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Efteråret er over os

Så mange efterårsfarver i et enkelt træ, og dagen efter er det helt anderledes.
(Der er to Hjertetræer, hvoraf det ene er mere farverig end det andet.)

RUNE
STENEN

 Redaktionen

omgang og til tider også et tidskrævende projekt, men det skulle jo helst blive godt igen.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Ser man på hele det politiske spektre, er der
måske en forskel på landspolitik og kommunal politik. Det landspolitiske er måske i
overvejende grad et syn på den politiske line
der præger et valg, hvorimod den kommunale
side af sagen måske mere handler om hvilke
løsninger, der kan findes i det kommunale regi. Måske praktiske løsninger, der ikke altid
har så meget med en politisk holdning at gøre, men mere om hvem man tror på, der kan
udføre de bedste løsninger i det kommunale
regi.
Vi har jo hørt om, at man i RingkøbingSkjern kommune kan finde brede løsninger,
selvom der til tider også skal tælles stemmer,
for at et projekt kan gennemføres.

Kommunalvalg
Skal du til kommunalvalg tirsdag den 16. november?
Naturligvis skal du lade din stemme tælle
med på den person eller det parti, du nu synes, opfylder dine ønsker til den fremtidige
Ringkøbing-Skjern kommune.
Hvis vi nu skal anskue det lidt fra en Grønbjerg-vinkel, så kan man jo godt tillade sig at
sige, at vi ikke har haft de helt store sager
som involverer hele byrådet. - Endnu da.

Vi har ikke en Vestas, der skal fra byen og
ud til hovedvejen ad kringlede veje med store
Naceller, der fylder det meste af et lille parMen under alle omstændigheder: Benyt dig
celhus.
af din demokratiske ret til at stemme.
Vi har endnu ikke store vindmølleplaceringer Og det er jo som sagt den 16. november, man
i sigte ”der tager udsigten” ud over vort herli- skal til Spjald for at stemme, hvis ikke man
brevstemmer inden den 12. november.
ge landskab.
Vi har ingen, eller der er ikke udsigt til store
solcelleparker, som nogen mener er forfærdelige at se på.

Deadline for nr. 174 er
lørdag d. 31. december 2021
Bladet udkommer
onsdag d. 19. januar 2022

Vi har endnu ingen store rundkørsler der skal
etableres. (Det kunne måske være fristende at
få etableret en rundkørsel, så lastbiler osv.
kunne komme uden om Grønbjerg).

RUNESTENEN

Der er så vidt vides ingen planer om at etablere et stort vandland med tilhørende faciliteter, der skal tages stilling til.

www.runestenen.dk
Redaktør:
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 25 47 05 89
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Det største problem der florerer på de sociale
medier i Grønbjerg, er sikkert trafikken igennem Grønbjerg ad Algade. Der kunne måske
blive en opgave for det nye byråd, hvis en sådan opgave er en byrådsbeslutning.

Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af
Mogens Ballegaard ©.

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793

Opgravning af byen er vist et led i et landsomfattende projekt, der har til hensigt at lede
al overfladevand væk fra rensningsanlæggene. Så det kan nok ikke nytte at harcelere
over politikkerne i forhold til den beslutning,
selv om det for nogle husejere er en træls

Mobilpay:

25 47 05 89

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

flytter fra storbyen til Velling. Bogen, der
vandt boghandlernes Gyldne Laurbær, tager
udgangspunkt i den vestjyske kultur og natur
– og i vestenvinden, der ofte blæser med en
del friske meter i sekundet.
Der bliver tale om optagelser on site, når
filmholdet – anført af instruktøren, skuespilleren og forfatteren Hella Joof rykker ind i
Ringkøbing-Skjern Kommune – formentlig
allerede i foråret 2022.
Hella Joof har udtalt at hun glæder sig inderligt til at filmatisere Stines vidunderlige
roman. Filmen skal overdynges med smukke
billeder fra Velling og omegn. Fjorden, Vesterhavet og den høje himmel.
Der er så meget vestjysk DNA i ’Meter i
sekundet’, at bogen selvfølgelig kun kan filmatiseres på stedet her i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Men det er klart, at vi er ovenud
tilfredse med, at Nordisk Film har valgt at
lægge produktionen her hos os.
Det er en del af vores filmstrategi i Ringkøbing-Skjern Kommune, at vi gerne - gennem
film og tv-serier - vil fortælle historier om
vores områdes unikke natur, storladne landskaber og særlige ånd, kultur og kulturhistorie.

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

Til Runestenens læsere.
Valg 16.11.21
I skrivende stund er der under en måned til det kommende valg til Regions- og
Byråd.
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 mulighed for
med jævne mellemrum at gå i stemmeboksen.
Næste chance er den 16, november hvor
der som bekendt er valg til kommuner og regioner.
Et stort privilegium som vi skal glædes
over, og værne om.
Forberedelserne til valget har stået på længe. Valgkampen skydes for alvor i gang
førstkommende lørdag hvor tusindvis af plakater med håbefulde kandidater kommer i
lygtepæle, og bannere sættes op langs landevejene i hele kommunen.
Der bliver afholdt en række vælgermøder
og kandidater kan mødes på gader og stræder.
Jeg ser frem til at deltage i vælgermødet på
Grønbjerg friskole.
God valgdag til jer alle.
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Filmatisering af ”Meter i sekundet”
Jeg vil gætte på at flere af jer har læst succesromanen ”Meter i sekundet” af Stine Pilgaard
mens hun boede ved Ringkøbing Fjord.
De vindblæste vidder i vestjyske Ringkøbing-Skjern Kommune lægger endnu en gang
kulisse til en storstilet og ambitiøs filmsatsning, når Nordisk Film næste år forventer at
begynde optagelserne til filmatiseringen af
Stine Pilgaards succesroman ’Meter i sekundet’.
Romanen handler om en ung kvinde, der
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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:

Billardklubben:
Bolettes Stofbutik:
Byrådet - lokalt (S):
Byrådet - lokalt (V):
Flagalle:
Forsamlingshus-udl.:
Forsamlingshus-udl.:
Gb Aktiv - badminton:
Gb Aktiv - fodbold:
Gb Aktiv - gymnastik:
Gb Aktiv: - Formand:
GB-hjemmets Venner:
Grønbjerg Bypark:
Grønbj Friskole Bst.:
Grønbjerg Friskole:
Grønbjerghjemmet:
Grønbjerg Inovækst:
Grønbjerg kraftvarme:
Grønbjerg kraftvarme:
Grønbjerg-2000:
Jagtforeningen:
Kirkebetj./Graver:

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

Niels Erik Jakobsen
Bolette Leegaard
Søren Elbæk, Spjald
Hans Østergaard, Spjald
Jens Sandal
Henrik Pedersen
Henrik Pedersen
Henrik Mortensen
Claus Bak
Leif Vestergaard
Gitte Hauris
Annette Pedersen
Charlotte N. Dyrberg
Pernille Refslund
Niels Henrik Larsen
Sten Schmidt
Vildbjerg
Vildbjerg-vagthavende
Claus Bak
Jørgen Bank
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
28 29 19 74
23 46 87 75
40 46 07 59
23 41 00 48
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

Kultur og Samvær: Uafklaret
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
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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
31 36 12 01
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

Side

NOVEMBER
MA 8
TI

Dagen aftaget med 5t 3m

Side
LØ 11 Jagt i Kiddal

45

9 Terminsprøver denne uge GB-fri

SØ 12

Kirke ingen

ON 10 Menighedsrådsmøde/Mortensaften

MA 13

50

TO 11

TI

FR 12

ON 15

LØ 13 Jagt i kiddal - Dåb i Nr. Omme kirke
SØ 14

Kirke 10.30

MA 15

46

TI

35

TO 16 Julehygge Lykke Kloch - K&S

LØ 18

ON 17
39

SØ 19

Kirke 9 (AH)

MA 20

51

TI

21 Juleafslutning GB-Fri + Kirke

LØ 20 Julemarked
SØ 21 Malene Bondesgaard

Kirke 9 (AH)

MA 22 Tilm. til reception Menighedsr.

