder vi
auktion over jeres medbragte høstgaver, og pengene går til gode formål.
Vi slutter af med at spise skønne varme supper.
Medbring evt. et tæppe, hvis det er køligt, der er siddepladser til alle.
Velkommen til alle fra begge sogne.
Allehelgensgudstjeneste
Hvert år på den første søndag i november er det Allehelgens søndag.
Ved gudstjenesten Allehelgensdag bliver der sat ord og toner på sorgen og savnet og på glæden og taknemligheden. Alle navnene på dem, som i årets løb, er døde,
bliver læst, og man har efter gudstjenesten mulighed for at sætte et lys ud på gravene.
Gudstjenesten er for alle. Op til denne dag inviteres særligt de pårørende til de døde, som vi har bisat eller begravet fra vore kirker siden sidste Allehelgen i november året før.
Det sker søndag den 7. november kl.16.00 i Nørre Omme.
Advent i Nørre Omme
Den 28. november er 1. søndag i advent, og vi har gudstjeneste kl. 16.00.
Vi vil traditionen tro synge advent ind og gøre noget ekstra ud af gudstjenesten
den dag.
Planerne er ikke lagt endnu, men glæd jer  mere om dagen følger.
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 Grønbjerg Friskoles bestyrelse 2021-2022

Foto: Kresten Vestergaard

Bagerst fra venstre er det Claus Bak (Grønbjerg), Felix Frydendal (Ørnhøj) og Dan Jensen
(Grønbjerg) Forrest fra venstre: Sara Vestergaard Pedersen (Grønbjerg), Karsten Jensen (Spjald),
Helle Harhorn Vendelbo (Grønbjerg) og Pernille Refslund Vestergaard (Grønbjerg)

Generalforsamling i Grønbjerg Friskole blev
afholdt onsdag den 18. august og lørdag den
21. august blev der holdt konstitueringsmøde
blandt de fortsættende og nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

For skolekredsen i Friskolebestyrelsen:
Helle Harhorn Vendelbo
1. suppleant: Camilla Boesen
2. suppleant: Mette Mortensen
Herover:
Dan Jensen og Sara Vestergaard Pedersen, er
indtrådt fra NaturMusen.

Valgte på generalforsamlingen 2021:
For Forældrerådet i NaturMusen:
Dan Jensen - indtrådt i bestyrelsen
Simone Kristensen
Suppleant: Krystyna Klymiuk

Formand: Pernille Refslund Vestergaard
Næstformand: Helle Harhorn Vendelbo
Sekretær: Sara Vestergaard Pedersen
Kasserer: Claus Bak
Øvrige: Karsten Jensen, Dan Jensen og Felix
Frydendal (-mb) 

For forældrekredsen i Friskolebestyrelsen:
Claus Bak
Suppleant: Krystyna Klymiuk
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Åbningstider:
Hverdage ......................... 7.30 - 20.00
Lørdag - Søndag
og Helligdage .................. 7.30 - 20.00

Udbringning i Grønbjerg:
Mandag - Onsdag - Fredag

Spar Ørnhøj
Hovedgaden 54, 6973 Ørnhøj
Tlf: 97 38 60 08
ornhoj@spar.dk
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Grønbjerg AkƟv
Grønbjerg AkƟv Forening For Alle
byder velkommen Ɵl sæson 2021-2022
Igennem vinteren, med opstart i uge 39, vil der være rig mulighed for at deltage på et hold eller leje en badmintonbane.
På forenings hjemmeside www.groenbjerg-akƟv.dk har gymnasƟk og badminton
hver en blog, hvor invitaƟoner, meddelelser og andet nyƫgt info vil være at finde i
løbet af sæsonen.
Betaling af konƟngent – www.groenbjerg-akƟv.dk
Informa on, lmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside. Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest e er 3 træninger
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-akƟv.dk
Klik på knappen TILMELD øverst på siden.
Klik på det hold du ønsker at lmelde dig - (det hold du eller dit barn går på)
Hvis du allerede er medlem (har betalt kon ngent ved gymnas k, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og here er adgangskoden. Hvis du har
glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – ”glemt adgangskode” og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får du lsendt en ny kode.
Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vig gt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.
Melder du dit barn l er det meget vig g at det er barnets personlige oplysninger og
din egen e-mail adresse.
Klik "Tilmeld" og følg vejledningen.
Du modtager nu en mail som bekræ else, der også indeholder en adgangskode du
fremover kan bruge ved lmeldinger.

Kan du ikke få det Ɵl at fungere, er det vigƟgt at du kontakter en i bestyrelsen.

VigƟge datoer:
Sidste dato for betaling:
Fremvisning i Grønbjerg:

Fredag i uge 41 (15. oktober 2021)
Fredag d. 4. marts 2022

Badminton turnering:

Lørdag d. 5. marts 2022
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Glæd jer Ɵl en akƟv sæson
Med venlige hilsner
GymnasƟk- og badmintonudvalget

GymnasƟkudvalget

Leif Vestergaard

Louise Hjorthus

Thilde H. Sørensen

Rikke Tang Meiner

Morten Hessellund

Mig og min mor og min far….
Tirsdag kl. 16.15 - 17 i gymnasƟksalen
Træner:

Helle Vendelbo

40 93 34 68

...er holdet for de yngste gymnaster og deres forældre.
Holdet er for alle der har brug for at have en forælder med eller for forældre der syntes, at
deres børn stadig har brug for at følges med en voksen. Så ingen aldersgrænse, men et
skøn på, hvad der er bedst for barnet. Alle børn vil blive udfordret uanset om de kan kravle, næsten gå, gå eller løbe stærkt.
Vi skal lege, synge, hoppe, grine, overraskes, udfordres, løbe, trille, kravle op og hoppe
ned, kaste og gribe, holde vores forældre i gang og nyde at være sammen uden at vi forstyrres af mobilen, lberedning af a ensmaden eller andre voksen ng.
Det er vig gt, at både børn og voksne møder op i tøj de kan røre sig i, så vi også kan få lidt
sved på panden.
Har du spørgsmål l holdet, om det er det re e hold for dit barn eller andet som du finder
vig gt at vide, kan du kontakte Helle.
Vi glæder os l at møde alle de glade børn og deres forældre..

