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Den sene juleaftensgudstjeneste 2021

I den opblussende coronatid måtte den sene juleaftensgudstjeneste finde
sted udendørs, hvor der så ikke var andre restriktioner, end den kære afstand. Heldigvis var den nedgående sol venlig stemt over for arrangementet, der

fandt sted på sydsiden af Nr. Omme kirke.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Folk var skræmte fra vid og sans og isolerede
sig i deres hjem. Man turde ganske enkelt ikke besøge hinanden, når der var allermest
brug for det.”
”Langt de fleste lå syge derhjemme, men alvorlig syge og enlige kunne komme på hospitalet. Amtssygehuset i Ringkøbing kunne
modtage et vist antal, men måtte på et tidspunkt melde om alt belagt. Derfor gav sundhedsmyndighederne tilslutning til at man
som supplement til sygehuset kunne indlægge syge på en privat klinik i Østergade i
Ringkøbing. Klinikken lå der hvor ”Skat” nu
har til huse.”
Ligeledes fra Ringkøbing Amts Dagblad
kunne man læse om et hav af unge mennesker der var afgået ved døden på grund af
epidemien.
Lidt bemærkelsesværdigt er det, at i alle
dødsannoncerne er personerne døde eller afgået ved døden. Mærkeligt nok var ingen
”gået bort” eller ”sovet stille ind” eller hvilke
udtryk man i dag kan læse i diverse dødsannoncer. (Delvis citater fra Ringkøbing Lokalhistorisk Arkiv) 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Årets gang!
Her var det altså meningen at diverse begivenheder gennem året skulle genoptrykkes
eller listes op, men det eller den altoverskyggende begivenhed - hvis man kan kalde det
det - er givetvis alle restriktionerne genåbning af samfundet og delvis nedlukning igen
på grund af det fremherskende fænomen corona, omikron og måske flere andre.
Men, men, men vi skal ikke beklage os, et
par generationer før os har også været turen
igennem.
Den Spanske Syge
Den spanske syge var en influenzapandemi,
der brød ud før afslutningen af 1.verdenskrig
og dræbte 20 - 40 millioner mennesker. Danmark slap relativt billigt. Mellem 15 og
18.000 danskere døde.
”På ringkøbingegnen var den anden bølge
hård ved befolkningen. Den hærgede egnen i
efteråret 1918. Efter nytår 1919 var opgørelsen 1108 der var indlagte og heraf var 18
med dødelig udgang.”
Citat: ”Den uhyggelige sygdom satte snart
hele samfundet i stå. Virksomheder måtte
lukke ned og mange institutioner lukkede.
Ringkøbing Amts Dagblad skrev den 12. november at ni af dets personale var sygemeldt
heraf fire typografer og to bude. Budenes
sygdom kunne give anledning til nogen forstyrrelse i ombringningen af bladene på pågældende rute - uregelmæssigheder indberettes til ekspeditionen, telefon 27.” (Da jeg i
min ungdom boede i Ringkøbing havde familiens telefon nr. 421 - der var kommet en del
flere abonnenter i løbet af 25 år).
”Efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen henstillede Kirkeministeriet til landets præster, at
de kirkelige handlinger begrænsedes til et absolut minimum, og at alle der skulle drages
omsorg for, at ikke andre end de pårørende
fulgte deres kære til graven. Alle folkelige
sammenkomster til foredrag, koncerter, teaterforestillinger blev aflyst. I en lille by som
Ringkøbing spredtes budskabet som lynild,
når Den Spanske Syge krævede et ungt liv.
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 Nyt fra Byrådet

Derudover fik følgende formandsposter:

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

Venstre:
 Økonomiudvalget (Hans Østergaard)
 Kultur- og Fritidsudvalget, (Erik Viborg)
 Teknik- og Miljøudvalget (Ole Knudsen)
 Beskæftigelsesudvalget (Lise Juhl Hansen)

Til Runestenens læsere.
I denne udgave af Runestenen vil jeg orientere om
valget til By,- og regionsråde den 16. november 2021,
samt nyt fra Byrådet.

Socialdemokratiet:
 Erhvervs- klima- og arbejdskraftsudvalget
(Søren Elbæk)

Kristendemokraterne:
Valg til Byråd og Regionsråd.
 Børne- og familieudvalget (Kristian AnValget den 16. november er nu veloverstået
dersen)
og det konstituerende møde i det nye Byråd  Social- og sundhedsudvalget (Jens Erik
er afholdt.
Damgaard).
….fortsættes side 6
Fordelingen af mandaterne i det nye Byråd
blev som følger:
 Venstre fastholder 11 mandater som ved
Indholdsfortegnelse
valget i 2017.
 KD får et godt valg og får valgt 6 manda- ”Kreativiteten blomstrer” ...................... 46
ter, og denne gang på udelukkende KD Alle har en historie ................................ 12
stemmer.
Brødrene på podiet ................................ 17
 Socialdemokratiet får 4 mandater, hvilket De Frivillige .......................................... 54
Else Pedersen - 25 år ............................. 44
er en tilbagegang på 2.
 Konservative opnår 3 mandater hvilket er Friskolens nytårshilsen .......................... 38
Gesta Danorum ...................................... 35
en fremgang på 3.
Grønbjerg Karosseriværksted ................ 30
 SF beholder deres 3 mandater.
Jacob og Sasa ........................................ 33
 Dansk Folkeparti går fra 2 til 1 mandat.
Julebal ................................................... 26
 Ny Borgerlige kommer i byrådet med 1 Julemarked ............................................ 32
mandat.
Juletræsfest ............................................ 17
Juleøl-løb ............................................... 20
Torben Nørregaard blev genvalgt til regions- Kirke og Skole....................................... 18
rådet. Stort tillykke til Torben med genval- Kommunevalg ....................................... 28
Kultur & Samvær generalf. ................... 53
get.
Liv i Smedjen ........................................ 34
Henset til at Venstre og Socialdemokratiet Mindeord Elmo Feldbæk ....................... 55
sammenlagt kun opnåede sammenlagt 15 Mindeord Ingrid Hansen ....................... 52
mandater, og til at KD beholdt deres 6 Mindeord Johannes Kirk ....................... 47
mandater, valgte jeg at invitere både Soci- Mindeord Rita Sørensen ........................ 51
aldemokratiet og KD med til konstitue- Nytårshilsen til de Frivillige .................. 36
Sommerfestudvalget .............................. 11
ringsforhandlingerne.
Stisystemerne i Grønbjerg ..................... 24
Sundhed ................................................. 54
Resultatet af forhandlingerne blev:
Udflytning fra Grønbjerg......................... 8
 Venstre fik borgmesterposten
Velkommen til Grønbjerg ..................... 40
 Socialdemokratiet 1. viceborgmesterposten Vikingen er løs ...................................... 42
Årsberetning Vandværket...................... 50
 KD 2. viceborgmesterposten.
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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.: 26 11 55 61

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.:26 11 55 61

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

Zoneterapeut:

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

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

70 11 31 31

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

Alarmcentralen: - 112

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

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

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
26 11 55 61
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: Kresten Vestergaard
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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40 19 65 62
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
26 11 55 61
97 38 16 85
97 38 44 86
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Dagen tiltaget med 5t 4m

Den nye byråd
Bagerste række fra venstre: Henrik Andersen (K), Kristian Andersen (K), Jens Erik T. Damgaard (K),
Ole Nyholm Knudsen (V), Jesper Lærke (K), Niels Rasmussen (F), Henrik Hammelsvang (V), Lennart
Qvist (C), Niels Kristian Larsen (F), Jørgen Byskov (O)
Midterste række fra venstre: Carsten Bjerg (K), Rita Byskov (V), Irvin Christensen (C), Marie Kamp
From (V), Jens Jacob Østergaard (V), Jens S. Højland (V), Irene Lund Pedersen (A), Hans Christian
Blichfeldt (V), Hans Pedersen (K), Linda Nielsen (A), Jakob Agerbo (V)
Forreste række fra venstre: Jens Jensen (A), Erik Viborg (V), Susanne Høj (C), Hans Østergaard (V),
Søren Elbæk (A), Pia Vestergaard (F), Dan K. Jørgensen (D), Lise Juhl Hansen (V)
….fortsættelse fra side 3

Corona
Jeg havde, måske naivt, håbet på at det ikke
ville være aktuelt denne gang at skrive et afsnit om Corona, men med den hastige udvikling der sker lige nu har jeg alligevel fundet
det relevant.
Coronasmitten i Danmark, og i det meste af
verden er lige nu hastigt stigende og der er
indført en lang række nye restriktioner. Vi er
alle, efter nu snart to år med Corona ved at
være godt trætte af alt hvad det medfører, og
orker snart ikke længere at høre mere om
den.
Vi er desværre nødsaget til at tage sygdommen alvorlig, og sikre at vort sundhedsvæsen
kan håndtere situationen. Jeg har derfor fuld
forståelse for at der nu igen er igangsat en lang
række initiativer for at holde smitten nede.