47

37

TO 23

10

FR 24

7

LØ 25

Juledag

Kirke ingen

SØ 26

2. juledag

Kirke ingen

23

10

LØ

1 Gåtur (kl.14) og

Kirke kl. 15

35

SØ

2

Kirke ingen

MA 27 Julebal

TO 25

TI

28 Jagt i Kiddal

FR 26 Juleklip i GB-Fri

ON 29

LØ 27 Jagt i Kiddal

TO 30

SØ 28 Recept - Else Pedersen

Kirke kl. 16

MA 29 Juletræsfest

48

7-9

Kirke 10.30 og 14.45

52

ON 24

TI

36

ON 22 Grønbjerghjemmet Kirke kl. 10

FR 19

TI

39

FR 17 Kirke GB-Hjem

16 Kommunalvalg - Spjald

TO 18 Kultur og Samvær

14

FR 31

35

Deadline Runestenen
JANUAR - 2022

30
DECEMBER

ON

1 Generalforsamling i vandværket

36

MA 3 Skoledag GB-Fri

TO

2

TI

4

FR

3

ON

5

LØ

4 Jagt i Kiddal

TO

6

SØ

5

Kirke 10.30

FR

7

MA 6

49

LØ

8

SØ

9

Kirke 9
2

TI

7 Koret ”Gesta Danorum” i Kirken

29

ON

8

MA 10

TO

9

TI

11

ON 12

FR 110
5
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Dagen aftaget med 9t42m

….fortsættelse fra side 3

-Jeg læser DI’s analyse som et klap på
skulderen i forhold til den store indsats vi har
gjort - i Erhvervsrådet og på rådhuset - for at
sikre de bedst mulige rammevilkår for virksomhederne – og som et resultat, der forpligter os til at fortsætte i samme ambitiøse spor.
Vi har en rigtig god og tæt dialog med virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune,
og at 82,2 procent af SMV’erne vælger at
svare ’tilfreds’ eller ’meget tilfreds’, når de
skal vurdere kommunens erhvervsvenlighed,
ser jeg som et bevis på, at SMV’erne føler
sig set og hørt og taget med på råd – og at de
ved, hvor de skal gå hen for at få den nødvendige hjælp.
Der ingen tvivl om, at DI’s analyse er med
til at sende et signal til de mange entreprenante iværksættere, vi har i Danmark, om, at
Ringkøbing-Skjern Kommune på mange forskellige parametre er et rigtig velegnet sted
for dem at slå sig ned og starte virksomhed.
Store virksomheder er også tilfredse
Men igen skiller Ringkøbing-Skjern Kommune sig ud.
For mens tilfredsheden i de otte vestjyske
kommuner gennemsnitligt varierer fra 68,9
blandt SMV’er til 90,7 blandt store virksomheder, er 83,8 procent af alle virksomhederne
i Ringkøbing-Skjern Kommune ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med kommunens erhvervsvenlighed.

Ringkøbing-Skjern Kommune støtter filmatiseringen ’Meter i sekundet’, ligesom
f.eks. ’Hvide Sande’ fik kommunal støtte
med på vejen. I budgetaftalen, der blev indgået i slutningen af august i år, afsatte byrådet 2 mio. kr. til filmsatsningen.
Jeg glæder mig til at følge optagelserne, og
endnu mere til at se resultatet af anstrengelserne.

Tilfredse små og mellemstore virksomheder.
Mens tre ud af fire store danske virksomheder er tilfredse med den kommunale erhvervsvenlighed, gælder det på landsplan
kun for godt halvdelen – eller 57 procent – af
de små og mellemstore virksomheder
Det viser en analyse fra Dansk Industri, der
slår fast, at det er de jyske virksomheder, der
generelt er mest tilfredse med kommunernes
erhvervsvenlighed:
Ringkøbing-Skjern Kommune skiller sig
ud
Ringkøbing-Skjern Kommune er med en
SMV-tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed på 82,2 procent kun ’slået’ af Hedensted med bare 0,1 procentpoint mere på
82,3 procent tilfredse SMV’er.
Jeg er både glad for og stolt over, at så stor
en procentdel af vores SMV’er vurderer, at
Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt sted
at drive virksomhed.
Runestenens læsere ønskes et godt efterår. 

Har du/I ændringer til Vejviseren 2022 giv redaktionen et praj - se adr. mm. side 31

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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 Ny betaling i Grønbjerg Friskole
Ved: Formand Pernille Refstrup

Grønbjerg Friskole og NaturMusen indkaldte
til ekstraordinær generalforsamling, onsdag
d. 15. september på Grønbjerg Friskole.
Ifølge vedtægterne der siger:
§ 14 stk. 5: Inden bestyrelsen træffer beslutning om fastsættelse af størrelsen af kontingenter, skolepenge
og forældrebetaling for skolefritidsordning
og vedtægtsændringer, skal generalforsamlingen høres.
Dagsorden:
 Forslag. – skolepenge betales 11 gange
årlig, i stedet for nu 12 gange (juli måned
fordeles på de øvrige måneder)
 Forslag – takststigning på skolepenge
100 kr. pr. måned. Ikrafttræden for
1.oktober 2021.
 Forslag – takststigning på SFO betaling,
100 kr. pr. måned. Ikrafttræden for 1. oktober 2021.

På den ekstraordinære generalforsamling
blev følgende besluttet:
 At hæve skolepengene med 100 kr. om
måneden fra 1. oktober 2021
 Betaling af skolepenge går fra 12 måneder til 11 måneder årligt. Det betyder at
taksten fra 1. oktober vil være 1.300 kr. i
11 måneder årlig. Juli måned er betalingsfri.
 Hæve SFO betaling med 100 kr. om måneden fra 1. oktober 2021 + frugtpenge
100 kr./mdr. 

INVITATION
Else Pedersen har 25 års jubilæum i
Nr. Omme Menighedsråd.
Det vil vi gerne markere
ved en reception
Søndag d. 28. november kl. 12.00
i Grønbjerg Forsamlingshus
Med venlig hilsen Menighedsrådet
Tilmelding til Gravers Kjærgaard
40 74 73 91 eller mail:
gravers@kjaergaardsvej10.dk
Senest den 22. november 2021

Adr.: Svinget 2B, Grønbjerg
Formand:
Niels Jakobsen tlf.: 21 72 30 40
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I Forældreinfo fra NaturMusen
Ved: Afdelingsleder Klaus Wolff

betyder bl.a. at personalet bærer handsker,
når de deler frugten ud, og at børnene ikke
som tidligere selv kan tage frugten.
Vi har valgt, at børnene fortsat skal have eftermiddagsfrugten med hjemmefra i form af
en lille ekstra madpakke. Det har i løbet af
corona-perioden vist sig, at der er fordele ved
at gøre eftermiddagsfrugten til noget, børnene selv kan finde frem og håndtere. Samtidig
giver det en god ro, at børnene ikke skal vente på, at den voksne serverer frugten. Vi har
mange praktiske opgaver med sovebørn og
bleskift i eftermiddagstimerne, hvilket selvfølgelig gør, at tiden sammen med børnene
begrænses. Vi ønsker at være sammen med
børnene så meget som mulig - derfor vil vi
gerne minimere praktiske opgaver.
Med nedlukningen fjernede vi mælken fra
middagsbordet. Børnene har nu drikkedunke,
som de selv kan styre. Vi oplever at børnene
får drukket mere i løbet af dagen, da det er
helt ok at tage en mundfuld en gang i mellem.
Alt dette har naturligt nok afstedkommet
spørgsmål fra forældrene i forhold til betaling.
Vi har valgt at bruge den overskydende
frugtbetaling til aktiviteter omkring mad og
madlavning. Blandt andet laver vi af og til
snobrød, pandekager eller suppe over bål.
Når vi sammenligner indtægter og udgifter
på frugt-kontoen, går det nogenlunde op. I
skrivende stund har vi et overskud på 1700
kr. hvilket sandsynligvis vil udjævne sig hen
over efteråret og med julens ekstraforbrug taget i betragtning. 

Aflevering og afhentning
Fra mandag (uge 38 – den 20. september) vil
det igen være muligt for jer som forældre at
komme i garderoben om eftermiddagen, når I
henter jeres børn.
Det skal understreges, at dette - kun gælder
garderoben og ikke resten af huset, da det er
vores erfaring, at det skaber mere ro til de
børn, som er i gang med en leg, at de ikke
bliver forstyrret af voksne udefra.
Vi henstiller til, at opholdet i garderoben bliver kort, så der ikke opstår ”trafikprop”.
Ved aflevering om morgenen forventer vi, at
I som forældre hænger barnets overtøj, termotøj og regntøj på krogen i barnets rum,
lægger skiftetøj i kassen og eventuelle bamser og sutter i skabet.
Vi vil gerne minde om, at garderoberummet
skal tømmes helt hver fredag!
Medbragt legetøj
Børnene må ikke medbringe legetøj - telefoner, læbestifter, bolde og andet - i børnehaven, medmindre det er meldt ud, at vi holder
legetøjsdag. Det medbragte legetøj virker
forstyrrende på børnehavens leg og aktiviteter, og vi kan dertil ikke tage ansvar for de
medbragte ting.
Frugtordning i børnehaven
Siden Corona-nedlukningen er procedurerne
omkring frugtordning i børnehaven ændret.
I foråret 2020 måtte vi af hensyn til hygiejne
helt droppe formiddags- og eftermiddagsfrugt. Senere genindførte vi formiddagsfrugten, men med større fokus på hygiejne. Det

Pastor Lykke Kloch Sørensen kan træffes på følgende måder:
∗
∗
∗

Hjemmekontoret, Algade 34 i Grønbjerg
Tlf:
31 36 12 01
Mail.: lyks@km.dk

Endvidere på kontoret i Ørnhøj kirkecenter med fast kontortid
tirsdage mellem kl. 10 -16.
Præsten står til rådighed ved ønske om samtale og har tavshedspligt.
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Sommerfesten 2021
Der skal lyde en stor tak, til alle som deltog i
årets sommerfest, 3. - 4. september.
Det er sjovt at sidde i et udvalg, og gennemføre et program, når folk møder op og deltager. Det smitter naturligvis også af på dette
års resultatet, som har givet et overskud på
33.000 kr. Midlerne fordeles mellem de fire
foreninger, som er en del af sommerfestudvalget.