Kontaktperson: Morten Hessellund - 29 89 36 62
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Sæson pris 415,-

Puslinge 3-5 år
Onsdag kl. 15.30 - 16.15 i MulƟsalen
Trænere: Anja Kynde Berger
22 38 86 63
Hjælpetrænere:
Bas an Pedersen, Noah Pedersen, Karoline Fredensdal, Jesper Dyrberg, Tristan Kristensen, Kathrine Vendelbo og Liva Vestergaard

Nu er du stor nok l at komme l gymnas k uden
mor og far. På puslingeholdet skal vi lege både
hur ge og langsomme lege. Vi skal øve motorik og
bruge vores fantasi. Vi vil bruge redskaber, slå
kolbø er, gå på line, være højt oppe og langt ned.
-Vi glæder os l at se jer og have det sjovt

Kontaktperson: Thilde H. Sørensen 50 85 64 25

Sæson pris 465,-

0. - 3. kl.
Onsdag kl. 16.30 - 17.30 i MulƟsalen
Trænere:

Leif Vestergaard
Sille Pedersen

40 31 63 80

Det er et hold med masser af gang i!
Træningen vil bestå af leg, grin og sjov gymnas k på
bane og trampolin. Vi vil træne kroppens styrke og
balance. Vi glæder os l at se jer alle skønne gymnaster.

Kontaktperson: Louise Hjorthus 29 27 79 16
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Jump and Play - 4. - 9. kl.
Onsdag kl. 17.30 - 19.00 i MulƟsalen
Trænere:

Jeppe Hessellund
Mia Tang Meiner
Sara Bank Kirk
Kent Storgaard Nilsson

29 89 82 13
24 43 71 47
71 23 82 37
20 98 85 20

De e hold er for friske drenge og piger i alderen 4. 9. kl.
Vi vil primært udfordre jer indenfor spring. Her vil vi
fokusere på grundspring og teknik samt videreudvikling. Derudover vil der selvfølgelig være plads l
en masse leg, spas og løjer.
Kontaktperson: Louise Hjorthus - 29 27 79 16

Sæson pris 515,-

AŌenholdet
Onsdag kl. 19.00 - 20.30 i MulƟsalen
Trænere:

Jonas Hjorthus
Steﬀen Pedersen
Louise Hjorthus
Kris ne Hjorthus
Kent Storgaard Nilsson

25 71 43 59
24 93 60 07
29 27 79 16
23 84 79 97
20 98 85 20

Vi er et hold fra 10. Klasse og op e er. A enholdet er
et hold, hvor der er mulighed for spring, leg og en masse sjov. Vi er en flok trænere der har krudt i røven og
er klar l at have en masse sjove mer med jer. Vi
vægter det sociale meget højt og håber alle har lyst l
at fyre den af sammen med os.
Kontaktperson: Leif Vestergaard - 40 31 63 80
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Sæson pris 565,-

4H holdet
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i MulƟsalen
Træner:

Ejnar Vendelbo

40 97 83 24

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen op, lege, spille forskellige spil og styrke musklerne i arme og ben, og vig gst af alt
la ermusklerne.
På de e hold dukker man op når man har d og overskud, og ingen
er tvunget l opvisningen (men det er sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej, så mød op
mandag a en og se om det er noget for dig.

Kontaktperson: Morten Hessellund

Sæson pris 515,-

29 89 36 62

PDK-You Turn (piger, damer, kvinder!)
Torsdag kl. 18.30 - 20.00 i gymnasƟksalen
Træner:

Else Marie Kokholm

50 98 15 08

For et par år siden fik jeg lov at tage You Turn Livss lsuddannelsen
igennem DGI. You Turn repræsenterer en bred forståelse af sundhedsbegrebet, hvor fokus er på især glæden ved at være fysisk ak v, uanset alder, vægt, sygdomme, skader eller baggrunde. You Turn bygger på værdier som livsglæde,
fællesskab, trivsel og en tankegang om, at små skridt i den rig ge retning kan føre l varige
forandringer hos den enkelte deltager. Hvad indholdet præcist skal være, kan I være med l
at bestemme. Men fokus vil være træning på individuelle niveauer. Jeg regner med, at man
bruger den første me af den på træning hvor ALLE kan være med - Her vil vi lave en blanding af zumba-inspireret dans og step. Vi får rørt alle muskler (og uden en masse hop!!). Vi
skal bevæge os l noget godt musik og bare blive i godt humør. Garan for sved på panden.
Den sidste halve me vil vi give den lidt ekstra gas. Der vil være mulighed for vejning, hvis
der er interesse for de e. Der kan i løbet af sæsonen dukke et nyt ltag op, mangler lige
sidste planlægning, men tænker i godt kan glæde jer.
Kort sagt er de e holdet for ALLE!

Kontaktperson: Thilde H. Sørensen - 50 85 64 25
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BADMINTON
Badmintonudvalget byder velkommen til en ny badmintonsæson

Henrik Mortensen

Vinni Sanggaard

Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren i Mul salen på Grønbjerg Friskole:
fra uge 39 - 2021 l uge 12 i 2022.
Tilmelding i mulƟrummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 20/9 2021 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 500,-

Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 13 l uge 38
Tilmelding i mulƟrummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 21/3 - 2022 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,-

Badminton - miniton Ɵl og med 7 år
Tid: Tirsdag kl. 15.15 - 16.00 i MulƟsalen
Grønbjerg Friskole
Træner på holdet:

Sæsonpris: kr. 400,Malene Bondesgaard
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Børn fra 8 år møder op i MulƟsalen
Tirsdag d. 28/9 kl. 17.00 - 18.00
Trænerne på niveau 1, 2 og ungdom vil være l stede og inddele børnene e er niveau.
Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står, hvilket niveau de er kommet på
samt trænings dspunkt.