Alle øvrige partier, undtagen Ny Borgerlige har tilsluttet sig aftalen, og jeg er overbevist om, at grunden til et godt samarbejde de
kommende fire år er lagt.
Ved det konstituerende møde i det nye Byråd den 14. december var der fuld tilslutning
til aftalen.
Stort tillykke til alle med valget, og ikke
mindst til de nyvalgte.
Jeg er naturligvis både glad for og stolt af
at det nye Byråd har peget på mig som borgmester de kommende fire år. Jeg glæder mig
meget til i et godt samarbejde med det nye
Byråd at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune
til et endnu bedre sted at leve, bo og drive
virksomhed i.
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Lad os nu håbe på at de initiativer der er
meldt ud kan bryde smitten, og at vi snart
igen kan vende tilbage til den dagligdag vi
kender og holder af.
Skal jeg her komme med en opfordring
skal det være at følge anbefalingerne om vaccinering så vi snarest muligt opnår den nødvendige immunitet for at hindre smittens forsatte hærgen.

tede udgifter til vedligeholdelse. Dette med
henblik på at fastholde gode og attraktive
idrætsfaciliteter i kommunen.
Indfasningen af den nye tilskudsmodel vil
ske over en årrække startende med 80% af
basistilskuddet i 2023 og 2024, 90% i 2025
og 2026 og 100% fra 2027 og frem.
Det er på ingen måde en nem opgave at
sikre en 100% retfærdig model for tildeling
af økonomiske resurser til hallerne. Efter min
opfattelse er det med denne model lykkes at
nå i mål med noget der ligner en optimal tildeling. En tildeling som også betyder at hallerne får mulighed for at foretage den nødvendige vedligeholdelse.
Det er besluttet at tilskudsmodellen løbende evalueres og om nødvendigt tilrettes.

Nyt fra Byrådets møde den 7. december
2021.
Budgetopfølgning.
Budgetopfølgningen viser forsat økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område, og en forsat positiv udvikling på Børn,- og familieudvalgets område.
Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på serviceudgifter på ca.
26 mio. kr. inklusiv Coronarelaterede udgifter på i alt kr. 22. mio. kr. Regeringen har
meddelt at kommunerne vil blive kompenseret for udgifter relateret til Corona, og nettooverskridelsen vil således være ca. 4 mio. kr..
Opfølgningen viser endvidere en kassebeholdning inklusiv deponerede midler på kr.
433 mio. kr. og uden deponerede midler på
kr. 310 mio. kr. Kassebeholdningen er som
forventet og budgetteret.

Vuggestue i Solstrålen dagtilbud i Videbæk
Forældrebestyrelsen for Solstrålen børnehave
i Videbæk har ansøgt om etablering af vuggestueafdeling.
Der mangler pladser til børn i alderen fra 02 år. Det blev på byrådsmødet godkendt at
der oprettes 12 vuggestuepladser op børnehaven.
Oprettelse af Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftråd.
Hovedformålet med oprettelse af rådet bliver
at rådgive og bidrage til implementering af
indsatser i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til jobs i kommunen, herunder også i private virksomheder. Rådet skal være
med til at sikre en samlet og koordineret indsats for sikring af den nødvendige arbejdskraft på tværs af de forskellige erhvervsrettede politikker, beskæftigelsespolitikken, videnspolitikken og bosætningspolitikken.
Byrådet besluttede at oprette rådet, som får
reference til Erhvervs- Klima og Arbejdskraftsudvalget.

Befolkningsudviklingen
I budgetopfølgningen indgår ud over økonomien også udviklingen i befolkningstallet.
Her kan det konstateres at befolkningen i
Ringkøbing-Skjern Kommune er stedet med
13 borgere indtil den 31. oktober. Ikke store
tal, men alligevel værd at glæde sig over at
udviklingen trods alt er positiv.

Ny tilskudsmodel til idrætshaller
Kultur og Fritidsudvalget har gennem længere tid arbejdet med ny tilskudsmodel til kommunens idrætshaller.
Der bliver i den forbindelse indført et basistilskud hvis størrelse beregnes på bag- Læserne af Runestenen ønskes et godt og
grund af hallernes størrelse, og deraf forven- lykkebringende nytår 2022. 
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 Udflytning fra Grønbjerg
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Farvel til Grønbjerg
I skrivende stund er det tre måneder siden vi
sagde farvel til Grønbjerg, efter at have boet,
først på Nylandsvej i 9 år og derefter 17 år på
Sønderkjærsvej 26, skønne år.
Selv om det var svært at sige farvel til det
fantastiske sted vi havde på Søndertoft, var vi
enige om, at vi skulle prøve noget nyt, som
krævede mindre tid og energi, så allerede for
halvandet år siden, begyndte vi at kigge på
boligsiderne.
Vi havde kigget på forskellige boliger der
løbende dukkede op og meget tæt på at købe
et sted, lidt uden for Ringkøbing, men så
dukkede der et dejligt stort hus op, på en stor
hjørnegrund, tæt på fjorden, så Markskellet
12 er blevet vort nye hjem.
I forbindelse med en sådan flytning, hvor
man flytter til mindre plads, må der sorteres
og ryddes ud.

ning der er til bl.a. Ringkøbing, i stedet for at
folk bliver ude i de små landsbyer.
Når man læser dette, så er det en meget underlig fornemmelse, selv at være flyttet til
Ringkøbing.
Stadig kontakt
Nu har vi jo stadig kontakt til Grønbjerg. Vores venner er de samme, jeg spiller stadig
badminton i Multisalen torsdag aften og svigermor bor på Teglværksvej. Så er der nogle
bestemte steder, som jeg mærker jeg har et
tilhørsforhold til, når jeg kører gennem Grønbjerg, en fornemmelse som især er kommet
efter vi er flyttet.
Minder
Bålhytten og beplantningen ved skolen, som
vi var nogle der gik og lavede i vores fritid.
Bøvlet, men sjovt. P-pladsen ved skolen, som
blev lavet hen over en weekend, efter kommunen havde været så gavmilde at betale for
belægningsstenene.
Stadion, hvor vi for mange år siden brugte
weekenderne på at reparere dræn, mure sokkel mod Præstegården, renovere klubhus og
mødes ved grillen til aftensmaden, mens ungerne spillede fodbold hele dagen.
Senere hvor vi fik startet et old boys hold
op. Glemmer aldrig første kamp, hvor vi spil-

”Man har en holdning til man tar en ny”
En dag finder jeg en gammelt ringbind. Min
foreningsmappe fra dengang jeg var meget
aktiv i jagtforeninger, skolebestyrelsen og
Idrætsforeningen. Her finder jeg et læserbrev
jeg skrev til Ringkøbing Amts Dagblad, sammen med Klaus Tang, hvor vi argumenterer
for at beholde en skole i Grønbjerg og hvordan man er på vej til at centralisere mod
”Centerbyerne”, som vil forstærke den flyt-

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Onsdag den 30. marts 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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lede i dameholdets gamle trøjer. Et stramt
syn.
Skolen, som mange har haft andel i, blev til
en Friskole. Her finder jeg klip fra et arrangement med ”Vildmarksbørn”, et foredrag
Jagtforeningen arrangerede, med et par der
havde boet i Alaskas vildmark, som gav et
stort overskud, som gik til den nye Friskole.
Den gamle Bane, dels en nabo på Sønderkjærsvej, men også en kamp med/mod kommunen om at få den vedligeholdt, som en del
af et stisystem, til glæde for alle i Grønbjerg.
Senest en lille hundeskov ved Omme Bakker, som forhåbentlig vil aflaste en del af den
”hundetrafik” der er i Kiddal.
Det er nok noget af det, som man får med,
når man bor, eller har boet, i et lille samfund,
hvor man sammen kæmper for at få et attraktivt sted at bo og hvor ens børn kan vokse op
i nogle trygge og naturskønne rammer. Sammenhold, tilhørsforhold og ejerskab.