tager lang tid, mange mennesker skal arbejde
sammen og mange ting skal falde på plads
Alt dette ville ikke kunne lade sig gøre, uden
de mange frivillige hænder, så STOR TAK
FOR HJÆLPEN.
At vi i år, har haft et så flot overskud, skyldes
ikke mindst vore mange sponsorer, tak til
dem:

Grønbjerg aktiv - Sogneforeningen - Mag- Se sponsorerne side 19
rethes døtre og Friskolens støtteforening
HUSK AT SÆTTE X VED SOMMERFEAt planlægge og arrangere en sommerfest, STEN 2022. 2. - 3. september UGE 35 2022

Juletræsfest 2021
Søndag den 28. November kl. 14.30 - 16.30
Kom uanset alder og deltag i årets juletræsfest
Vi mødes ved den gamle smedje kl. 14.30, hvor vi vækker julemanden.
Derefter tænder vi lyset i det store juletræ på Torvet hvorefter vi vil gå ned til gymnastiksalen.
Der serveres, gløgg, kaffe, saftevand og en godtepose til børnene.

Entré: 30,- pr. person
Glade julehilsener - Grønbjerg Sogneforening

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
9
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Juleballet 2021
Igen i år kommer Volf Duo og spiller op til dans.

Gå ikke glip af årets fest !!!
Den 27. december 2021 kl. 18.30
i Multisalen på Grønbjerg Friskole

v
v
v
v
v
v

Tilmelding og betaling kan foregå på MobilePay 93 42 12………….
……………..(husk at notere navn for tilmeldte)
Bordbestilling kan ske til Charlotte Dyrberg på tlf. 40 46 07 59
Entré-pris 150 kr. pr. person, og sidste tilmelding er d. 23. december 2021
Medbring din egen julemad…..
…..eller bestil evt. smørrebrød hos Madstedet på tlf. 24 79 20 55 som leveres.

v Igen i år vil der være pizza til natmad
Glade julehilsener
Sogneforeningen

Følg os på Facebook:
”Julebal Grønbjerg 2019”

Søndag d. 21. november Kl. 09.30 – 17.00 - Grønbjergvej 4, Torsted
Malene Bondesgaard, Grønbjerg sælger fantastiske kreative kranse & dekorationer
NORDIC NATURE
10
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I Ny formand for Grønbjerg Aktiv
Ved: Grønbjerg Aktiv

Ved den sidste fælle generalforsamling lykkedes ikke at få valgt en ny formand for bestyrelsen i Grønbjerg Aktiv For Alle, - opgaven blev lagt i hænderne på den nye bestyrelse.
Grønbjerg Aktiv har været uden formand siden den tidligere formand Heidi Mouridsen
valgte at trække sig, da hun flyttede til Ørnhøj.
Den ekstraordinære generalforsamling fandt
sted i Klubhuset, Frydendalsvej 4, den 27.
oktober 2021 kl. 19.30.
Dagsorden var valg af formand for Grønbjerg Aktiv. For en god ordens skyld blev
der valgt dirigent, referent og stemmetæller.
Bestyrelsen havde foreslået Gitte Hauris.
Gitte Hauris blev valgt med alle stemmer.
Gitte Hauris bor i Abildaa, har børn i Grønbjerg Friskole og har trænet fodboldbørn i
Grønbjerg Aktiv.
På forespørgsel om ikke et medlemskab af
bestyrelsen kunne være på sin plads, var Gitte absolut ikke afvisende, dog kom det som
lidt af en overraskelse, at det var nu og så
som formand. Gitte havde nok set sig selv i
rollen til næste år, men nu er det sådan, siger
Gitte, og jeg har da en ide om at være med til
at holde gang i Grønbjerg Aktiv på bedste
vis, og jeg vil også trække på min erfaring
fra bestyrelsesarbejde i bl.a. Abildaa forsamlingshus. 

ester

Gitte Hauris

ØRNHØJ FODKLINIK
v/Daiva Mikkelsen
Åbningstider i klinikken efter aftale
Kontakt til: Tlf./sms: 22 46 84 68
www.ornhoj-fodklinik.dk
Hovedgaden 58- Indgang ved P Plads

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

Tømre r & Snedke r A pS
v. Da n Je n s e n
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

 Else Pedersens 25 år i menighedsrådet
Femogtyve år i et råd eller bestyrelse, eller
hvad man ønsker at kalde det, når en
”institution” har en formand, næstformand,
sekretær og kasserer. Af de 25 år har de 17
været som formand.
Det er da en bedrift. En bedrift der er forårsaget af gode bestyrelseskollegaer, en opbakning fra sognet, en til enhver tid positiv og
visionær præst. Gode medarbejdere i personalegruppen (som menighedsråd er man også
arbejdsgiver) og frem for alt et spændende,
interessant og til tider udfordrende arbejde.
Et arbejde man aldrig bliver færdig med, idet
udviklingen ikke går i stå, selvom kirken,
som det i bund og grund drejer sig om, er en
tusindårig institution.
Hvad er der så sket i de femogtyve år Else
Pedersen?
Ser vi på stillingen som præst i Nr. Ommeog Ørnhøj sogne (vi har jo fælles præst) så
har jeg været med til at ansætte tre præster.
Ansøgninger, indstillinger med dertil hørende prøve prædikener, vel at mærke af alle de
udvalgte i ansøgerfeltet.
Vi har ansat organister der også skulle vise
deres kunnen ved orgelet, kirkesangere og
gravere, der er indstillet til samtale. Det har
noget med mennesker at gøre, og er derfor
altid en spændende proces og naturligvis også, om vi får valgt den rette ud af ansøgerfeltet. Det synes vi nu er gået meget godt, mener Else Pedersen.

Else Pedersen har været med i menighedsrådsarbejdet i 25 år - Tillykke. Alle foto: M. Ballegaard.

de har også været at få menighedsrådene (i
mine 25 år har der været valg til menighedsrådet seks gange) til at spille sammen og få
hele rådet til at fungere sammen med personale og præsten. Det er jo ikke givet at man
Et interessant, spændende og givende områ- på forhånd kan sige at de og de mennesker
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kan sammen, og som arbejdsgivere for personalet, dog undtaget præsten, har vi også måtte tage del i udviklingen, hvilket har betydet
at vi afholder medarbejdersamtaler, arbejdspladsvurdering, nye overenskomster, arbejdstider osv. osv. Der er tale om rammer og rådighedstid i forhold til planlægningen.
Vi har endvidere skullet tage stilling til nye
regnskabssystemer der skal implementeres,
og det er jo ikke givet at ethvert menighedsråd har en EDB-kyndig iblandt sig. Derfor
har vi indledt et samarbejde med andre menighedsråd om at få regnskaberne udført af
en professionel, tilføjer Else Pedersen.

Faktaboks:
Nr. Omme Sogn hører til Skjerns Provsti der er
hjemmehørende i Ribe Stift. Der er menighedsrådsvalg hver fjerde år.

På organistområdet har der været tale om en
opnormering af stillingen. Vi har organist
sammen med Ørnhøj, hvilket har betydet at
vi kan udvide organistens arbejdsområde til
at omfatte mere fællessang, babysalmesang,
et kor både i Ørnhøj og i Grønbjerg. Sang fra
højskolesangbogen, samtidig med at præsten
kan skabe aktiviteter der omfatter organistens
indsats.

Præster:
Ernst Mølgaard Ottosen, Ole Rasmussen, Bodil
Toftdahl og Lykke Kloch Sørensen.
Af præster har Else Pedersen været med til at
ansætte de tre sidstnævnte.

I forbindelse med den eller de bygninger som
vi skal tilse og indstille til vedligehold af har
der været tale om, at blytaget på kirken skulle
udskiftes. Det var i øvrigt på høje tid, da taget var utæt, hvilket har forårsaget at flere
ege stolper i tagkonstruktionen var ved at
mørne og også skulle skiftes ud.
Så har Præstegården også fået en ordentlig
omgang. Selve præstegården er blevet renoveret samtidig med, at der blev bygget en
konfirmandstue. Det skete i forbindelse med

Else Pedersen har i sine 25 år i menighedsrådsarbejde haft kontakt med:
Biskopper:
Niels Holm, Elisabeth Dons Christensen og Elof
Westergaard.
Af disse har Else Pedersen været med i valget af
de to sidstnævnte.
Provster:
Jens Simonsen og Poul Ivan Madsen.