Badminton niveau 1
Tid: Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 i MulƟsalen
Grønbjerg Friskole
Træner på holdet:

Sæsonpris: kr. 500,Kim L og Vinni Sanggaard

26 22 42 69

Badminton niveau 2 - (øvede)
Tirsdag kl. 18.00 - 19.00 - MulƟsalen
Grønbjerg Friskole
Træneren på holdet:

Sæsonpris: kr. 500,Claus Bak

23 39 43 13

Badminton Ungdom
Tirsdag kl. 19.00 - 21.00 MulƟsalen
Grønbjerg Friskole
Træneren på holdet:

Sæsonpris: kr. 650,Claus Bak

23 39 43 13

Turnerings badminton
De e er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden. - Man behøver ikke at spille turnering

Torsdag 19.00 - 21.00 i MulƟsalen
Grønbjerg Friskole

Sæsonpris: kr. 650,-

Kontaktperson for holdene er Henrik Mortensen 40 14 10 11
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Sponsorer 2021-2022

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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 Tilsynsrapport 2020-2021 - Grønbjerg Friskole
Ved: Grønbjerg Friskole/Anna Nees

Tilsynsførende Anna Nees,
der tidligere har undervist i
folkeskolen og har haft en
ledende stilling, har overtaget hvervet efter tilsynsførende Hans Peter Ravn, og i
den anledning været på
Grønbjerg Friskole og har
overværet undervisningen
på de obligatoriske områder.
Herunder - et uddrag fra tilsynsrapporten.
Beskrivelse af tilsynsbesøg
Jeg oplever en skole, hvor der er fuldstændig
styr på Corona-restriktionerne. Efter samtale
med såvel skoleleder som lærere må jeg konstatere, at man er meget bevidst om, hvor eleverne må være både ude og inde. Samtidig
har man også været bevidst om fordeling af
lærere, så lærerne møder så få forskellige elever/klasser som muligt. Man er også meget
bevidst om at give ekstra støtte til udfordrede
elever i form af nødundervisning mm, hvilket
betyder, at flere elever fra de hjemsendte
klasser er på skolen og der laves undervisning for dem der.
Generelt oplever jeg en friskole, hvor lederen
lægger meget vægt på de dannelsesmæssige,
demokratiske og sociale værdier, og man har
fællestime hver dag, med bl.a. nyheder, fortælling og idræt. På lærerværelset har jeg en god
snak med lærerne omkring faglighed, undervisningsportaler, undervisningsmateriale osv.
Vi har både i de enkelte lektioner og i samtalen på lærerværelset en del snak omkring
elevernes arbejde ud fra ugeplaner, hvordan
man planlægger, fagligt materiale, årsplaner
osv. Pt. arbejder 2. - 4. med ugeplaner, og jeg
oplever, at eleverne er meget motiverede, de
er selvkørende og holder sig selv i gang og er
god til at hjælpe/motivere hinanden, hvilket
også betyder, at der er mere tid til dem, der
har mere brug for hjælp og støtte. Der er en
god form for differentiering og plads til dem,
der også kan have brug for en pause eller mere massiv støtte. Generelt oplever jeg på hele
skolen en meget anerkendende kultur, nogle

lærere, der vil eleverne og lærere som også
stiller høje faglige krav og har ambitioner.
Sammenfatning
Generelt oplever jeg på Grønbjerg Friskole
en god stemning, lærere der arbejder godt
sammen og støtter hinanden, lærere der ser
eleverne og er der for dem. Der er godt styr
på elever med udfordringer IT- rygsæk, ekstra støtte osv. elever tages ud (gives pauser)
når der er behov, der er en dejlig arbejdsro.
Lærerne er tydelige, der er en god klasserumsledelse og højt både fagligt og socialt
ambitionsniveau.
Endelig deltog jeg i en del af projektfremlæggelse i 9. klasse. Her så jeg elever, som
uanset fagligt niveau var fantastiske gode til
at stå frem og frimodigt fremlægge deres
projekt. Det var spændende projekter, og eleverne var topmotiverede og udviste stort engagement.
Det fantastiske ved denne oplevelse var også at opleve den gejst og det engagement,
som lærerne lagde i dette forløb. Grønbjerg
Friskole har selvfølgelig også haft et år præget af diverse Corona restriktioner, men som
nævnt allerede i indledningen, så er det håndteret godt, og man har været bevidst om både
at give faglige udfordringer og social støtte
både via online undervisning og tilbud til
særligt pressede elever om at komme ind og
være på skolen.
Hele tilsynsrapporten kan læses her: https://
www.groenbjerg-friskole.dk/lovpligtig-info gå ind under tilsynsrapport. 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54
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 Bøf og frikadeller som bedstemor lavede dem!
En Burger er ikke bare en Burger
Ti personer stod i kø. Andre ti personer stod
og ventede på, at deres burgere blev gjort
klar foran en såkaldt ”foodtruck” (en kassevogn indrettet med køkken og disk).
Der er ikke noget med, at man tager en færdigpakket burger fra en skuffe og langer den

ud over disken. Nej, burgerne bliver fremstillet fra bunden med friskstegte råvarer smurt
med mayo, agurker, rødkål, rødbeder, afhængig af, om det er frikadelle- ribbenstegseller bøfburger man vil have. Derfor den kalkulerede ventetid.
Fortsættes...