kan nu også noget. (Har stadig ikke fundet ud
af hvad K står for?) Godt nok mange tyske
turister, men borgermesteren siger det er godt
for økonomien i kommunen.
Ændrede forhold
Naboer i skellet, men nogle rigtig skønne og
hjælpsomme af slagsen. Så skal man lige huske ikke gå gennem huset i ”bar røv og bindeslips” længere, når gardinerne ikke er trukket for.
Robotplæneklipper - dejligt, men det med
at sidde på en havetraktor og lytte til Sport på
3’eren en søndag eftermiddag, var nu heller
ikke så ringe endda. Nu, 3 minutter til arbejdet, men så har jeg til gengæld ingen føling
med de nye hits, jeg plejede at høre i bilen på
P3.
Ønsker det bedste for Grønbjerg fremover
– vi ses derude. /Torbjörn 

GRØNBJERG
AUTO

De nye beboere
Nu er det skønt at se de ildsjæle der engagerer sig i foreningslivet, Friskolen som mange
nævner, når snakken falder på Grønbjerg og
at se der nu kommer nye unge mennesker til,
bl.a. Line og Sebastian, som har overtaget
Søndertoft, på Sønderkjærsvej 12. Tag godt
imod dem.
Hvordan er det så at bo i Ringkøbing?
Det er nu hundesnor og ”høm-høm” poser,
men en tur ved fjorden, eller Ringkøbing K

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

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:
 Overføre et beløb på 7650 - 26 86 793 via netbank
 Benytte MobilePay:

25 47 05 89

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme.
På de fleste beboere i Grønbjergs vegne - mange tak!
9
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
10
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 Tak fra Sommerfestudvalget
Ved: De medvirkende foreninger

At vi i år, har haft et så flot overskud, skyldes også vores mange sponsorer, tak til dem:

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 lave et
program, når folk møder op og deltager, det
kan vi se med årets resultatet, at har været
tilfælde i år.
Årets overskud, lyder på 33.000 kr.
Pengene fordeles mellem de 4 foreninger,
som er en del af sommerfestudvalget.

Ringkøbing Landbobank - Spar Ørnhøj
Anneberg Transport - 10-4, Videbæk
SuperBrugsen Spjald - Krogs Blomster
Kjærs Brød Videbæk - Bolettes Stofbutik
Videbæk Apotek - Eriksens Maskinstation
Billig Arbejdstøj - SuperBrugsen, Videbæk
Ørnhøj Fodklinik - Vestjysk Bank
Hanne og Klaus Tang - Klip Inn Ørnhøj
Grønbjerg aktiv - Sogneforeningen - Mag- Spjald Pizza og Kebab - Planter og Pesto
rethes døtre og Friskolens støtteforening Jytte og Søren Nilausen - E. Vendelbo
Kop og Kande Spjald - Spjaldbo
At planlægge og arrangere en sommerfest, MidtVest Brænde - Malene og Claus Bak
tager lang tid, mange mennesker skal arbejde Massør, Sonja M. Andersen - Havanna Pizza.
sammen og mange ting skal falde på plads,
alt dette ville ikke kunne lade sig gøre, uden
HUSK AT SÆTTE X VED
de mange frivillige hænder, så STOR TAK
SOMMERFESTEN 2022.
FOR HJÆLPEN. 
2. - 3. september UGE 35

Foto: Sommerfestudvalget
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I Alle har en historie
Ved: Hanne Kjærgaard

Alle har en historie.
Da idéen var ny, altså idéen om at møde personer, som har en interesse, der fylder nøjagtig det den må og skal, og at de har lyst til at
fortælle. Var tanken, at det der kom ud til
Runestenens læsere, var en fortælling om,
hvilke interesser hr og fru Danmark har. De
foregående samtaler har lært mig, at vi i løbet
af et par timer kommer vidt omkring, derfor
er det mere et lille uddrag af en livshistorie,
der bliver resultatet. Dengang og da idéen var
ny faldt mine tanker blandt andre på Hanne
og Ivan. I selskab med dem er det også muligt at komme vidt omkring, og det gjorde vi.
Læseren får indsigt i noget, resten putter jeg i
min rygsæk.

som et tømrerfirma, udviklede sig til at blive
et byggefirma, der både tegner og opfører
primært parcelhuse. I dag er firmaet kendt
under navnet ide-huse.
Efter skilsmissen fra sin første kone, var
Ivan søgende udi at finde en livsledsager.
Tilfældigheder gjorde, at det blev Spjald hotel, der blev stedet, hvor Hanne og Ivan mødte hinanden første gang. Hanne fortæller, at
det ofte var på hotellet, de unge i Spjald
mødtes for derefter i samlet flok at tage i
svømmehallen.

Hanne og Ivan har en ganske særlig evne til
at udtrykke sig med en pensel i hånden, farver på paletten og et lærred, hvor det, de udtrykker, bliver til et maleri. Malerier kan man
fordybe sig i eller bare betragte og nyde.
Træder du ind i Hanne og Ivans hjem, er
det som at træde ind i et galleri, hvor Hannes
malerier pryder væggene. Ivans billeder hænger i et lokale i forlængelse af deres malerværksted, eller atelier er vist det rigtige at sige. Det er selvfølgelig også Hanne, der har
lært at male.
Omkring 1980 begynder Hanne og Ivans
fælles historie. Ivan har boet i Grønbjerg siden 1974. Som 26 årig startede han Byggefirmaet Ivan V. Mortensen. Det der startede

ester

Hvad kom først - hønen eller ægget

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

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

Hin lørdag aften havde Ivan besøgt sin søster i Kibæk. På hjemvejen gjorde han et stop
hos en ven i Spjald. Efter en enkelt øl mente
vennen, at de skulle have nummer to på hotellet, hvor der var bal. Skæbnen ville at Hanne også gæstede hotellet denne aften, og dermed krydsedes deres veje. Der skete ingenting den første aften. Senere besøgte de en
fælles bekendt, som anede at der var noget i
gærde. Næste træk var Hennes, da hun inviterede på gåtur. Inden længe boede Hanne og
Ivan sammen på Ørnhøjvej, og det har de
gjort siden.
Hanne er som sagt opvokset i Spjald, hun
er den ældste af tre søskende. Som ung var
navnet Hanne Gamborg Lassen. Hannes arbejdsliv har mest handlet om tøj, hun har
blandt andet arbejdet for Troels Holch Poul- ke er i dag, vi må nok indrømme, at han er én
sen. Hanne fortæller, at hun har siddet med af landets ”tunge drenge”.
Anders Holch Poulsen på knæet. Godt det ikSelvstændig butiksejer blev
Hanne, da hun var 26 år. Først
købte hun en tøjbutik i Videbæk, for senere at købe endnu
en butik Skjern. Da Hanne efter
mange år solgte, havde hun været selvstændig i 24 år. Perioden
som butiksindehaver bød på
mange timers arbejde, naturligvis i butikken, men varerne skal
også indkøbes. Derfor var messer en del af arbejdet. Det stod
ikke skrevet i kortene, at Hanne
ville nøjes med 24 år. At det ikke blev længere skyldes to piger, som havde set sig varm på
netop hendes butik, der havde
en god beliggenhed på hjørnet
Bredgade og Østergade. Det
sidste år Hanne havde butikken,
kom de to piger med jævne
mellemrum og spurgte: ”Er det
nu, du vil sælge.” Igennem en
tid kom de hver fredag med en
gul lap, hvorpå der stor ”du siger bare til”. Efter et år sagde
Hanne til, og hun solgte ud af
varelageret, endda helt ud. Der
var intet tilbage, da nøglen blev
overdraget til de to ihærdige køHanne med ”den røde serie”
13
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bere. Efter tiden som selvstændig fik Hanne
pludselig meget tid til sig selv. Som hun siger, når hun tænker tilbage, hvordan hang
hverdagen sammen? To forældre med hver
sin selvstændige arbejdsplads, hjem og to
drenge. Hanne giver selv svaret og fortæller,
at de havde utrolig stor hjælp af hendes forældre. De hjalp flere gange i ugen, og hun husker især, at det var en behagelighed at komme hjem efter en lang dag, og aftensmaden
stod på bordet. De to drenge havde bedsteforældrene at komme hjem til om eftermiddagen, det var der stor hjælp og tryghed i. Igennem alle årene som selvstændig praktiserede
Hanne at holde fri hver onsdag. Denne dag
var det hende, der tog imod, når Henrik og
Lars kom hjem.
Forældre der har travlt, er der ikke noget
galt i, bare de husker at holde fri, når de ikke
er på arbejde.
Hanne fortæller, at de altid har valgt og
værnet om at holde familieferier. De har også
prioriteret udflugtsture i weekenden. Med i
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bilen havde de altid deres tegnegrej, når de
holdt pause blev papir og blyant fundet frem,
og der blev tegnet.
Og nu til interessen for at male, som Hanne
og Ivan, som tidligere nævnt, deler. Ivan fortæller at han arbejdede i Odense. En morgen
møder han en ung mand på gaden, manden
spørger om at få penge. Ivan siger, at han er
vant til at arbejde, inden han får løn. Han
spørger manden, hvad han kan tilbyde. Manden kan male et billede, siger han. Malergrejet har han i en pose. Ivan henter et par plader
på byggepladsen. Manden maler to billeder
og han får penge. Om pengene gik til smøger
eller bajere melder historien ingenting om.
Billederne derimod havde Ivan i mange år,
indtil de gik til ved en brand.
Kan han male, tænkte Ivan, så kan jeg også.
Efter fyraften denne dag for mange år siden,
købte Ivan lærred, pensler og farver, og han
begyndte at male.
Hannes karriere tog sin begyndelse tilbage i
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gang. Bliver pauserne for lange, er det, som
med så meget andet, så kræver det noget at
starte op. Lige nu maler Hanne krukker, de
males i de flotteste afdæmpede brunlige farver. Det bliver spændende at se resultatet.
Fascinationen af at møde mennesker, der
kan et håndværk, betager mig som årene går
mere og mere. Det er håndværkeren der kan
sit fag, det er skuespilleren, som spiller sin
rolle, det er musikeren, det er sangeren, det er