Menighedsrådsmedlemmer alfabetisk:
I 2008 blev medlemsantallet sat ned fra seks til
fem medlemmer.
Dorthe Liv Jørgensen, Erik Ellegaard, Eva Broni, Gravers Kjærgaard, Grethe Lorentzen,
Hanne Kjærgaard, Hans Christian Birkebæk,
Helle Engestoft, Ingerlise Vestergård, Klaus
Jensen, Kresten Vestergaard, Marianne Hansen
og Minna Kjeldgaard.
Foruden de valgte menighedsrådsmedlemmer er
den til enhver tid siddende præst medlem af menighedsrådet og har i de fleste tilfælde stemmeret.
Personale:
Graver:
Inger Skytte, Ida Ebbensgaard, Iver Sørensen,
Klaus Tang.
Organister:
Dorte Sønderby, Hanna Husted, Helle Majlund,
Monica Vestervig.
Kirkesanger:
Aage Kleinstrup, Anna Nygaard Slyk, Hans Jørgen Mikkelsen, Karen Margrethe Bülow Møller.
En valgperiode i menighedsrådet er fire år.
Når Else Pedersen kan holde 25 års jubilæum
er årsagen naturligvis, at man er gået ind i det
første år efter et menighedsrådsvalg.

Konfirmandstuen og præsteboligen med mellemgangen mellem de to bygninger
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ansættelsen af ny præst i årene 2003 - 2004.
Ud over disse opgaver har vi været beriget
med opgaver som at få en aflastningsklokke,
hvilket var nødvendigt, idet den ”gamle”
klokke ikke kunne implementeres med automatisk ringning, fortsætter Else Pedersen.

mindst at få gennemført. Og så er der naturligvis ”Kirkenyt”, der skal udgives fire gange
årligt.
Kirkegården er ikke fritaget for ideer. Efterhånden som flere og flere bliver bisat på en
urnegravplads bliver andre grave overflødige
og hvad gør man så.
Her i Grønbjerg har vi etableret en sansehave, hvor frivillige fra sognet har anlagt fire
forskellige sansehaver, så alle kan bl.a. kigge
og nyde synene - indsnuse duftene fra træer
og blomster eller bare sidde og nyde stilheden og lade tankerne fare.
Derudover er der regelmæssigt samarbejde
med de øvrige foreninger i Grønbjerg med
hensyn til arrangementer i kirken, sommerfest og ikke mindst den årlige fællesspisning.

Ellers er formandens opgave at få indkaldt til
menighedsrådsmøder, lede møderne og reAflastningsklokken i klokkestolen med den gamle præsentere sognet i diverse kirkelige sammenhænge.
klokke i glamhullet til venstre.
Vi har restaureret altertavlen, prædikestolen
og kristusfiguren på nordvægen i kirken. Parkeringspladsen uden for kirken er blev forvandlet fra en tilfældig p-plads til en organiseret én af slagsen. Opgaver der har været
yderst interessante at tage stilling til og ikke

Menighedsrådsarbejde er et område, som
man vist kan sige, at man aldrig bliver færdig
med, og er det interessant og man har behagelige samarbejdspartnere at have med at gøre, er det jo kun et plus slutter Else Pedersen.
(-mb)

Foto: Mogens Ballegaard

Der er flere steder i og omkring Grønbjerg man kan blive farvestemt i efterårets mangfoldighed at farver - her er det på Sandbækvej.
14
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Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
Fællesspisning fredag den 4. februar kl. 18.00
i Grønbjerg Forsamlingshus
Menu:

Flæskesteg med tilbehør +
det ”traditionsrige” dessertbord med kaffe/the
Pris:
Voksne
75 kr.
Børn under 13 år 40 kr.
Børn under 3 år
gratis.
Der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til fornuftige priser.

Medbring selv service og bestik.
Tilmelding senest mandag den 31. januar
SMS/mail til 20 49 89 31 / elsekpedersen@hotmail.com
Vi glæder os til at se jer
Kultur og Samvær, Margrethes Døtre og Menighedsrådet

15

10. november 2021

 Missionen lykkedes - Bananbar - Tjek

😊

Ved: Lars Holm Hansen

Sørgekåben er en af vore største sommerfugle og netop i år var der en større invasion af
arten, dog mest i øst Danmark, men gradvist
hen gennem juli og august blevet der set adskillige i Øst- og Nordjylland, enkelte i
Nordvestjylland men ingen i Vestjylland.
Vi læste på sommerfuglehaver.dk, at det kunne være en god ide at fabrikere en såkaldt
”bananbar” med overmodne bananer, hvilket
jeg så begyndte med primo august og tillige
blev der lagt gærede mirabeller og blommer i
”baren”.
Som den glade haveejer jeg er, kan det siges
at jeg holder meget af de fugle, dyr og insekter, som føler sig tiltrukket af de ting der gøres for at de skal føle sig hjemme og de er
derved med til at give liv i ens have og det er
helt fantastisk hen over året at kunne følge
med i:
 Fuglene som bliver fodret på foderbrættet
og bruger de opsatte redekasser.
 blomstrende træer og buske fulde af humlebier, svirrefluer mv. som er med til at
bestøve frugttræer mv. om foråret.
 den lille havedam vi gravede i fjor, som
tiltrækker frøer, salamandere og ikke
mindst guldsmede, vandnymfer, rygsvømmere og vandkalve.
 og så kommer vi til de flotteste af alle i
haven som dette skriv handler om, nemlig
sommerfuglene, hvor der er adskillige arter, som er vidt forskellige, men de er alle
”begavet” med nogle fantastiske farver;
og da hver eneste art har sin egen biologi
og er afhængig af forskellige planter,
hvorpå de kan lægge deres æg og larverne
efterfølgende kan vokse sig til ”sommerfugle” på, er det vigtigt at sætte sig lidt
ind i hvad man kan gøre for at tiltrække
de enkelte arter.

Admiral er en træksommerfugl, som flyver til Sydeuropa for at overvintre.

En lang række stauder og buske tiltrækker
sommerfugle i forhold til nektar/føde, men i
forhold til at yngle er det vigtigt at man har
varierede græsarealer med input af forskellige planter og hjemmehørende arter, som eksempelvis brændenælder, hvor bl.a. 3 almindelige sommerfuglearter Nældens Takvinge,
Dagpåfugleøje og Admiral lægger deres æg
på, og ligeså er tidsel også en god art både
som nektarplante, men også som yngleplante
for Tidselsommerfugl og så er der jo også
sommerfugle som er tilknyttet forskellige
træarter.

Tidselsommerfugl er også en træksommerfugl,
men der kan være meget forskel på, hvor mange
der kommer tilflyvende i de enkelte år.
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Alt i alt kan man ved at gøre forskellige ting i
sin have skabe ”natur-rum”, og det er netop
det vi har gjort i vores, og derfor har vi bl.a. i
løbet af denne sommer kunne iagttage og nyde en del forskellige arter af sommerfugle og
en vurdering er, at et sted mellem 10 og 15
arter yngler på matriklen…….

Lille Ildfugl er en rigtig flot lille sommerfugl, som
en gang imellem kommer på besøg og her sidder
den på en tidsel. Mange kan ikke lide at have tidsler, men i forhold til sommerfugle så er det en rigHer en af havens specialiteter ”Det hvide W”, tig god plante.
som sidder på en bønneplante, men dens værtsplante er dog elmetræerne, som jo har været sygdomsramt i en lang årrække, hvilket netop derfor naner, samt blommer og mirabeller og baren
har ramt denne art meget. Arten bliver ikke set var med det samme et hit for specielt Admimeget i Vestjylland, vi havde den tilbage i 90´erne raler, men også andre insekter kunne godt liinden vore store elmetræer gik ud og da det skete de gærede frugter, som det også kan ses på
først i 00´erne forsvandt den, men da vi nu igen nedenstående foto hvor 2 Admiraler og 1
har ret store elmetræer, ja så er den kommet tilba- Dagpåfugleøje mæsker sig i den overmodne
ge og jeg glæder mig over den hver gang jeg ser banan :-)
den.

…. den 23. august blev en god dag 😊😊

….. men tilbage til overskriften
”Missionen lykkedes … ”

Indtil til denne dag havde baren været populær for de superflotte Admiraler, hvor der
Som skrevet blev en ”banan-bar” etableret i havde været op til 10 – 11 stykker ad gangen,
haven på et solbeskinnet sted omkring den men netop denne dag, da jeg kom hjem fra
10. august. I baren blev lagt overmodne ba- arbejde den 23. august og lige skulle se
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Sørgekåbe

hvordan det gik i ”baren”, gav det et ”gip” i
mig, da jeg med det samme kunne se, at vi
havde fået meget fint besøg - Den jeg drømte
om da jeg startede bananbar-projektet

en bestyrelseskollega i Aulum, som læste om
mit lille projekt og kopierede det. På fotoet er
der også fluer, hveps og en stor grøn bille
”Kobberguldbasse”, som også havde fast ophold i ”banan-baren”, mens jeg holdt den
”SØRGEKÅBE” en SUPER OPLEVELSE åben med gratis servering 😉

var kommet helt til Vestjylland, ja mere end
50 km. længere vestpå end den hidtil var set
på det tidspunkt, for at besøge min ”bananbar”!
Jeg holdt øje med den i over en halv time og
tog en del fotos, men da den sad i skygge på
en banan, havde den mest foldede vinger og
kun når admiraler eller fluer generede den,
åbnede den vingerne kort og det var svært at
få et foto.
I den sidste uge af august havde vi besøg af
den store flotte sommerfugl flere gange og
her det bedste foto. På sidste dagen d. 1. september var der faktisk hele 3 eksemplarer.
Der var flere rundt i Vestjylland, som også
fik oplevelsen af et besøg af Sørgekåbe, bl.a.