Foto: Mogens Ballegaard

”Her hos Brødrenes Original husker vi hyggen og et grin ved disken” som deres udsendte netop fik
skudt i kassen imellem alle ordrerne, og det er Magnus med den hvide kasket der har armen på skulderen af broderen Theis.
De to øvrige på hver fløj er gode venner, der gerne vil give en hånd med i de travle perioder på Holstebro Street-Food Festival.
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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Hvor og Hvorfor
Vi er til Street-Food Festival, på området
hvor det tidligere Holstebro Svineslagteri lå i daglig tale kaldet ”Slagteriet”.
På en foodfestival som den i Holstebro blev
der, i den ”foodtruck” som vi besøgte, dagligt brugt 30 kg ribbensteg som giver ca. 150
- 175 sandwich. Ribbenstegene står og steger
i ovnen, så de er helt varme og sprøde når de
lægges i burgerbollerne sammen med de øvrige ingredienser.
Der går ca. 120 - 130 bøffer til, som er
håndformet, og det bliver gjort efter lukketid
eller om morgenen den følgende dag, så de er
klar til at blive stegt og langet over disken
som bøfsandwich når ”foodtrucken” åbner.
Frikadelle-sandwichene går der knap så
mange af. Der bliver fremstillet omkring 75 100 også håndlavede frikadeller på 140
gram, som er forstegt inden åbningen, og
som deles og færdigsteges, så de får en fin
stegeskorpe og er varme, når de færdiggjorte
langes over disken som frikadellesandwich.
Grunden til at deres udsendte tog til Holstebro Food-festival var, at to Grønbjergdrenge
Theis (24 år) og Magnus (22 år) begge lydende efternavnet Thesbjerg Jensen, der er op-

Foto: Mogens Ballegaard

Brødrenes Original menu er udstillet in natura, så
man kan se, hvad det er, man går ind til.
Foruden de velkendte tre burgere med en rustik
ristet durumbolle, bøf, ribbensteg eller frikadelle,
kan man også udvide menuen med pommes friter,
hjemmerørt dip, masser af sovs, en valgfri drik
(vand, soda eller Cocio), ristede øl-karamelliserede bløde løg, hjemmesyltede rødbeder eller
agurker - og så kan man også erhverve sig en Vegetarisk bøfsandwich.
Endelig kan man også, med en glubende appetit
og mod betaling, få dobbelt op med kød.

Foto: Mogens Ballegaard

Der var kø og ventetid uden for ”foodtrucken” hos Brødrenes Original. Der var i øvrigt skiltet med
Corona anvisninger, ligesom fødevarestyrelsens godkendelse var sat op til beskuelse, og så var der naturligvis også en flaske håndsprit. Selvfølgelig kunne man betale med mobil-pay og også med kort i DK
”automaten”.
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vokset i huset på Algade 17 i Grønbjerg, havde startet deres drøm om at bygge Danmarks
bedste flæskestegs- bøf- og frikadelle burgere.
Det kunne man ikke få i Aarhus konstaterede de og stiftede derpå brødrenes.dk
(naturligvis www.broedrenes.dk) og kalder
virksomheden Brødrenes Original, som det
fremgår af deres hjemmeside.
Der er tale om store fyldige burgere, som
man ikke kan gabe over - derfor kan man også erhverve sig knive og gafler - dem af træ vel at mærke, hvis man ikke ønsker at forsøge at gnave sig ind på måltidet.
Store gode burgerboller, med lige så gode
frikadeller, rødkål og mayo, som deres udsendte satte tænderne i. Og det er netop det,
der er opskriften. Gode råvarer, kvalitetsprodukter, frikadeller som bedstemor lavede
dem, ribbensteg med sprød svær og mager
saftigt kød til både ribbensteg og bøfsandwichen.
Sådan begyndte det
Pandemien får skyld for meget, og også denne var startskuddet til, at brødrene Theis og
Magnus fik ideen til at fremstille noget af det
bedste eller i hvert fald en nyfortolkning af
den klassiske danske ”grillmad”. Og specielt
i en ”foodtruck”, som kassevogn med køkkenfaciliteter hedder, og som selvfølgelig er
beregnet til at komme overalt, hvor der er
brug for den.

tet Street-Food Festival, der fandt sted den
anden weekend i august i Holstebro.
Men selvfølgelig, måske, kræver det ikke
så meget forberedende arbejde på de daglige
faste åbningstider på hjemmebanen i Aarhus,
som det gør til en Streetfoodfestival som den
i Holstebro, hvor indtjeningen er god, men
hvor ”foodtrucken” også skal betale for at må
være til stede.
Fremtiden
Brødrene giver projektet et årstid, og så må
de se, hvordan det går til den tid. Det skulle
helst munde ud i ansatte i de vogne som udviklingen gerne skulle blive til. Og som det
også står på Brødrenes hjemmeside ”Her hos
Brødrenes husker vi hyggen, og der er altid
plads til et grin og en snak over disken”.
Mor Jonna og far Conrad sad ved et af de
nærmeste borde, der var sat op i anledningen
af festivalen, og de var klar til et give en ekstern hånd med ved fjernelse af skraldeposer
og lignende, for der var enormt travlt inde i
”foodtrucken”. (-mb) 
Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

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

Hverdagen
På brødrenes.dk kan man se, at der er faste tider til hverdag på forskellige destinationer i
Aarhus, men man tager også imod private arrangementer og naturligvis også arrangemenSpuler.
Minilæsser.

5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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 Skybrud over Grønbjerg
Nedbøren i Danmark
Nedbørsmængden i Danmark har ifølge statistik fra DMI været stigende siden 1870. Specielt har det regnvejr, der kaldes skybrud været karakteristisk flere steder i Danmark i
denne sommer, men også i 2011, 2014, 2017
og 2019 har de været særlig mange skybrud.
Nedbøren i Grønbjerg
Grønbjerg har også mærket til dette fænomen, dog på forskellig vis.
Søndag den 25. juli kom regnvandet til
Grønbjerg. Der var dog forskel på hvor meget vand vi fik, næsten fra vej til vej.
I Sønderkjær fik man de ca. 40 mm, hvorimod man i Grønbjerg by fik væsentlig min-

dre og på den nordlige side af Algade og
Grønbjergvej ud af Holstebrovej fik man ingen vand.
Søndag den 25. juli var ikke den eneste
gang der kom vand. Også i begyndelsen af
august kom der store mængder vand.
”I mands minde”
For undertegnedes vedkommende har jeg ikke, i den tid jeg kan huske, været udsat for så
megen regn på én gang.
Man kan måske med rette sætte sig ind i
hvad det betyder for de områder hvor det ikke er så fladt som i Danmark, at vandet kan
samles og danne flodbølger igennem en dal
og have katastrofale følger for befolkningen.