2005, hvor hun deltog i et malerkursus, udbudt af Kari i Skjern. Siden er det blevet til
mange kurser. Ligesom Hanne er med i flere
fællesskaber, hvor de mødes, maler sammen
og inspirerer hinanden. På et tidspunkt valgte
Hanne at tage et års kursus på Kunstakademiet i Aarhus. Hver uge tog hun turen tværs
over Jylland, hvor hun mødtes med en veninde. De to fik en fornuftig aftale med Hotel
Royal, når de nu kom én gang om ugen i et
helt år, var hotellet til at snakke med. Jeg ved
ikke med den anden, men Hanne er da i hvert
fald forretningskvinde. Selv i hotellets Casino
var de to kendte ansigter, selv om Hanne siger, det eneste de spillede på var de enarmede. Det kan lyde til, de sad der aften efter aften, det er ikke tilfældet, Hanne er på ingen
måde spillelysten, i hvert fald ikke den slags
spil.
I entreen hos Hanne og Ivan har der igennem flere år hængt to malerier, som jeg blev
vildt betaget af, da jeg så dem første gang.
Det ene maleri er af et par højhælede røde
sko, det andet er af en kvinde i en flot rød
kjole.
Hanne udstiller, sammen med tre andre, i
Kulturhuset i Spjald. Udstillingen er også
med salg for øje, bare lige til orientering fra
skribenten.
For at male er det vigtigt at holde sig i
Billeder i serien: Mogens Ballegaard
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præsten, det er læreren. Hvis vi gir det en tanke, er det vel i bund og grund sådan, at alle
kan noget. Vigtigt er, kan du ikke selv se det,
er der forhåbentlig én, som kan fortælle dig,
hvad du er god til. Ellers kan du sige som
Ivan: ”Kan den hjemløse male, kan jeg også”,
eller du kan sige som Pippi Langstrømpe.
”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer
jeg helt sikkert.”
Tilbage i 2002 var Hannes julegave til Ivan
et begyndersæt til at spille golf. Det mente
han ikke havde stået på ønskesedlen. Fra at
mene at det nu nok ikke var noget for ham,
siger Ivan i dag, at det er en dejlig sport. Hanne og Ivan er enige om, at det at være ude,
det at gå banen rundt, det at nyde naturen, høre fuglene, at snakke med andre spillere før
og efter, er det de sætter pris på ved netop
denne sport. Flere gange om året er de på
golfture, hvor de er sammen med andre, der,
som de er, er passionerede. Inden længe går
turen til Gran Canaria, hvor programmet lig-
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ger fast. 14 dage hvor Hanne og Ivan spiller
golf hver anden dag, og hver anden dag er
der tid til andre oplevelser.
Om sommeren spilles der golf, og om vinteren mødes Hanne med golfveninderne, og
de strikker. Det er tydeligt at venskaber og
socialt samvær er noget Hanne og Ivan værdsætter og dyrker i rigt mål.
Afslutningsvis taler vi om livet i sin helhed.
Ivan mener han har haft et fantastisk og
spændende liv, og han siger, at ikke engang
dumhederne fortryder han, ikke et komma
skulle ændres. Hanne siger, at de ofte taler
om, hvor heldige de er. De er glade og tilfredse med det liv de har haft. Selv om Ivan
for et år siden fik konstateret Parkinson, synes de ikke det begrænser dem. De siger begge, at det går godt og deres indstilling til livet
er, at de kan og de vil. Vi er enige om, at vi
ikke ved, hvad der kommer til os. Vi er også
enige om, at det, vi kan, er at leve livet lige
nu og lige her. 
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 Brødrenes på podiet i Aarhus
Ved: Theis og Magnus Thesbjerg Jensen

Årets iværksætter
For et par uger siden var brødrene til Awardshow på Aarhus BSS.
Vi blev kåret til årets iværksættere blandt et
vanvittigt stærkt felt.
Derfor skal der endnu en gang lyde en
enormt stor tak til alle jer skønne mennesker,
der har troet på os lige siden start. Vi oplever
en kæmpe opbakning fra vores kunder. Hvis
det ikke havde været for jer, havde det været
umuligt at starte en restaurationsvirksomhed
op under en pandemi.
Også tak til arrangørerne
Der skal også lyde en stort tak til Studenterlauget for en forrygende aften og Sunwebrejser samt About vintage official-ure for kåringen og præmierne.
...Rejsen er kun lige begyndt.
PS: Brødrenes omtalt i Runestenen nr. 172



Privat foto

Theis (tv) og Magnus Thesbjerg Jensen på podiet
ved prisoverrækkelsen.

 Juletræsfesten 2021
Ved: Sogneforeningen/Charlotte Dyrberg

Vækning af Julemanden og lys i træet
Søndag d. 28. november mødtes en masse juleglade voksne og børn ved den gamle smedje og vækkede julemanden. Det tog lidt tid,
da han var meget søvnig – men ved fælles
hjælp fik de ham vækket.
Efterfølgende tændte julemanden lysene på
juletræet ved Halfdans plads (torvet) og flokken af juleglade mennesker drog mod gymnastiksalen.
Festen i Gymnastiksalen
I gymnastiksalen var der stillet borde op, juletræet pyntet og der blev serveret vafler ad
libitum, kaffe, gløgg, saftevand og selvfølgelig en godtepose til alle børnene.
Julemanden var med og børnene havde mulighed for at få en lille snak med ham. Der er
jo altid noget man som barn bare lige må fortælle til ham.
Rikke Thesbjerg Eskildsen og hendes julehjælpere sang julesange med børnene og de

Foto: Sogneforeningen

Måske sogneforeningens bestyrelse: fra venstre
Jacoba Boel, Rikke Eskildsen, Julemanden/
kvinden - man må selv gætte, Charlotte Dyrberg,
Morten Hessellund og Jonas Hjorthus.

tog nogle omgange omkring juletræet.
Det var en dejlig eftermiddag, hvor børnene legede om træet og snakken gik lystigt i
hele salen.
Tak til alle der deltog 
17
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 Samarbejde mellem Skole og Kirke
Ved: Menighedsrådet - Grethe Lorentzen

Undervisningsmaterialet
Nr. Omme menighedsråd har stillet undervisningsmidler til rådighed for skolen. Det er lavet af RAMS Folkekirkens Skoletjeneste Ribe Stift. Hvert år bliver der udarbejdet nyt
materiale til både store og små. I flere år har
3. -5. klasse deltaget i et forløb med salmesang.
I år var det:
”Du gode Gud - Skal vi synge en salme?”
som tog udgangspunkt i seks salmer, der indeholdt ét eller flere billeder af Gud. Der
blev arbejde med gudsbilleder fra Bibelen og
kunstens verden, og materialet klædte eleverne på til at danne sig deres egne billeder af
Gud eller reflektere videre over deres eksisterende opfattelser af Gud. Dette blev gjort
gennem sang, fortælling, opgaver og leg.
Besøg i en Domkirke
Forløbet blev afsluttet med et besøg i Ribe
Domkirke, hvor elever fra hele stiftet sang
salmerne sammen og personalet ved Rams
opførte et skuespil, der passede til salmerne.
Sjette og syvende klasse
6. og 7. klasse skal arbejde med romanen