Foruden de viste og allerede omtalte sommerfugle var de øvrige arter i haven:
 Stor Bredpande, Stregbredpande, Skråstregbredpande.
 Lille og Stor Kålsommerfugl, Grønåret
Kålsommerfugl, Aurora, Citronsommerfugl
 Blåhale, Dukatsommerfugl, Nældens Takvinge
 Engrandøje, Græsrandøje
Sørgekåbe var sommerfugleart nr. 20 i vores
have i år, og det er jeg sikker på er et rigtig
fint antal for en have i Vestjylland og vidner
om, at man kan få rigtig gode selvskabte oplevelser, i dette tilfælde ved at anlægge en
”banan-bar” til sommerfugle. 
18
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Overskuddet ved Sommerfesten 2021 skyldes også vore sponsorer:
10-4 Videbæk - Anneberg Transport - Billig Arbejdstøj - Bolettes Stofbutik - E. Vendelbo - Eriksens Maskinstation - Hanne og Klaus Tang - Havana Pizza - Jytte og Søren Nilausen - Kjærs Brød Videbæk - Klip Inn Ørnhøj - Kop og Kande Spjald - Krogs
Blomster - Malene og Claus Bak - Massør, Sonja M Andersen - Midt-Vest Brænde Planter og Pesto - Ringkøbing Landbobank - Spar Ørnhøj - Spjald Pizza og Kebab Spjaldbo - SuperBrugsen Spjald - SuperBrugsen Videbæk - Vestjysk Bank - Videbæk
Apotek - Ørnhøj Fodklinik - Stor tak til dem alle - festudvalget!
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 Indsamling til Røde Kors
Ved: Grete Tange

Landsindsamling 2021
Søndag den 3. oktober var der indsamling til
Røde Kors i hele Danmark, og i Grønbjerg
var vi også en flok på syv hold, der var ude
med raslebøssen - og vi blev meget våde
God modtagelse i Grønbjerg
Det var en særdeles god modtagelse, vi fik
hos dem, der var hjemme, og det resulterede
i, at der i Grønbjerg blev indsamlet 4.555 kr.
Desuden var der personer, der betalte med
mobil pay. Disse beløb er ikke registreret
som kommende fra os.
I hele den gamle Videbæk kommune kom
der 21.900 kr. ind.

En stor tak sender Røde Kors til alle dem,
som gav et beløb til indsamlerne.
Tak for støtten og hjælpen
Det var et pænt resultat, og jeg vil gerne hermed takke dem, der gik turen, og som straks Venlig hilsen
sagde ja, da jeg henvendte mig. Det gør dette På Røde Kors’ vegne Grete Tange. 
arbejde meget nemmere.
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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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 Veteranbiltræf på Grønbjerghjemmet

Alle drengene interesserer sig for motorrummets finurligheder, medens de unge piger nok interesserer sig for hvordan man sidder i denne Borgward Isabella fra 1961 som Sten Nielsen fra Vildbjerg havde med til træffet den 28. august på Grønbjerghjemmet.

Den utrolig velholdte Citroën ID 19 fra 1961 havde Tom Jensen, Ravnsbjerg, bragt med til træffet der var arrangeret af Grønbjerghjemmets venner i samarbejde med Svend Bundgaard, Algade, Grønbjerg
22
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Nummerpladerne i Ringkøbing Amt hed
fra 1903 - 1958 ”Ø” I Ringkøbing og også Grønbjerg fra 1958 - 1968 ”DP” som
Renaulten her til venstre er forsynet med.
Der var god tilslutning til arrangementet
hvor alle billeder er taget af Mogens Ballegaard.
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 Alle har en historie
Ved: Hanne Kjærgaard

Alle har en historie.
Nysgerrighed er for mit vedkommende en
stor drivkraft, når jeg møder en person med
en hobby, interesse, passion eller blot et
menneske med holdninger og med kant.
Nysgerrigheden er benzinen til, at jeg gerne
vil vide mere. Min lyst til at vide mere og
derefter at fortælle kan nogen måske synes er
”for meget”.
På den anden side hvis du, som jeg, også
har interesse at høre hvilken historie, der
knytter sig til ”Alle har en historie”- person i
denne omgang. Skal du endelig blive hængende, som de af og til siger på TV.

Karen overtog ejendommen, blev det til planteskole.
Det blev dog hos Ernst Tang, Iver havde
sin første arbejdsplads. Ernst var kvægbonde,
og han havde ejendommen, hvor Hanne Meiner og Klaus Tang bor. Som det ofte var dengang, ringede Ernst til Thorvald for at spørge, om Iver ville hjælpe til i bedriften det næste år. Iver havde en ide om, at han ville være
landmand, men da han var yngste mand, og
der i forvejen var en karl ansat, levede arbejdet på landet ikke helt op til hans forventninger. Og det må vel siges, at være en ærlig
sag. Indtil vi får kendskab til dette eller hint,
har vi ingen mulighed for at vide, om det er
noget vi trives i.
Samtalen falder på, hvad vi har lært af vores forældre. Iver fortæller om sin far, Thorvald, at han var af den opfattelse, at ”det altid
var en god ting at blive i pladsen”, er aftalen
for et år, så bliver du et år, sagde han. Og sådan blev det, selvom Iver blev klar over, at
han ikke skulle være landmand. Om sin mor,

Inden man når helt ind i gården, er man sporet
ind på, at der er hunde til stede

Iver Sørensen behøvede ingen betænkningstid, da han blev spurgt om at medvirke. At
Eva også sagde ja til at være med i snakken,
er jeg kun taknemmelig for. Historien omhandler derfor to personer med hver sin historie, samtidig med de har en fælles historie.
Iver og Eva bor på Sønderkjærsvej omgivet
af smuk natur og med udsigt mod vest og
nord. Her er deres tre piger, Anne Marie, Helene og Anette vokset op. Iver og hans seks
søskende er også er opvokset her.
Efter niende klasse skulle Iver absolut ikke
gå i skole mere. I fritiden, mens han stadig
gik i skole, hjalp han til derhjemme, og han
arbejdede hos Frede, som var Anders Højmoses far, Frede var svineavler. Da Anders og

Eva og Iver med de to ældste i kennelen
24
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Edith, fortæller Iver, at hun plejede at sige, at
”det er altid godt af have noget på kistebunden”. Selv om arbejdet ved landbruget var
anderledes end forventet, var lønnen god, og
det gav Iver mulighed for at spare op.
Eva fortæller at hun er født i Blåvand, at
hendes far i mange år var slagter, og hendes
forældre har forpagtet slagterbutik i Blåvand
og Kibæk for senere at købe butik i Rask
Mølle. Evas far havde en tro på at byen blev
center by i kommunen, og at der derfor ville
ske udvikling. Sådan gik det ikke, derfor skete der afvikling i stedet for udvikling i Rask
Mølle. Butikken blev solgt, og familien flyttede til Hvide Sande, hvor Evas far arbejdede
hos fiskeeksportør Edgar Madsen. ”Vi fik
lært vigtigheden af at hjælpe til”, der skulle
blandt andet laves smørrebrød, og der skulle
hjælpes til i butikken. Men det var vigtigt for
forældrene at der også blev tid til at være
barn, tid til at lege og tid til at deltage i forskellige former for sport. Fodbold har f.eks.
været Evas store interesse. Eva og Iver, som
sidder over for mig i havestuen, er uden tvivl
to mennesker, som er opvokset med gode
livsværdier, præget af sund fornuft, som i dag
gør at de har begge ben solidt plantet på jorden.
De taler begge med respekt om to hold forældre, som har vist vejen og givet værdier
med, som er værd at efterleve. Måden Eva og
Iver taler om deres tre piger, vidner om, at de
også har givet dem gode leveregler og værdier med i rygsæk.
Naturen betyder utrolig meget for Iver, han
nyder omgivelserne, som han plejer, der fældes træer og der plantes nye. Han nyder at fiske og især jagt har hans store interesse. Når
han er på jagt, om det er med eller uden gevær, er det altid med hund. Igennem 20 år har
han været med, når der er ande- og fasanjagt
hos en ældre herre fra Lemvigområdet.
Jagten foregår på følgende måde, tre jægere
har deres Cocker Spanielhunde med, deres
opgave er at drive fuglene op, helst ikke for
mange af gangen. De der har haglbøsser med,
skal kunne nå at skyde. Iver og måske tre andre medvirker med deres labradorhunde, de
er med for at apportere. Iver har nogle gange
to hunde med, og har han det, er det med at
25

være klar. Hundene er SÅ klar, og det kræver
at manden også er klar. Hvilken af hundene
der får signal til at hente byttet, bestemmer
Iver. Kan I se det for jer, der står en mand
med sine to hunde, deres ører er løftede, og
de står på spring. Jeg kan næsten forestille
mig, hvor skuffet hunden, der står tilbage, er.
Pjat vil du tænke, og naturligvis er det pjat,
eller er det nu også det. Tre gange om året
deltager Iver i denne form for jagt. At være
på jagt med gevær eller riffel giver en ganske
anden oplevelse, her skal jægeren have øje
for vildtet, samtidig skal han have øje for
hunden.
Hundene giver anledning til mange oplevelser. For ca. to måneder siden berigede hunden Asti Eva og Iver med 10 hvalpe, hvoraf
de ni lever, ni sorte små bedårende hvalpe,
som er klar til at blive en del af hver sin familie. Det vil dog sige to af hvalpene skal ikke sælges, og to mangler at blive afsat. Med
til historien hører, at Asti, hvalpemoren, måtte aflives for få uger siden. Hun var kun seks
år, og Iver havde håbet på flere hvalpe af
hende. Asti var et meget fint eksemplar at av-