Foto: Mogens Ballegaard

Man kan jo også tage en tommestok og måle bredden og længden af sit hus, inkl. udhæng, og så regne
ud hvor meget vand, der egentlig falder på taget. Så kan man jo tænke på, om nedløbsrørene kan klare
den mængde vand - på ovenstående billede kan de i hvert fald ikke!
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Hvad er vand?
mængde på 15 mm på 30 minutter.
Vand hedder i kemien H2O - to brint og én il- Det vil sige at vi fik knap et tredobbelt skytatom og er egentlig en sjov størrelse, idet to brud den 25. juli.
luftarter danner en væske.
Vandmængden
Hvor meget vand falder der så i løbet af et
Der findes tre former for vand.
 Det der kommer ud af hanen til daglig skybrud.
den flydende form.
Én millimeter regn giver på én kvadratme Is som man kan få ved temperaturer un- ter én liter vand. Da det regnede ca. 40 mm i
der 0 grader celsius.
Grønbjerg hin dag, giver det en vandmængde
 Og endelig dampform som man får når på 40 liter pr. kvadratmeter.
vand koger, almindeligvis ved 100 graSå behøver man jo ikke at være matematikder, også celsius.
professor for at regne ud at en have på 100
m2 giver 4.000 l vand eller 4 m3 vand i løbet
En tredje faktor er trykket, der også har af en halv time. Den mængde vand skal opsuges af jorden eller forsvinde på anden vis indvirkning på vandets tilstandsform.
For eksempel koger vand allerede ved 70 og den anden vis kan være kloaker eller
kældre eller anden form for afløb. Så der skal
grader på toppen af Mount Everest.
Det faktum at vand koger ved mindre tryk, tilsyneladende nok blive brug for de overflaanvendes bl.a. også ved fremstilling pulver- devand bassiner der er udgravet forskellige
steder rundt om byen.
kaffe.
Ifølge DMI statistik for regnmålere over en
Skybrud - definition
10-års periode har nedbørsmængden på måHvad betyder Skybrud egentlig.
lestation 24170 som ligger på Kjærgårdsvej i
Ifølge DMI (Danmarks Meteorologiske Insti- Grønbjerg været det højeste i Danmark.
tut) er et skybrud defineret som en regn- (-mb) 
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 Velkommen til familien Vascaneanu
Ved: Grete Tange

Samtale med beboerne på Skolevænget 3.

meget, samt Mihaelas søster. Den sidste af
Costels brødre er rejst til Italien.

Familien, der bor der, har faktisk boet der siden 1. december, men alligevel var de så Om Danmark
venlige at modtage og fortælle mig om deres Parret fortæller, at de synes, at Danmark er et
dejligt land, og de kommer også godt ud af
liv indtil nu.
det med danskerne. De fortæller også, at de
Præsentation
er blevet budt velkommen af deres nye naboFamiliens efternavn er Vascaneanu, og den er. Samstemmende siger de, at det er meget
består af Mor: Mihaela 34 år, Far Costel 38 bedre at bo her end i Rumænien, selvom Ruår, datter Maria otte år og søn Noah tre år al- mænien er et smukt land.
le lydende efternavnet
Vascaneanu .
Både Mihaela og Costel
er født og opvokset i Pascani en stor by, der ligger i
det nordøstlige Rumænien.
De har også gået i skole i
Rumænien i ni år. Costel
har lært russisk i skolen,
mens Mihaela har haft engelsk og fransk. Mihaela
fortsatte i tre år, før hun gik
på universitetet og blev uddannet til sygeplejerske,
hvilket tog fire år.
Til Danmark
Costel flyttede til Danmark
sammen med sine tre søskende, idet hans storesøster var rejst hertil først, og
hun havde været på Borris
Landbrugsskole, og via det
ophold kom hun ud som
landbrugsmedhjælper.
Storesøsteren var godt tilfreds med opholdet, så hendes fire søskende kom bagefter, og de har nu bosat sig
i ca. 20 kilometers afstand
fra Grønbjerg. De er en stor
familie her, og de har mange venner.
De eneste, der er blevet i
Rumænien, er begge hold
forældre, som de savner

Foto: Mogens Ballegaard
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Costels vej...
Costel var banebygger i Rumænien, hvor han
tog et kort svejsekursus. I 2005 fik han en invitation fra en landmand i Nr. Felding, hvor
han så fik et job som landbrugsmedhjælper.
Efter nogen tid gik Costel i gang med en
dansk svejseuddannelse, og i dag arbejder
han i Tarm på en maskinfabrik med svejsning og montage.