Sværdets kraft af Jan Kjærs. Den handler om
kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden. Det er et tværfagligt materiale til
dansk, historie og kristendom. Der arbejdes
med romanlæsning, forslag til tekstanalyse,
kildekritik og der dykkes ned i kristendomsfaglige begreber som tilgivelse, det hellige
og treklangen: liv-død-ny begyndelse.
7. klasse har været i Brejning Kirke og se
Esbjerg Evangeliet, et kunstværk på 40 meter
af Erik Hagen, hvor Biblens univers og nutidens verden smelter sammen. I Brejning Kirke kunne man se et 1 x 11 meter lang vægtæppe som reproduktion af det originale i Esbjerg.
De ældste klasser har tidligere arbejdet
med” At skrive på stjernesprog”. Et materiale
der satte fokus på lyrik og skabelsesberetninger, unge og identitet. Med moderne digtere i
hånden, blev eleverne taget ud på en rejse –
hvor skabelsesbegrebet blev studeret. To bibelske skabelsesberetninger og den naturvidenskabelige forklaring på universets opståen blev undersøgt, og der blev stillet spørgsmål, samlet på ord og skrevet på et nyt sprog
- stjernesprog.
Konklusion
Materialerne er en
super inspiration, er
gennemarbejdede og
opfylder
skolens
fagmål. Der er gode
vejledninger,
der
lægger op til varieret
undervisning,
hvor emner bliver
belyst fra mange sider. 
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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
75,00 kr.
Børn under 13 år
40,00 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
Betal gerne ved tilmelding på Mobile Paybox 45273
Der kan også betales i forsamlingshuset.

Vi glæder os til at se jer
Kultur og Samvær, Margrethes Døtre og Menighedsrådet
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 Sogneforeningens Jule- Øl-Løb
Juleballet konverteres
Det traditionelle julebal 3. juledag var i det
herrens år 2021 suspenderet på grund af noget influenzalignende virus kaldet Omikron.
Sogneforeningen mente at man skulle være
lidt kreative og det resulterede i et såkaldt Jule-Øl-Løb. ”Kom til årets fedeste juleløb for
voksne” var parolen på Facebook.
Det havde fire hold på i alt ca. 35 - 40 personer i næsten lige så mange aldre taget imod.

Løbet tog sin begyndelse i Grønbjerg Bypark, hvor holdene ankom med et kvarters
mellemrum. Her blev man orienteret om løbets rute ud ad banen og tilbage igen ad Sønderkjærsvej. Der var indlagt opgaver af fysisk og intellektuel karakter.
Foruden de fire hold var der også involveret bemanding på posterne og startgruppen.
Efter forlydende blev årets vinder hold 4.
mb 

Hold 1 ankommer med tom vogn - den var dog ikke tom hele tiden - Herunder instrueres holdet - Man
får udleveret et kvantum øl - manglende kapsler efter endt tur giver en bøde på 10,- pr. kapsel. Manglende ølflasker giver en bøde på 100,- pr. flaske (respekt for naturen). Der bliver instrueret videre og
kort over ruten bliver udleveret.
Afgang kl. 13 sharp.
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Hold 1 er sendt af sted på den gamle bane mod Nr. Omme Kirke. Herunder er hold 2 klar og på vej.
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Hold 3 har fået læsset vognen og er klar til afgang. - Det skulle vise sig, at kort efter start skulle der
om rokeres - måske var vognen ikke særlig terrængående!!

Hold 4, måske ungdomsholdet, kaldte sig vist ”Julemandens Rensdyr” - dog uvist af hvilken årsag :-)
Se mere på Grønbjerg Sogneforeningens Facebook:
https://www.facebook.com/groups/320703912121341
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Hold 1 er på Sønderkjærsvej på vej til sidste post ved Friskolens skovbørnehave, hvor det gælder om at
få tennisbolde i spandene. Hopper de ud af spandene igen er der snaps til resten af holdet. Betalt af kasteren.
Billeder i serien: Mogens Ballegaard
23

19. januar 2022

 Status på Stisystemerne omkring Grønbjerg
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

Status på stisystem/gåture
omkring Grønbjerg

Fomsgaard, Spåbækvej 10 tilkendegivet
han vil slå græs på.
2. Fra grusvejen mod Nylandsvej har jeg ikke lavet aftaler, men den har vist været
Nedenstående er i skrivende stund status.
slået af Lasse – håber det fortsætter. (Tak
Lasse)
Udfordringen
Jeg har, med afsæt i hvor meget kommunal- 3. Fra Algade mod kirken – har jeg aftalt
med Kristian Kristiansen, han holder øje
politikerne vil de små samfund under valgmed.
kampen, udfordret politikerne, om de også er
klar til at sætte handling bag ordene. Jeg har 4. Fra Sønderkjærsvej 12 ud til Georg Anneberg – har Sebastian Green tilkendegiskrevet til Jens Erik Damgaard fra KD. Jeg
vet at han vil holde øje med.
kender ham som én, der følger en sag til
dørs, så fra min side, et sidste forsøg på at få
kommunen til at tage ansvar for vedligehold Stien fra Nylandsvej mod nord
af ”Den gamle Bane”.
Markerede gangruter
Kort om etablering af markerede gangruter
omkring Grønbjerg.
 Kommunen er ikke ansvarlig – lovgivningsmæssigt – for at vedligeholde ”det
vi kalder Den gamle Bane”, men kommunen har været behjælpelige med at få lavet oprensning af nogle grøfter og en rydning af nogle strækninger.
 Kommunen har bevilliget en buskrydder
og en motor hækklipper, som kan anvendes til vedligehold. Disse opbevares hos
Kristian Kristiansen, Ommegårdvej 2.
 I samarbejde med kommunens Skov- og
Landskabsingeniør, Poul Gregersen, skal
der opsættes pæle med pile i forskellige
farver, der markerer de forskellige ruter.
 Der opsættes en infotavle hvor stien går
mod nord ved Nylandsvej.
 Der opsættes en infotavle ved kirken,
hvor ”Den gamle Bane” går mod sydvest
og op i Kiddal, hundeskoven og Snogdal.
I

Vedligehold
Med hensyn til vedligehold, så har jeg lavet
nogle mundtlige aftaler:
1. Strækningen fra Spåbækvej til grusvejen
ind mod den nedlagte minkfarm har Lejf
24
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Stien fra Algade til kirken og videre mod sydvest

I
Nr. Omme kirke

Ruten fra banen til Kiddal og Snogdal Plantager
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5. Har forsøgt at få fat i de nye ejere af Sønderkjærsvej 18 – om de vil slå de første
50 - 80 m fra syd – håber det lykkes.
6. Gravers Kjærgaard slår sidegrenene med
sin maskine efter behov, men fjerner ikke
grenene.
7. Ejner Vendelbo har tilbudt at hente og
lægge ny grus på strækningen fra Nylandsvej mod nord til grusvejen. Har fået
tilbud, men ret dyrt, så vi skal se om vi
kan finde en sponsor eller to. (Afventer
med ref. til brev til kommunen)
8. Status på de stolper og infotavler der skal
laves er, at de er i restordre hos det firma
der laver dem til kommunen. Pælene
fremstilles i meget holdbar cypres. Når de

kommer, står Conrad og hans team på
jobbet for at fræse pile og male de rigtige
farver på.
Jeg havde håbet at det faldt på plads inden vi
flyttede fra Sønderkjærsvej 12 til Ringkøbing, men det lykkedes ikke. Jeg fortsætter
som tovholder, til stierne er etableret, med
hjælp fra Conrad.
Medbring grensaks
HUSK – alt vedligehold foregår på frivillig
basis, så i stedet for at irritere sig over den
gren der stikker ud, så tag en grensaks i lommen og klip den af, næste gang du er ude og
gå en tur. 