Foto: Mogens Ballegaard
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le på. Det var ikke en svær beslutning, at hun
skulle aflives, men det har været svært og rørende at tage afsked med en skøn hund. Asti
havde dårlig lever, og der var ingen mulighed
for behandling. En af de sidste dage, fortæller
Iver, kom hunden hen til ham, lagde hovedet
ind til ham, og han fornemmede at hunden vil
udtrykke et ”hjælp mig”.
Hundetræning, som foregår i Skjern to gange
om ugen, er naturligvis tidskrævende, men det
betyder noget for Iver, at hundene kender deres plads, og det kræver en indsats fra hundeejeren. Hvalpene trænes fra de er tre måneder.
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Tidligere var Iver til konkurrencer med sine
hunde, det prioriterer han ikke på samme måde længere. De fleste stævner er på Sjælland
og enkelte på Fyn, selv om han har vundet
med flere hunde, er den lange transporttid en
ulempe. Derfor nøjes Iver med at tage til
Holstebro, hvor der bliver afholdt hundeprøver. Han har ikke behov, at ”vise sine hunde
frem” ved større stævner. Det er med en tydelig stolthed, at han fortæller om avlsarbejdet og træningen med sine hunde. Jeg har
stor respekt for mennesker, som er dygtige.
Iver er dygtig til at arbejde med sine hunde.
Det er så lidt der skal til fra at have en god
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hund og til at have en møghund, siger han. At er udskiftning blandt personalet. Helene holIver og Evas hunde er veltrænede, hersker der der meget af at være udenfor. Mulighederne
ingen tvivl om.
for at være ude er desværre ikke gode ved
Bakkehuset. Eva er kritisk uden at være neHvor Iver træner hunde eller går på jagt, vil gativ, og hun ytrer sig mere for at sige, at det
Eva gerne gå ud med veninder eller tage på er som det er. Som regel henter Iver Helene
marked sammen med døtrene Anne Marie og om mandagen, de besøger Marianne og Eli,
Anette. De kan bruge timer på at gå fra stand Ivers søster og svoger, de får formiddagskaftil stad og finde gode genbrugsting. Eva er glad fe, og derefter går turen hjem til Sønderfor at synge, og det er det sange kan, at give kjærsvej, hvor Helene får mulighed for og
glæde. For tiden er Eva med i to kor, idet hun nyder at være ude.
synger i Hoverkoret og i vores lokale Nr. Ommekor. Selv om det er Iver, der træner hunde- At høre god musik er en interesse Eva og
ne, deler Eva interessen om deres ve og vel.
Iver deler. Når der spilles musik i Muldbjerg
Eva bruger også tid på at være en del af på- mølle, er de hyppige gæster. De nyder gerne
rørende rådet ved Bakkehuset i Videbæk, oplevelsen i gode venners lag. Selv om Britta
hvor deres datter Helene bor. Eva fortæller og Niels er flyttet fra byen, tager de gerne tunøktern og usentimental, at hun synes, der er ren til Grønbjerg, for at følges med Eva og
plads til forbedringer på institutionen. Som så Iver. Næste år har Eva planer, hun vil gerne
mange andre steder er, kontinuitet at ønske. besøge Skagen, når der er festival. Får hun
Helene har behov for en forudsigelig hver- mon ideen solgt til de resterende, det kan vi
dag, det er derfor uhensigtsmæssigt, når der håbe for hende, og for dem.

Billeder i serien: Mogens Ballegaard
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Eva uddannede sig for mange år siden til
køkkenleder. Jobbene hang ikke på træerne,
Eva fik dog et vikariat på 1½ år på et plejehjem, derefter var hun uden arbejde et års tid.
Er der ikke arbejde at få i et køkken, jamen så
må der være andre muligheder, det blev derfor til 13 års arbejde hos bageren i Spjald. Da
bageren lukkede, søgte Eva tilbage til sit fag
og fik arbejde først i Lem, da der var fare for
at køkkenet skulle lukke, blev det til 1½ år på
Åkanden i Tarm. Herfra kom Eva til Dejbjerglund efterskole, hvor hun var i syv år. I
dag arbejder Eva igen i Lem på plejehjemmet
Rosenlunden. Arbejde er Eva glad for, der er
et godt kollegialt fællesskab.
Iver fik aldrig en faglig uddannelse, på
trods af det har han, bortset fra et år hvor han
brugte tiden på fiskeri og jagt, altid haft arbejde. Det er blandt andet blevet til arbejde
på Trehøje døre, 16 år på Grønbjerg limtræ,
syv år hos Velfac, fem år hos Vestas i Lem,
og de seneste syv år som kirketjener og graver ved Nørre Omme kirke.
Iver nyder friheden til selv at tilrettelægge
arbejdet. Og som han siger, når der kommer
en for at se på en hund, jamen så kører jeg
hjem, for derefter at vende tilbage og fortsætte arbejdet ved kirken. Det bringer os tilbage
til begyndelsen. Glæden ved at arbejde under
åben himmel. Glæden ved naturen.

at Iver absolut er til det sidste. Skolebænken
har aldrig fristet og dermed heller ikke lysten
til at tage en uddannelse. Ivers afsluttende
bemærkning er, at han er glad for sit nuværende arbejde, at han sætter pris på samarbejde med det øvrige personale omkring kirken,
og at han håber at blive indtil pensionen.
Tak Eva og Iver at I sagde ja til en snak, og
tak at I inviterede indenfor. 

I forlængelse af snakken om uddannelse eller ej, nævner Eva udsagnet ”Nogen er til at
se og høre, andre er mere til at røre og gøre.
Betydningen er til at forstå, og måden at sige
det på, synes jeg, er tiltalende. Eva fortsætter

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
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

En musikalsk oplevelse
Koret Gesta Danorum besøger Nr. Omme Kirke
Tirsdag den 7. december kl. 19.30
Gesta Danorum, som betyder Danernes Gerninger jfr. Titlen på Saxos Danmarkskrønike, er et kammerkor, som hører hjemme i Holstebro. Koret blev
grundlagt i 1989 og dirigeres af Jesper Fjord, uddannet i musik og dramaturgi.
Koret arbejder især med kormusik fra det 19. og 20. århundrede og tilstræber en
slank og lyrisk skandinavisk kortradition.

Alle er velkomne til en musikalsk aften i kirken 
Menighedsrådet

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
29

10. november 2021

 Fra Hørsholm til Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Nye beboere i Grønnegade 4a

Tony beretter:
”Jeg arbejdede hos Motorola – et amerikansk firma, der bl.a. fremstiller store radiotelefoner. Jeg var der i mange år, men arbejdet blev mere og mere anstrengende, for nogle af deres afdelinger blev nedlagt, og det resulterede i, at den danske afdeling fik meget
at lave. Der blev afskediget mange, men arbejdet skulle være færdigt hurtigere. Det resulterede i, at jeg fik en blodprop i hjertet,
som blev behandlet med stent (behandlingsmetode til blodpropper) på Rigshospitalet. Jeg fik ingen men, men alligevel besluttede jeg, at jeg ville stoppe med jobbet og gå
på pension.”

Præsentation:
Manden i huset præsenterer sig selv:
”Jeg hedder Tony Coly Schultz,” og fruen
fortæller, at hun hedder Hannelore Vendelbo
Schultz. Hannelore og Schultz er begge tyske
navne, men der er ingen af dem, der stammer
fra Tyskland.
Forhistorien:
Parret fortæller lidt om deres historie:
Tony og Hannelore kommer fra Hørsholm
og lærte hinanden at kende for 20 år siden.
Det skete på en campingplads. De er begge
fraskilte og pensionister, og de har 5 børn tilsammen.