Fritiden
Parret er også interesserede i at deltage i noget af det, der foregår her i Grønbjerg, så Mihaela vil gerne med til badminton, når sæsonen går i gang igen.
De har været med til at holde en fællesspisning, hvor man kom med mad fra sit hjemland, og det syntes de var hyggeligt.
Rumænerne bliver af og til spurgt af danskerne, hvordan forholdet til russerne er, og
Mihaelas vej…
de svarer, at de ikke har noget at gøre med
Costel og Mihaela kendte hinanden fra Pas- dem længere, og de ønsker heller ikke at få
cina i Rumænien og da hun var færdig med det.
sygeplejeuddannelsen i 2010, rejste hun op
til Costel i Danmark.
Børnene Maria og Noah
Mihaela begyndte med at passe grise i Nr. Børnene går i Grønbjerg Friskole Noah i børFelding i to år, men så blev hun gravid, og da nehaven, og Maria i 2. klasse. De bliver nahun vendte tilbage efter barslen, fik hun job i turligvis undervist på dansk, så de kan af og
Ørnhøj, og der er hun stadig. Mihaela kan til rette deres forældre. Hjemme taler vi dog
nemlig vældig godt lide at arbejde med grise, rumænsk, fortæller Costel og Mihaela, så de
og deres indvolde ligner jo også menneske- ikke glemmer sproget, når vi tager ned til denes siger hun. Hun arbejder fra 7 – 16 man- res bedsteforældre, som vi har gjort her i juli
dag - fredag, og hver tredje weekend. På det måned, og for at de jo helst skal kunne tale
tidspunkt boede parret i Ørnhøj, men de så med dem, når de forhåbentlig kommer til
sig om efter et hus i Ørnhøj eller i Grønbjerg, Danmark og holder jul. Parret holder også
og de faldt straks for Skolevænget 3, og det forbindelse med forældrene hver uge på via
har de ikke fortrudt, for her er ro og stilhed, telefon.
og der er god plads til alle, siger de.
Med det takker jeg af efter en hyggelig
snak med te og kage. 





Hvem kan hjælpe?
Kordegnene på kirkekontoret i Skjern fører kirkebøgerne for bl.a. Nr. Omme sogn.
Det betyder, at de registrerer alle fødsler og dødsfald.
Desuden behandler de sager vedrørende navneændringer, udstedelse af nye attester samt
medlemskab af folkekirken.
Du er altid velkommen til at kontakte kordegnen tirsdag - fredag kl. 10 - 13.
Skjern kirkekontor - Tlf. 97 35 26 11 - E-mail: maa@km.dk
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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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 Mindeord for Thyra Helene Winther Larsen
Ved: Bo Larsen / Mogens Ballegaard

Født den 30. august 1933
Død den 06. juli 2021

sig ind i Grønnegade 3, hvor Flemming blev
født. Sidst 1950'erne begyndte Henry at interessere sig for mink og i 1960 købte de huset
på Frydendalsvej 11 og her blev minkdriften
sat i gang. Bedriften blev efterfølgende flyttet ned på lejet grund på gården Frydendal og
siden til en jordlod ved rensningsanlægget
hvor bedriften blev udvidet. Thyra var ejer af
minkfarmen og mens minkavl var en hobby
for Henry, så var det et arbejdet for Thyra og
hun deltog i stort omfang i driften. Sidst i
1970'erne blev der udvidet med fåreavl på
den del af jorden, som ikke var minkfarm.
Ud over minkavl arbejdede Thyra løbende i
marken hos forskellige landmænd i området.
Men hendes største plads blev hos Ejnar
Møller (i Sig), hvor hun både passede huset
og deltog i roehakningen og høsten.
Bo kom til i 1963 og hermed blev familien
fuldtallig. Pigen, som Henry gerne ville have
haft, kom ikke. Dog kom der efterfølgende 6
børnebørn, hvoraf 5 blev piger, som i dag har
6 piger, så de fik piger.
I 1967 rykkede familien til et nybygget hus
på Skolevænget 5. Selv om Henry var murer,
var det ikke selvbyg.
Som 40-årig tog Thyra kørekort, og efter
42 køretimer kunne Thyra rulle ud for sig
selv i den bil, hun var blevet lovet af Henry,
når kortet kom i hus. Det blev til rigtig mange køreture for familien rundt i Jylland og senere hen blev det veninderne, der nød godt at
hendes køreglæde. Først som 80-årig afleverede hun kørekortet.

Thyra Helene Winther Larsen var én af
Grønbjergs utrolig aktive og hjælpsomme
personer og er den 6. juli 2021 som knap 88årig sovet stille ind på Spjald Plejehjem.
Thyra Larsen som hun i almindelig omtale i
Grønbjerg blev kaldt, er født og opvokset i
Barde.
Thyra blev født på gården St. Hamborg,
som familien havde taget navnet efter og
blev døbt Thyra Helene Winther Hamborg
og var nr. 11 ud af en søskendeflok på 13.
Faderen var gift to gange - første gang med
Thyra Helene Winther Hamborg, som han
fik syv børn med og anden gang med Thyras
mor, der hed Thomine Nielsine Martine hvor
der kom seks børn.
Under krigen havde Tyskerne lagt beslag
på skolen i Vorgod og derfor kom størstedelen af Thyras skolegang på syv år til at foregå på Alderdomshjemmet i Vorgod.
Thyra ville gerne have fortsat skolegangen
efter 7. klasse i Herning, men det kom aldrig
rigtig på tale.
Efter skolen kom Thyra i hus på nabogården og her havde hun en dejlig arbejdsplads.
Senere kom hun i huset i Solsøhede. Det var
på denne tid, hun mødte Henry Larsen fra
Grønbjerg til et bal i Abildå Forsamlingshus.
Hun var på det tidspunkt blevet 16 år. De
holdt sammen og i 1954 blev de gift. Thyra
flyttede samtidig til Grønbjerg og de lejede