 Julebal 2021 - i nye klæder
Ved: Sogneforeningen

Corona og Julebal
Det stod i starten af december fuldstændigt
klart for Sogneforeningen, at der ikke kunne
blive tale om at holde et julebal på traditionel
vis og en aflysning var uundgåeligt.
Tænke ud af boksen
Hvad skulle vi så gøre? Vi ville jo så gerne
holde en fest for sognet – skabe rammerne
for at man kunne være sammen i hyggeligt
lag, drikke lidt alkohol og høre noget musik.
Resultatet
Ingredienserne blev mikset sammen til et
”jule øl-løb” og d. 16. december blev invitationen lagt offentligt ud på Grønbjerg sogneforenings Facebook side.
I løbet af de 7 dage tilmeldingen var åben
blev der tilmeldt 37 personer fordelt på 4
hold.
Vi startede og sluttede i Byparken hvor
holdene, mandag d. 27. december blev sendt
afsted, med 15 min. mellemrum, på en 5 km.
lang rute. På ruten var der 4 poster med konkurrencer. På posterne kunne holdene vinde
flere øl og tilkøbe sig en snaps og lign.

Pigemedlemmerne af bestyrelsen for Sogneforeningen fra venstre Jacoba Boel, Malene Bondesgaard, Charlotte Dyrberg og Rikke Eskildsen.
Foto: Sogneforeningen

Det blev til 5 km., hvor nogen festede hele
vejen igennem, hørte højt musik, fik sig en
god snak, gode grin og alle trodsede i fællesskab frostgraderne. 
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Gymnastikfremvisning 2022
Kom til
Gymnastikfremvisning i Grønbjerg!

Fredag d. 4. marts 2022
Kom og se hvad gymnastik-sæsonen har budt på!
Multisalen - Grønbjerg Friskole.
Der er fælles indmarch kl. 18.30
Efter fremvisningen
er der kaffe- og kagebord til alle
Entré:
Voksne 50,Børn
20,(Gymnaster gratis)
Vel mødt!!
På vegne af Grønbjerg Aktiv Forening For Alle
Gymnastikudvalget
Ligeledes er der badmintonturnering dagen efter fremvisningen
tilmelding på opslagstavle ved Multisalen

Adr.:
Formand:

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

27

19. januar 2022

 Kommunalvalg i Grønbjerg
”Skal Mette Fredriksen for en rigsret?”

Den 4. november var der arrangeret kommunalvalgsdebat i gymnastiksalen på Grønbjerg
Friskole.
Følgende opstillede deltog i paneldebatten,
som blev styret med relativt hård hånd af
Sten Schmidt.
Kristian Andersen (KF), Lisa O. Thomsen
(Nye Borgerlige), Søren Elbæk (S), Hans
Østergaard (V), Pia Vestergaard (SF) og Kristian Bøgsted (DF).
Der var nogle ja, nej spørgsmål og ligeledes var der nogle emner, der blev stillet af arrangørerne som var Grønbjerg Friskole.
Der kunne naturligvis stilles spørgsmål til de
opstillede efter at de havde svaret på spørgsmålene. Det hele begyndte dog med et tre minutters indlæg fra her af de seks deltagere.
Man må måske nok mene, at der ikke kom
noget revolutionerende nyt frem under mødet, dog var der lidt pausetænkning da ordstyreren stillede ja/nej spørgsmålet eller
”Hvad hælder du til”:

Svarene var: KD: Nej, Nye Borgerlige: Ja, S:
Nej, V: Ja, SF: Ved ikke, DF: Ja.
I øvrigt var valgresultatet for Spjald (vi kan
jo ikke stemme i Grønbjerg):
Antal stemmeberettigede
2.299
Stemmeprocenten
72,8
A Socialdemokratiet
B Radikale
C Konservative
D Nye Borgerlige
F SF
I Liberal All.
J Fjordlisten
K Kristend.
O DF
V Venstre
Ø Enhedsl.

323
10
87
84
72
9
14
214
48
778
12

- 185
+1
+ 65
+ 84
+ 10
- 21
-1
+ 54
- 43
-7
-3

(-mb)

Foto: Mogens Ballegaard

Kristian Andersen (KF), Lisa O. Thomsen (Nye Borgerlige), Søren Elbæk (S),
Hans Østergaard (V), Pia Vestergaard (SF) og Kristian Bøgsted (DF).
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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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 Karosseriværkstedet i Grønbjerg ekspanderer
En aldrende sag
Forleden kom der en familiebedstefar og en
del af efterkommerne med en Opel Kaptajn
fra 1960, der havde været i familiens eje fra
ny. Den var lidt støvet og trængte til en meget kærlig hånd. Bilen skal stå som den var
fra ny - og det er håndarbejde det hele.
Det er blandt andet det, Christian Bech
Madsen gerne vil og kan arbejde med. Men
han kan og vil også andet. I et opslag lyder
det således:
Vi tilbyder: rust arbejde, opretning af skader, klargøring til syn, mekanisk service,
olieskift, reparation af stenslag, dæk skifte,
opbevaring af hjul, service på plæneklipper/
havetraktor, service på tuk tuk scooter og
knallert. - Speciale i veteranbiler.

kunne begå sig og også overholde diverse
myndighedskrav med omklædnings-, badeog spisefaciliteter mm.
Åbningen og klargøringen
Det hele skulle være klar til den 3. januar i
år, men det er en opgave, når man selv skal/
vil installere det hele, og der også skal tjenes
penge ved siden af. Så derfor slog de 24 timer i døgnet ikke helt til. Det medfører så
også at Christian må vente med at ansætte en
lærling som plade- og karosserismed indtil
myndighedskravene er på plads.

Flytningen til større lokaler
Værkstedet på toppen af bakken på Algade
blev for lille for to mekaniker, Vildbjerg Auto og Grønbjerg Karosseriværksted, og alle
deres ”reservedele” fra ældre bilmodeller.
Christian, der har sidstnævnte virksomhed,
lejede sig ind i Grønbjerg Limtræs tidligere
haller længst mod vest. Det var tomme hal- Mangler der en tang på værktøjstavlen, er det forler, der skulle gøres til et moderne værksted, di, den holder sammen på nogle pladedele ved en
med alle de faciliteter der nu skal til, for at reparation i værkstedet.

De fleste vil nok kunne se, at denne Opel kaptajn fra 1960 trænger til en kærlig hånd.
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Alt skulle installeres og være brugbar. 2,5
tons lift på én arm. Firepunkts lifte. Arbejdsborde, værktøjstavler, pneumatik, varme, lys,
vand, afløb osv. osv.
Alt inventar er nyt eller brugt. Det brugte
blev skilt ad sandblæst og malet og opstillet
med fundamenter i gulvet osv.
Alle ”reservedelene” skulle flyttes til de to
haller, det drejer sig om. Med det enorme arbejde der er forbundet med flytningen og installeringen, regner og håber Christian så
med, at det hele skulle stå klar til sommerferien 2022.
Med hensyn til reservedele til de ældre modeller er det lidt af en opgave at få originale
reservedele. Nogle kan man få fra ny, andre
skal man have fat i ved private. Internettet er
til stor hjælp, og har man først fået kontakt til
nogle, der har diverse reservedele, kender man
også andre, og man fornemmer, at det næsten
er en ”loge”, hvor den slags handel med reservedele foregår, og det er ikke kun i Danmark,
men hele Skandinavien og Tyskland, som de
nærmeste, er involveret i processerne. (mb) 

Østtysk Trabant fra 60-erne ”til eftersyn”
Herunder en luftkølet VW boksermotor

Foto i serien: Mogens Ballegaard

Christian B. Madsen står her ved en VW Golf-2 GTI 16V fra 1987, der kræver en særdeles kærlig hånd
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 Julemarked 2021

Et lille udsnit af aktiviteterne og standene på
årets julemarked, som vi heldigvis fik lov til
at gennemføre.
Grønbjerghjemmets venner solgte de herligste småkager (øverst)
Safter, salte og marmelader af absolut lokalt
tilsnit (øverst)
Til venstre: Er der gevinst eller er det ene nitter?
Nederst: Der er altid gang i Grønbjerg Friskoles støttekreds´ tombola.
(mb)
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 Jacob og Sasa i Kultur og Samvær
Ekspansionen
bejdere rundt om i Danmark og i udlandet og
Jacob og Sasa og ”Obsidian” fra 2 til 100 sluttelig som billedet herunder viser, med
mand på fem år.
brand (flammerne på Sasas skjorte), man skal
altid være forberedt på, at have brug for at
Her begyndte det
”slukke nogle brande”.
De begyndte sammen i børnehaveklassen
med Birgit Højris.
Rejsen
En rejse med to skolekammerater fra Grønbjerg, senere krydret med et par efterskolekammerater og endelig
med et salg af 51 % af virksomheden til et trecifret
millionbeløb.
Man kan læse mere om
virksomheden på side 10 i
Runestenen nr. 170, og har
du den ikke liggende, findes
den på:
https://www.runestenen.dk/
tidligere/Runestenen170.pdf.
(-mb)
Jacob og Sasa som nr. 1 og 3 fra venstre i bagerste række