Foto: Mogens Ballegaard

Hannelore med familiens lille hund og Tony i ”musikstuen”
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Da Hannelore var social og sundhedsassistent og hurtigt kunne få job, bestemte parret,
at de kunne rejse til Jylland til børnene.
De søgte efter et hus med kip, idet Tony
havde et kirkeorgel, og det skulle der være
plads til, derfor skulle taget gå i kip. De fik
orglet ind i huset, og Hannelore fik med det
samme job et stykke borte. Hun søgte og fik
hurtigt et job lidt tættere på, og der har hun
været, indtil hun nu er gået på pension.

Fritidsinteresser:
Tony kan rigtig godt lide at gå og lave store
og små ting i huset, bl.a. har han sat en flot
mur op ud mod vejen. Han spiller både orgel
og sækkepibe, og Tony har også samlet orgler og gjort dem i stand. Tony har et istandsat
orgel, som står i et værelse i huset. Tony har
dog ikke taget organisteksamen, så han spiller mest for sig selv både på orgelet og trompeten som han også har.

Hvorfor Jylland og Grønbjerg:
Hannelore og Tony beretter:
”Da vores datter med familie valgte at flytte til Haverslev i Himmerland, valgte vi at
følge efter og bosatte os i Solbjerg ved Hadsund, for så var der kun en halv times kørsel,
hvis de pludselig fik brug for os.
Senere flyttede de til Sørvad med 4 børn og
4 hunde samt 2 kaniner, så de havde stadig
brug for hjælp en gang imellem. Derfor besluttede vi, at vi ville flytte i nærheden. Vi
var ude at se på forskellige huse, men da vi
så dette hus her, var vi enige om, at det skulle
være det. Første februar flyttede vi ind, efter
at have boet i et sommerhus i 4 måneder, da
vi havde solgt vores hus og skulle ud straks,
mens vi først kunne flytte ind her efter de 4
måneder.
Vi har ikke fortrudt købet, for vi er blevet
venligt modtaget af folk her i byen, og vi nyder også området her.
Vi har dog ikke nydt, at der har været vejarbejde udenfor vor dør fra kl. 7 morgen til
kl. 17, men glæder os til at se det hele færdigt, for vi synes, at folkene er meget arbejdsomme og omhyggelige.”

Her i vinter kunne de tænke sig at gå i motionscenter, og de har også meldt sig ind i
skytteforeningen i Ørnhøj.
De fortæller også om deres lille hund, der
er deres et og alt.
Med det takker jeg mange gange for venlig
modtagelse med kaffe og god snak. 

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

Vejviseren 2022…
Send dine ændringer/tilføjelser til
runestenen@runestenen.dk
eller med SMS til: 25 47 05 89
Husk vi tager også børnene alvorligt. De kommer i med navn og adresse samt fødselsår.
Vejviseren bliver kun omdelt i Grønbjerg by og på land.
Vejviseren udkommer sammen med Runestenen til januar.
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

reviderede regnskab.

Lørdag d. 28. august
Havde Grønbjerghjemmet inviteret til veterantræf, Grønbjerghjemmets venner gav kaffe og rundstykker. Til frokost kunne man købe pølser.
Stor tak til alle der mødt op med biler, motorcykler og traktorer. Vi skylder også stor
tak til Svend Bundgaard for hjælpen. En god
dag for alle.

Bestyrelsen er som følgende:
Formand: Annette Pedersen
Næstformand: Ulla Koldby
Kasserer: Karin Demant
Sekretær: Kristine Kjær
Projektleder: Anette Hansen
Suppleant: Anna Kirsten Gammelgaard
Revisor: Lene Bach
Suppleant: Mogens Ballegaard

Tirsdag d. 28. september
Bedre sent end aldrig fik vi afholdt generalforsamling for Grønbjerghjemmets venner
for 2020.
Annette Pedersen fortalte lidt om, hvad der
var sket i 2020, som alle ved har året været
præget af Corona.
Karin Demant fremlagde det godkendte og

Der blev givet en buket og holdt tale for Lis
Madsen, der stopper som frivillig. Lis har
haft kontakt til Grønbjerghjemmet siden
1987, hun har været frivillig i alle 10 år,
Grønbjerghjemmets venner har eksisteret
stor tak til Lis. 

Efter vedholdende rygter forlyder det, at Videbæk Apotek har sponsoreret Sommerfesten i
Grønbjerg med 1000 hovedpinepiller. De blev udleveret ved udgangen lørdag aften.

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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 Nyt fra byrådet - ekstra
Ved: Borgmester Hans Østergaard

Til trods for en travl hverdag har Hans Øster- sundhedsvæsen ved at forebygge hospitalsgaard sendt indlægget, der skulle have været indlæggelser og ved at imødekomme, at bebragt i det forrige nummer og som kommer her: handlingskrævende borgere udskrives tidligere fra hospitalet.
Det kommende budgetforlig
Enigt byråd står bag budgetaftale.
Ældreboliger
Den 30. og 31. august var Byrådet samlet i Under anlægsbudgettet er der desuden afsat
Laugesens Have for at tilrettelægge kommu- penge til at omdanne eksisterende ældrebolinens budget for 2022-2024 og et enigt Byråd ger til plejeboliger; en post, der igen afspejler
står bag budgettet.
den demografiske udvikling, hvor befolkninJeg er glad for, og meget tilfreds med, at gen i kommunen bliver ældre.
det igen i år lykkes at få hele Byrådet til at
Grøn Omstilling
mødes om en budgetaftale.
En aftale, der kommer i kølvandet på et år Derudover afspejles den grønne omstilling
præget af Corona og forud for kommunalval- også i anlægsbudgettet, hvor der bl.a. er afsat
penge til elbiler på Handicap og Psykiatriget til november.
Budgetaftalen kommer oven på et stramt fi- området, til kystsikring, til klimasikring og
nanslovsforslag fra regeringen samt en aftale til el-ladestandere.
mellem Kommunernes Landsforening (KL)
og regeringen, der er præget af tilbagehol- Et godt fundament
denhed, men hvor der er afsat penge til at Det går godt i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vi har en solid økonomi og en fornuftig drift.
imødekomme den demografiske udvikling.
I Ringkøbing-Skjern Kommune betyder Derfor er det en gedigen og god budgetaftale,
den demografiske udvikling flere ældre bor- Byrådet er nået frem til.
Det nye byråd som tiltræder den 1. januar
gere. På driftsbudgettet i den budgetaftale,
som byrådet tirsdag den 31 august blev enige 2022 skal drøfte kommunens langsigtede økoom, er der derfor afsat 4 mio. kr. ekstra i nomiske mål - herunder hvilket anlægsbudget
2022 på Sundheds- og Omsorgsområdet til at byrådet ønsker, samt hvor robust kassebeholdimødekomme den ændrede demografi. Et til- ningen skal være. Derfor er det aftalt, at det
svarende beløb er afsat på Handicap og Psy- nye byråd i marts måned samles for bl.a. at se
på ønsker til anlægsbudgettet de kommende år
kiatri-området.
Samtidig oprettes der som en 'investering i - og for at se på, hvordan et eventuelt forhøjet
den gode udvikling' tre nye stillinger under anlægsbudget skal finansieres.
Børn og Familie med henblik på at fastholde
den positive udvikling, der har været på an- Arbejdskraft og Erhvervsvenlig
Ringkøbing-Skjern Kommune i top-10 i erbringelsesområdet.
På driften er der desuden afsat penge fra hvervsvenlighed.
Som landets bedste til at tiltrække arbejdsvækstpuljen til videreførelse af kommunens
filmsatsning, der bl.a. foreløbig har ført til TV kraft og med en andenplads i erhvervsvenlig-serien 'Hvide Sande'. Satsningen forventes at hed ender Ringkøbing-Skjern Kommune på
føre til nye filmprojekter, der dog også er af- en samlet 10. plads i Dansk Industris måling
af erhvervsvenligheden i landets kommuner.
hængig af lokal opbakning og finansiering.
Infrastrukturen trækker stadig nedad - både
når det gælder sort asfalt og bredbåndsdækSundhed
Byrådet har indtil videre afsat 15 mio. kr. til ningen.
Det var på forhånd svært at overgå sidste
byggeri af et nyt akut- og aflastningscenter,
der skal styrke et nært og sammenhængende års flotte femteplads i DI’s måling af er34
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hvervsklimaet i de danske kommuner.
Alligevel er jeg meget tilfreds med, at årets
undersøgelse placerer Ringkøbing-Skjern
Kommune på en 10. plads.
Jeg hæfter mig ved, at vi ligger på førstepladsen, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, og at vi ligger på andenpladsen i
forhold til den overordnede erhvervsvenlighed. Det kan vi kun være glade og stolte over.
Kommunen får samtidig en flot 6. plads i
kategorien ”Information og dialog med kommunen” og 75 procent af de adspurgte virksomheder svarer ”helt sikkert/sikkert” på
spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen. Til sammenligning er landstallet på godt
60 procent.
Blandt de indikatorer, hvor RingkøbingSkjern Kommune ligger i den flotte ende er
også kategorien ”Kommunal sagsbehandling”. Her får kommunen en samlet placering
som nummer 12 - med endnu bedre placeringer for underkategorierne ”kompetent og effektiv sagsbehandling i forbindelse med byggesager” (8. plads) og ”kompetent og effektiv sagsbehandling af din virksomheds miljøforhold” (7. plads).