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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Sidst i 1970'erne begyndte Thyra i skole
igen. Hun bestod folkeskolens afgangseksamen (9. klasse) i Dansk og Regning/
matematik. Før havde hun bestået bogføring
på Handelsskolen.
Midt i firserne nedlagde de minkfarmen,
mens fåreavlen fortsatte til midt 1990'erne,
hvor Henry blev syg.
I 2004 døde Henry, men Thyra fortsatte
med sine ture rundt i Jylland med veninder
eller bare for sig selv med mange besøg hos
Bo i Aarhus. Cyklen blev også flittigt brugt
til mange ture rundt i og omkring Grønbjerg.
1970'erne var også det årti. hvor Thyra blev
aktiv i Grønbjergs fritidsliv. Hun engagerede
sig Husholdningsforening og efterfølgende
også i Kirkelig Samfund, Ældreklubben,
Nørkleklubben og Tour de Pedal.
Igennem de tre første foreninger var hun
igangsætter og primus motor i mange aktiviteter, der blev igangsat i 1970'erne og 1980'erne. Thyra var aldrig bleg for at prøve noget
nyt, så hvis der lige manglede en deltager for
at et hold kunne oprettes, så tilmeldte hun sig
til holdet og fuldførte det. Foreningerne var
også med i de byfester, der blev gennemført i
den periode. Her lå hun vandret i mange dage
for at få hendes dele af festen til at lykkes.
Hvilket selvfølgelig også blev tilfældet. Hendes engagement for byen kom også til udtryk
i opstarten og "driften" af ældreklubben, hvor
hun altid stod for kaffebrygningen.
I 1996 blev Thyra anerkendt for den store
indsats, hun havde bedrevet for kulturlivet i
Grønbjerg. Hun modtog "Æ Gjæv Vestjyde"
og i 1997 modtog hun Grønbjergs Sølvviking
som den fjerde modtager heraf. Begge tildelinger har hun sat umådelig stor pris på efterfølgende.

Begrundelsen for udnævnelsen til ”En
gjæw vestjyde” var:
Thyra Larsen har i mange år udført et stort
arbejde i flere foreninger, blandt andet Grønbjerg Husholdningsforening og Kirkeligt
Samfund, - ligesom hun er hovedkraften i
Ældreklubben, hvor mange mødes til hyggelige stunder.
Ovenstående var ordene, hvormed man fra
Grønbjerg anbefalede Videbæk Kommunes
Folkeoplysningsudvalg at indstille Thyra som
modtager af prisen ”En gjæw vestjyde i
1996”. I folkeoplysningsudvalget kunne man
også se, at ingen kunne være mere motiverede for at modtage denne påskønnelse end
Thyra. Prisen der uddeles hvert efterår af
Landbobanken i Ringkøbing uddeles til mennesker, som ved frivilligt arbejde gør en ulønnet indsats i deres lokalsamfund. Og i 1996
blev det altså Thyra, som helt fortjent blev
valgt til at repræsentere Videbæk Kommune.
Fra en artikel i Runestenen lyder det: Tjenestevillig giver du altid gerne en hånd med,
hvad enten det drejer sig om kaffebrygning
eller husstandsindsamlinger - ja, mange steder nyder vi godt af Thyras aldrig svigtende
hjælpsomhed. Flot lagde du for en halv snes
år siden fra land med en aktiv ældreklub,
som du med venlig og sikker hånd stadig er
den stabile skipper for.
Fornyelig blev Thyra spurgt, om hun da ikke var stolt over udnævnelsen. Thyra er jo
beskeden, og hun svarede: "Hvis man synes,
at jeg har fortjent den, så er jeg meget glad."
Du er en gjæw vestjyde, Thyra!
I 1996 har Ældreklubben fungeret i ti år.
Grønbjerg Husholdningsforening tog initiativ
til ”klubben” og gennem alle årene blev den
ledet af Thyra. ….efter gymnastikken gør det
godt med en kop kaffe. Kaffen har Thyra
I det følgende er det uddrag fra omtale med brygget, men kop og kage er medbragt hjemThyra Larsen fra Runestenen der sætter Ty- mefra. Her mødes man så med bob- og kortras engagement i Grønbjerg i fokus.
spillere og de der laver håndarbejde til velgø-

Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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renhedsformål. Nu er flokken vokset til 40.
Der bliver sunget fra højskolesangbogen. --og i dag er det "Jeg så ham som barn", der
bliver foreslået, men kun den ene (den er også lang), for nu skal vi i gang med anden
halvleg, - bobspil, kortene og strikketøjet.
Der blir´ fortalt, at overskuddet ved kaffesalget kommer i puljen mærket "Julefrokost på
Kroen", ja, og så tar’ vi da også med på menighedsrådets udflugt for pensionister. Jo, vi
er utrolig glade for Thyra.

Ved Grønbjergs Gymnastikforenings 100års jubilæum stillede Thyra Larsen som 72årig op i datidens gymnastikdragt og gjorde
opvisning som i 1907 sammen med atten andre ”gamle gymnaster”.
Thyra Larsen sad i bestyrelsen for Kirkeligt
Samfund i 29 år, og var i mange år formand
og med i bestyrelsen for Grønbjerg Husholdningsforening, hvor hun som tidligere nævnt
var med til at oprette ”Ældreklubben”.
I mange år ”nørklede” Thyra sammen med
en halv snes andre ”nørklere” bamser, tæpper, trøjer, bukser, joggingsæt til Røde Kors,
der sendte nørklearbejderne ud til katastrofeområder.
De sidste ti år af Thyras liv blev desværre
mere og mere præget af demens og i 2017
blev hun nødt til at opgive at bo alene. Hun
flyttede på Spjald Plejehjem og fik her fire år
i trygge rammer, før hun sov ind.
Thyra Helene Winther Larsen efterlader sig
børnene Bo og Flemming, sine svigerdøtre
Lene og Inger samt børnebørn og oldebørn.
Æret være Thyra Larsens minde. 

Begrundelsen for Årets Sølvviking i 1997:
Sogneforeningens formand Tommy Kjeldgaard fremhævede i sin begrundelse for valget
Thyra Larsen, blandt andet hendes store indsats i de forskellige foreninger i Grønbjerg.
Thyra Larsen har i mange år været i Grønbjerg
Husholdningsforening og i Kirkeligt Samfund.
Hun har været med til at gøre Ældreklubben til
et godt samlingspunkt med masser af aktiviteter for sognets ældre beboere.
I 2006 deltog Thyra Larsen som 71-årig i et
cykelsponsorløb til fordel for Ungdomsklubbens lokaleudvidelse.