Herefter fulgte deres rejse frem til virksomheden Obsidian, der hjælper andre virksomheder med at komme højere op i hierarkiet,
når man søger på et bestemt produkt på internettet.
Højmose, Kina, Sabbatår og Uddannelse
Rejsen gik over beskæftigelse hos Højmoses
Planteskole efter skoletid, bibeskæftigelser
under studenter/handelsskole uddannelse,
sabbatår med rejser og undervisningsophold i
Kina og meget mere, indtil de i 2016 oprettede virksomheden Obsidian, et navn man ikke
skulle kunne og sikkert heller ikke gør, forveksler med et almindeligt marketing- eller
edbfirma.
Udfordringerne
Turen frem går med alle de besværligheder
eller udfordringer, man møder, som opretter
af en virksomhed, udnytte de dygtige medar-

Sasa Kovacevic og Jacob Mohr Eldon fotograferet ved
lyset fra deres projektor - Parrets skjorter var altså
”helt rene” da de ankom.
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 Liv i den gamle smedje
Op mod jul annoncerede Susanne Madsen
med ”Jul i den gamle Smedje” Et friskt pust i
Grønbjerg i en coronaramt tid.
Der var åbent fredag til søndag de seks sidste
weekends inden jul.
Deres udsendte var i butikken den første åbningsdag og der var kunder i butikken, hvor
man stod i behørig afstand fra og mellem
hinanden. (-mb)
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 Gesta Danorum gæster Nr. Omme kirke
Den 7. december havde menighedsrådet inviteret til julekoncert i Nr. Omme kirke. Denne
gang med et udenbys kor, Gesta Danorum,
der er et kammerkor grundlagt i Holstebro i
1989.
Koncerten var en julekoncert med dertilhørende program, hvor kammerkoret diverterede med mange forskellige julesange og sal-

mer og et par engelske Christmas Carols,
men ikke mere stramt, end der var plads til
fællessang af kendte danske julesange og salmer. En rigtig god og kompetent koncert i
Nr. Omme kirke hvor der absolut var plads
til mange flere på bænkerækkerne i kirken,
men de der var tilstede fik en rigtig god oplevelse. (-mb)

Foto: Mogens Ballegaard

35

19. januar 2022

 Nytårshilsen til de ”frivillige”
Ved: Julie Victoria Skovgaard

åbne I er, for at lave arrangementer for beboerne, så de ikke går glip af socialt samvær og
gode oplevelser. I er så gode til at se muligheder, ”tænke ud af boksen” og få ting til at

Uundværlige frivillige
Året er gået på hæld, og vi vil endnu engang
takke vores dejlige frivillige, for den indsats
de har ydet på Grønbjerghjemmet, i året der
er gået.
Aktiviteterne og fleksibiliteten
Vi har haft mange gode timer
sammen, hvor
der er blevet
spillet spil, drukket kaffe, sunget
sange, grinet og
pjattet og meget
mere.
Året 2021 var
fortsat præget af
Corona og de restriktioner, der
fulgte med. Men
endnu engang
viser I frivillige,
hvor fleksible,
innovative
og

I sommerhus i Thorsminde

ske… Hvor der er
vilje, er der vej.
2021
Året 2021 har budt
på en skøn sommerhustur
til
Thorsminde, aktivitet i kælderen
om onsdagen, bankospil,
veterantræf, julefrokost
m.v. Men den altoverskyggende begivenhed må siges
at være foreningen
”Grønbjerghjemmets
Venners” 10-års jubi-

I sommerhus i Thorsminde
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læum. Det er blevet fejret med manér af flere ere og personale.
omgange – selvfølgelig med kage og bobler. Vi glæder os til flere hyggelige stunder sammen med jer og håber, at det gode samarbejHåber at I fortsætter!
de fortsætter. I er uundværlige!
I skal vide, at vi sætter stor pris på jer og er Med ønsket om et godt nytår.
taknemlige for jeres engagement, og den tid I Kærlig Hilsen Beboere og Personale på
vælger at bruge på os. Det gælder både bebo- Grønbjerghjemmet. 

Alle billeder - Grønbjerghjemmet

Juleudstilling i havestuen

De frivillige serverer julefrokost for beboerne.
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I Året 2021 i Grønbjerg Friskole
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen

Kære forældre, bedsteforældre, samarbejds- Tilbage igen
I kalender året 2021 nåede vi heldigvis at få
partnere og gode relationer.
alle børn tilbage på Friskolen. GensynsglæCoronaen styrer
den var bemærkelsesværdig og lysten til at
Grønbjerg Friskole og NaturMusen har været være sammen meget stor. Vi nød alle somigennem et omskifteligt år. 2021 blev et ud- merafslutningen og fællesskabet blev mærkfordrende år med Corona i starten af året og bart.
til afslutning. Vi har alle været berørt.
Et nyt skoleår bød på nye elever og alle
Det har givet masser af planlægning og ar- klasser fik etableret sig. Vi fik den smukkebejde med at drive Grønbjerg Friskole. Hel- ste lejrskoletur til Remmerstrand. En tur som
digvis har vi, medarbejdere, bestyrelse og le- vil blive husket for, glade børn, dejlige aktidelse i samarbejde fundet brugbare løsninger. viteter og det smukkeste vejr i september måVi er dybt taknemmelige over den opbak- ned.
ning, vi har oplevet fra familiernes side. Vi
Corona var ligeledes skyld i, at vi afholdt
ved, at alle har ”tryllet” for at få hverdagen generalforsamling d. 15. september.
til at fungere.
Det lykkedes ligeledes i efteråret at afholde
Vi har været dygtige og heldige med, at vi en foredragsaften med psykolog Rikke Yde
stort set har været forskånet for Coronavirus. Thordrup. Det var en spændende og inspireNår der har været optræk til udbrud, har alle rende aften.
reageret hurtig og konsekvent. Her skal også
Efteråret har været fyldt med masser af oplyde en stor tak til Ungdomsskolen RKSK levelser ud af huset og koncentreret skolearfor et fleksibelt testprogram på skolerne. Det bejde på skolen.
har været enestående.
I november have vi besøg fra Al-Hikma
skolen fra Sydhavnen, København. Det blev
Foto: Grønbjerg Friskole
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en stor fornøjelse fyldt med spændende sam- NaturMusen. På gensyn i 2022.
vær og kulturel udveksling. Vi var tæt på at
I ønskes alle et godt nytår . 
gengælde besøget men Corona kom i vejen.
Københavnerturen for 8. - 9. klasse har vi til
gode.
Heldigvis nåede eleverne årets skolefest. 6.
klasse havde gjort sig umage. Det blev til 2
gode fester med masser af glade børn.
Kort forinden havde vi afholdt årets juleklippedag. En velbesøgt dag, fuld af julehygge og julestemning. Tak til alle for opbakningen.
Årets sidste aktivitet stod 3.-4, klasse for.
På en smuk december morgen gik klassen
Luciaoptog for de øvrige elever, forældre og
børnehavebørn/vuggestuebørn. Traditionen
tro aflagde de også et besøg på Grønbjerghjemmet. Julen er fuld af dejlige traditioner.
Vi glæder os til det nye år og håber at vi
kan lære at leve med Corona og samtidig holde vores Friskole åben.
Tak til alle jer som har støttet os med: råd,
vejledning, frivilligt arbejde, arbejdslørdage,
i bestyrelsen, fra støtteforeningen og alle
samarbejdspartnerne.
Alt er betydningsfuldt og bidrager til, at vi
har en velfungerende Grønbjerg Friskole og

Fra organisten
Nr. Ommekoret:
Vi begynder igen tirsdag den 18. januar 2022.
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.