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi
kontinuerligt, målrettet og proaktivt på at sikre, at vores virksomheder har de bedst mulige
rammer for at skabe vækst, og forsøger f.eks.
gennem en tidlig og opsøgende dialog at tage
udgangspunkt i virksomhedernes individuelle
behov. Derfor er jeg rigtig glad for at se, at
virksomhederne i undersøgelsen anerkender
kommunens indsats og vores fælles dialog.
Jeg ser frem til et forsat godt samarbejde
med borgere og virksomheder om at gøre
Ringkøbing-Skjern kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og drive virksomhed i. 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Jens Sandal
61 41 71 54

Lørdagsdåb - Advent - Nytår
Lørdagsdåb

Man vil kunne planlægge lørdagsdåb til en af nedenstående datoer, indtil 4 uger
før dagen, selvfølgelig altid efter aftale med præsten. Lørdagsdåb er altid kl. 9.30.

Datoerne for efteråret 2021 + vinter/sommer 2022 er:
lørdag d. 13. november kl. 9.30 i Nr. Omme kirke
lørdag d. 12. marts kl. 9.30 i Nr. Omme kirke
Lørdag d. 25. juni kl. 9.30 i Nr. Omme kirke
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.
Nytårsgåtur og gudstjeneste i Nørre Omme
Det nye år begynder traditionen tro med en frisk gåtur - i små grupper - nytårsdag
fra kirken kl. 14.00. Vi er tilbage ved kirken kl. 15, hvor der serveres varm suppe
og en gudstjeneste!
Mange hilsner fra menighedsråd og præsten.
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 Sundhed

I England har man undersøgt en stor gruppe børn fra ni måneder til fjorten år, og der
var over halvdelen, der havde mentale proVed: Læge Henrik Thomsen
blemer.
Men langt de fleste havde det kun kortvarig
Syg - en gang imellem
Det er normalt at være syg en gang imellem. og nogle havde det så i længere tid og flere
Det gælder både for legemlig og psykisk gange.
Så hvis man er lidt skør en gang imellem er
sygdom.
Begge slags sygdom rammer ca. 85% af det helt normalt. Det er da rart at vide. 
alle mennesker i hele verden, men heldigvis
går det meste over af sig selv, eller kan beJulegudstjeneste
handles.
tirsdag den 21. december
Man skal bare være opmærksom på, at man
både som ung og ældre kan løbe ind i noget
8.15 Grønbjerg Friskole
af den ene eller anden slags, men man kan jo
9.30 Vuggestue, dagpleje og barsel
så trøste sig med, at det ikke behøver at blive
10.15 NaturMusen
så slemt.

Fællesskab - og at spise sammen
Vi er i menighedsrådet flere gange blevet opfordret til at arrangere en form for
”fællesspisning” i konfirmandstuen.
Det vil vi også rigtig gerne, men vi vil meget gerne både have gode ideer til formen
samt til selve planlægning og udførelsen.
Hvordan - fx suppeaftner, frokost, varm mad ??
Hvornår - tidspunkt på dagen, hvilke dage og hvor ofte ??
Så kunne du tænke dig, at give en hånd med, på den ene eller anden måde, så giv
et praj herom til en af os i menighedsrådet, så planlægger vi det videre arbejde
sammen. 
Gravers Kjærgaard
Grethe Lorentzen
H.C. Birkebæk

40 74 73 91
97 38 44 86
40 42 41 62

Else Pedersen
20 49 89 31
Kresten Vestergaard 40 19 65 62

Indbydelse til Covid19 udsat generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Onsdag den 1. december kl. 19:30
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Med venlig hilsen Grønbjerg Vandværk
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 Afdelingslederens beretning
Ved: Klaus Wolff (fork. af red.)

Tak - i en svær tid
Først og fremmest vil jeg
sige tak til alle forældre i
både vuggestuen, børnehaven og i sfo’en. I har været
positive og forstående over
for den situation vi har stået i. Gang på gang har der
været små justeringer, som
personale og dernæst forældrene skulle forholde sig til. - Må man
komme indenfor, kan man få morgenmad,
må man have noget med til fødselsdage osv.
Også en stor tak til personalet, der flot har
navigeret i retningslinjer, påbud og forbud.
En ”fødsel”
Den 15. august for seks år siden kunne vi for
første gang slå dørene op for vuggestuen i
NaturMusen. Vi begyndte med seks børn og
var spændte på om det hele ”holdt vand”.
Kunne vi opretholde børnetallet i Grønbjerg?
Svaret viste sig heldigvis at være: Ja! I løbet
af de seks år har børnetallet vekslet mellem
fem og 15 børn, og som det ser ud lige nu, vil
der fortsat være børn i vuggestuen et godt
stykke frem. En af hovedårsagerne til at vi
fortsat har børn i vuggestuen er personalets
omsorg.
Vuggestuen har hver dag været på legepladsen, i byparken eller på gåtur. Benene bliver
rørt, når løbecykler og scootere drøner rundt
på bmx-banen og gangstierne i byparken.
Sanserne bliver skærpet, når bækken skal undersøges, når der står en vintergæk eller når
en frø springer forbi i græsset.
Skovgruppen, som består af Humlebier og
Frøer har tre dage i ugen kørt med bussen til
skoven på Sønderkjærsvej. Skovtaskerne
sættes ved døren, når børnene møder ind,
kurven med frugt og brød bliver pakket og
vanddunken fyldt. Så er alle klar til en formiddag i skoven.
Dagene i skoven flyver afsted. Vi har ikke
meget legetøj i skoven, men et par sorte

spande, et stykke nedløbsrør, en spade og en
rive er nok til at finde på gode lege mellem
træerne og i bålhytten.
Lange gåture gennem skoven, ekspeditioner til ukendte steder og undersøgelse af naturen, bliver efterspurgt næsten hver dag.
Hver dag bliver bålet tændt af de børn, der
har lyst, og det giver hygge og bliver et samlingspunkt for alle, og det giver mulighed for
at lave forskelligt mad. Der er blevet lavet
suppe, snobrød og pizza - ja selv klejner er
der blevet kogt, da det var jul. Men af og til
bliver der også hygget med popcorn, skumfiduser eller varm kakao.
Specielt da det var vinter, var bålmad meget populær.
Det blev vinter i 2020/2021.
For at holde vinterkulden ude blev bålhuset
skærmet af med presenning og vintermørket
blev brudt af batterilamper og en lyskæde.
Sneen og frosten, gav mulighed for sneleg og
skøjtning på marksøerne og Mogens’ sø. En
morgen viste termometeret omkring minus
10 grader. Det var så koldt at madpakkerne
frøs til is og den klud bordene skulle vaskes
over med, blev til en isklump så snart det første bord var tørret af. Det vil blive husket.
I børnehaven
Legepladsen har været brugt i en grad, der
ikke tidligere er set. Bord-bænkesættene blev
beklædt med voksdug og sat i skuret. Det
blev så her de yngste havde base. Da kulden
satte ind, måtte vi også her skærme for vinden med presenning og ty til batterilamper.
Noget af det vi er blevet opmærksomme på
i løbet af det sidste år er, at vi i virkeligheden
ikke behøver så meget forskelligt legetøj.
Hver dag skulle legetøjet vaskes af, så det
satte en naturlig begrænsning på, hvor meget
legetøj vi kunne have fremme. Derfor var der
kun et sæt legesager fremme dagligt. Det
medførte en fornyet interesse blandt børnene
for legetøjet.
Kreativiteten har blomstret selvom vi har
været meget ude. Det kan sagtens lade sig
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gøre at både tegne, male og klippe ved bænkene på legepladsen. Og børnene i skoven
blev da heller ikke snydt for kreative sysler.
Til jul blev der endda lavet guirlander til at
pynte bålhytten med.
Netop sansning har også været et tema
blandt de yngste i børnehaven.
Hvem har nogensinde prøvet at male med
farvede riskorn på en presenning eller bare
lade de små gryn løbe mellem fingrene eller
ligefrem kaste sig ned i dem.
Børnene ved også hvordan det føles at have
fødderne nede i en balje med vandperler –
helt sikkert en lækker fornemmelse.
Hvad med blid hovedbundsmassage til stille musik.
Der er også blevet eksperimenteret med
håropsætning og neglelak. Noget som både
piger og drenge nød.
Der i det hele taget været en overflod af
skøre påhit og sjove ideer blandt personalet.

Netop personalet vil jeg gerne slutteligt
fremhæve. Hvor er I bare seje, sjove, superdygtige men frem for alt omsorgsfulde og
nærværende. Et nærvær, der skaber de bedste
rammer for børns trivsel og udvikling i NaturMusen. 

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

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

Kultur & Samvær - Program efterår - 2021
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.
Spuler.
Minilæsser.
5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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SuperBrugsen Spjald
Hovedgaden 72, 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 10 11

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