 I kirke på ”normale” betingelser
Ved: Menighedsrådet / Else Pedersen

Endelig- endelig blev det muligt igen at festuen om mandagen, læsekreds, menigvære kirke på nogenlunde normale betin- hedsrådsmøder og al anden aktivitet.
gelser.
Så der bliver mange ting at se frem til her i
efteråret fx – Høstgudstjenesten i Abildå
”og hvad må vi så” – ja vi må holde gudstje- Brunkulsleje – *Syng Dansk aften – Allehelnester, dåb, vielser, begravelser og bisættel- gens – 1. søndag i advent.
ser som vi plejer og som vi tidligere, før Coronaen, gjorde det.
Vi vil glæde os til dem alle og samtidig huBare det at få hverdagen tilbage i kirken er ske de 6 generelle råd fra Sundhedsstyrelsen;
en rigtig stor ting. Vi må have helt normal
kirkekaffe – måske bliver det igen med en  Hold afstand
småkage til :-).
 Vask dine hænder til eller brug håndsprit
Vi kan planlægge musik for de små, helt  Luft ud og skab gennemtræk
normal undervisning af konfirmander, alle  Gør rent, særligt på overflader, som manaktiviteter i relation til kor sættes i gang igen,
ge rører ved
besøg af børnehaven i kirken osv. osv.
 Bliv vaccineret
Alle aktiviteter i konfirmandstuen kan starte  Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har
igen, nogle er heldigvis allerede i gang – kafsymptomer 
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 Mindeord for Henning Halkjær
Ved: Mogens Ballegaard

bejdede indtil det lukkede. Efterfølgende fik
han arbejde på en stolefabrik i Nr. Felding. I
en del af den tid boede Henning hjemme og i
1982 købte han Algade 32.
Henning traf Lilly Gammelgaard på svineslagteriet i Holstebro i 1990-erne og de dannede par og flyttede sammen på Algade 32,
hvor de havde mange gode år sammen inden
Lilly blev dement og plejekrævende, i den
forbindelse fik Henning førtidspension for at
passe Lilly, indtil det blev for svært, og Lilly
kom på plejehjem, hvor hun døde i 2011. Lilly blev begravet på Nr. Omme kirkegård,
hvor Henning også ønskede sit sidste hvilested.
Henning Halkjær havde livet igennem ingen tillidshverv i hverken Holstebro eller
Grønbjerg, men ville man vide noget om og i
Grønbjerg ringede man til Henning, hvilket
sagtens kan siges at være et tillidshverv.
Henning Halkjær var den ældste af søskendeflokken i hjemmet, men fik ikke selv børn,
men han var trods det eller måske derfor meget optaget af sine søskendes børn. Et eksempel på denne tilknytning opstod med at Hennings ældste niece havde to mostre, som hun
naturligvis kaldte moster, og da hun havde
svært ved at sige morbror Henning, blev det
således, at Henning kom til at hedde moster
Henning. Denne titel beholdt han og blev af

Født den 22.april 1940
Død den 02 juni 2021
Henning Halkjær, Algade 32, Grønbjerg
Henning Halkjær blev født i Vind. Forældrene Helga og Henry Halkjær flyttede til Ørnhøjvej 24 i Grønbjerg i 1943, og i 1951 flyttede familien, til Sønderkjærsvej 26, hvor familien drev landbrug.
Da familien boede på Ørnhøjvej gik Henning
fire år i Øster Skole. Da familien flyttede til
Sønderkjærsvej skulle han gå i Vester Skole,
der lå ved Sønderkjærsvejs udmunding i Algade.
Som det var skik og brug på landet på det
tidspunkt, skulle børn hjælpe til ved landbruget, og det gjaldt også for Hennings vedkommende. I 1956 – 57 gik han på Brejninggård
Efterskole.
Henning Halkjær aftjente sin værnepligt i
Viborg og efterfølgende fik han plads som
karl ved Asger Berthelsen i Vester Holmgård
samtidig med, at han hjalp til derhjemme.
Henning gik senere, sammen med flere andre fra Grønbjerg, på Lægård Landbrugsskole i Holstebro.
Herefter passede Henning gården derhjemme, samtidig med at han havde aftenarbejde
på Svineslagteriet i Holstebro, hvor han ar-

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

alle sine niecer og nevøer kaldt moster Henning, hvilket han også senere blev kaldt af
Rigmors børn og børnebørn og endda også af
sine egne venner.
Henning kunne endvidere godt finde på at
gå til bal sammen med de ældste søskendebørn, og sammen med dem fulgte også deres
efterskolekammerater. Alle disse kammerater
kunne udbryde, at ”Nu kommer moster Henning”. De unge fyre ville naturligvis også
gerne nyde en øl og gik til baren, hvor Henning stod og de vidste godt, at Henning var
god for en øl, men Henning ville også godt
snakke med de unge, så der gik jo lang tid,
synes de unge mennesker, før Henning fik
pungen op af lommen.
Af fritidsinteresser havde Henning primært
tre. Familien, billard og dans.
Den sidstnævnte fritidsinteresse var som
nævnt dans. På én af disse danseaftener traf
Henning Rigmor, der kommer fra Ringkøbing.
Henning og Rigmor flyttede sammen i
Ringkøbing og havde sammen nogle gode år
der, men Henning beholdt boligen på Algade

32, i Grønbjerg, og som han lunt sagde, det
var rart at have, hvis Rigmor skulle gå hen
og blive træt af mig.
Familiemæssigt var Henning altid på pletten, og familien skulle blot nævne ordet projekt eller opgave før Henning stod ved døren
og ville hjælpe, sådan var han.
Henning Halkjær blev godt 81 år gammel
og efterlader sig foruden sine søskende med
familie også Rigmor og dennes børn og børnebørn.
Æret være Henning Halkjærs minde. 
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