• Spuler.
• Minilæsser.
• 5 T gravemaskine.
• Belægningsarbejde.
• Forefaldende arbejde.
• Reparation og vedligehold af dræn.
• Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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 Velkommen til Oksana og Kostiantyn
Ved: Grete Tange

De første år i Danmark
Jeg er 37 år, og jeg kom til Danmark i 2010,
og der gik jeg i gang med at arbejde i landbruget. Jeg startede i Varde, hvorefter jeg var
i Norddjurs, og derpå kom jeg til Vejle. I heKostiantyn fortæller først:
le den periode havde jeg fast arbejde de forOpvækst
skellige steder, og det har hjulpet mig til at få
Min opvækst i det vestlige Ukraine foregik ophold- og arbejdstilladelse i Danmark.
næsten som her, fordi man gik i børnehave til
man var 6 år, derefter går man i folkeskole i Ankomst til Grønbjerg
9 år, 10. og 11. klasse er frivilligt.
Årsagen til, at jeg kom til Grønbjerg var, at
Det er stressende at gå til undervisning i jeg troede, at jeg fik det rigtigt godt i VindeUkraine.
rup, hvor ejeren var en ældre mand, men det
gik ikke så godt, så jeg skiftede til Holstebro.
Samtale med Kostiantyn Pikhovsky og
Oksana Bryniuk, Ørnhøjvej 7.
(Oksana siger at de kalder Kostiantyn for
Konstantin det er lettere for danskerne)

Foto: Mogens Ballegaard

Oksana og Konstantin
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Så havde jeg lyst til at finde et sted at bo i
eget hus, og på Facebook kom annoncen om
dette hus. Det var meget billigt, så det købte
jeg. Huset var dog i en frygtelig tilstand, så
jeg har arbejdet meget for at få det gjort beboeligt, og nu synes jeg, at det er OK.
Det nuværende arbejde
Nu er jeg fastansat som nat-arbejder hos Danish Crown i Horsens. Det betyder, at jeg
hver aften kører derover og om morgenen
kører hjem igen. Jeg havde dog søgt forskelligt her i nærheden, og havde også fået noget
i Brande, men da jeg så opslaget fra Danish
Crown, søgte jeg og fik det, og der var jo ikke så meget længere til Horsens end til Brande. Arbejdet er hårdt, og man skal holde hovedet koldt, for det går stærkt, så der ikke
meget tid til at snakke.
Oksana tager nu over og fortæller.
Hun kom hertil i 2016, og hun har taget en
htx-uddannelse i Holstebro, og hun fortæller
videre, at det er meget mere roligt at læse i
Danmark. Hun er nu i gang med en kontoruddannelse, og det skal hun være i 2 år mere,
og hun er nu i gang med første års praktik.
Hun er lidt bange for, om der bliver et job til
hende, når hun er færdig, for der, hvor hun er
i praktik, har de ansættelsesstop.
Hun har et job ved siden af, idet hun gør
sommerhuse rent i weekenderne. Det er naturligvis mest om sommeren. Det er ikke så
sjovt, men hun kan jo tjene noget ved det.

mormor, som boede i det sydlige Ukraine, og
der boede Oksana også. De faldt for hinanden, og derefter skrev de på Skype, og hun
kom på tre besøg i Danmark, og senere blev
de gift.
Ophold i Danmark
De fortæller, at de har snakket med de naboer, der bor tæt på, men har ikke haft megen
kontakt ellers, for det er lidt svært med det
danske sprog. I det hele taget har de ikke meget tid til at mødes med nogen, og har heller
ingen fritidsinteresser.
De agter begge at blive i Danmark, for de
er glade for at bo her, selvom klimaet er
koldt og vindrigt. Men sommeren nyder de i
fulde drag.
Tak for alt, hvad de har fortalt, også at man
i Ukraine først fejrer jul fra den 7. til den 14.
januar og at man på den måde følger den julianske kalender. Også tak for venlig modtagelse og kage. 

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

Mødtes i Ukraine
Oksana og Kostiantyn mødte hinanden i
Ukraine. Kostiantyn kom på ferie hos sin

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

v/ Mads Madsen





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

autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere

Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Mobil: 20 48 58 38
E-mail: vildbjergauto@hotmail.dk
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Det er ikke altid, at sideantallet kommer til at gå op i fire. Sker dette, må redaktionen overveje hvad der skal stilles op med en manglende side eller den side der er i overskud.
I lange tider er sidetallet gået op, så man er gået glip af Jokeren, men nu komme der en
”Vikingen er løs”, som er genbrug fra tidligere tider, men der er sikkert kommet nye læsere
til siden.
Herunder en del læge-kiksere som er lånt fra Internettet.
Beskrivelserne skulle angiveligt være fra Hvidovre Hospital.
PS. Vikingen er tegnet af Jens Erik Bygvraa.

VIKINGEN ER LØS





















Mad får han af sønnen, som er dybfrossen.
Patienten har tidligere haft ører, men de er faldet af.
Afføringen har samme farve som dørene på afdeling 19.
Når hun føler sig træt, kan ansigtet drejes mod højre og stå der og ryste lidt.
Var på vandretur i bjergene. Nedkom med helikopter i går.
Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger udstrakt med begge ben på ryggen.
Patienten er gravid i 19. måned.
Patienten synes, at højre storetå hænger noget nedad sammenlignet med de andre
fingre.
Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men at hun skulle komme igen, hvis hun
blev bevidstløs.
Patienten er en 79-årig enke, som ikke længere bor sammen med sin mand.
Patienten fik amputeret en tå på venstre fod for en måned siden. Han fik også amputeret venstre ben over knæet sidste år.
Da han kommer fra København, har han ingen børn.
Hun er følelsesløs fra tæerne og nedefter.
På andendagen havde hans knæ det bedre og på tredjedagen var det helt forsvundet.
Vi vil fortælle moderen, at hun kan kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg.
Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave.
Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end 1 år.
Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital.
Patienten har ingen fortilfælde af selvmord.
Patienten har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn.
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FASTELAVN
SLÅ KATTEN AF TØNDEN-FEST
Festen for børn i alle aldre
Kom udklædt og tag dit gode humør med

Søndag d. 27. februar Kl. 14.30
i Multisalen
Entre: 40 kr. pr. person.
Der er præmier til Konger, Dronninger og Bedst udklædte.

Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Grønbjerg Sogneforening

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 27. januar 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Med forbehold for Corona-restriktionerne

Bestyrelsen

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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 25-års jubilæum i menighedsrådet
Markeringen i Grønbjerg Forsamlingshus
Ved det nye kirkeårs begyndelse, den
første søndag i advent 2021, havde Nr.
Omme menighedsråd inviteret til markering af Else Pedersens femogtyveårige medlemskab i Nr. Omme menighedsråd.
Der havde sikkert været restriktioner
med hensyn til hvor mange der måtte
samles, men uanset, så var alle de
fremsatte stole i forsamlingshuset besat.
Efter indtagelse af kanapeer og andet
mundgodt var der kø i forhold til talerrækken. Mange af de tilstedeværende
havde mange positive ord til jubilaren.
De rosende ord
Vores tidligere præst Ole Rasmussen
havde rosende ord til Else, og vor forrige præst Bodil Toftdahl sagde bl.a.,
at det altid havde været en fornøjelse
at arbejde sammen med Else.
Pastor Lykke Kloch Sørensens tale eller ”optræden” kan desværre ikke beskrives,
men skulle opleves men ingen tog en video.
Pastor Anne Hillgaard sagde bl.a. at jubilæumsfesten er en fest der sætter fokus på menigheden, kirken og fællesskabet.
Tidligere graver Klaus Tang takkede Else
for ”puffet” da han blev graver.
Formand menighedsrådet i Ørnhøj Pia
Voldsgaard stod op og ønskede Else tillykke
fra menighedsrådet i Ørnhøj.
Talen fra menighedsrådet i Nr. Omme blev
forkyndt af Gravers Kjærgaard og kan læses i
sin helhed til slut i artiklen.

Foto: Mogens Ballegaard

Menighedsrådsformand Else Pedersen

Menighedsrådets tale til Else
Gravers Kjærgaard havde fået æren/opgaven
at holde talen fra menighedsrådet til Else Pedersen:
Kære Else!
Vi fra menighedsrådet vil gerne ønske dig
hjertelig tillykke med dit 25 års jubilæum.
Vi er glade for at vi kan fejre dig sammen
med tidligere medlemmer, tidligere ansatte
og menigheden i øvrigt. 25 år er en præstation i sig selv. Men, at du kun har siddet sammen med 14 forskellige personer, inkl. det
nuværende menighedsråd, er bemærkelsesværdig og ret enestående, er vi overbeviste
om.
Og hvorfor har vi så ikke været flere end
14 forskellige? Det er næppe nogen tilfældighed. Du brænder for arbejdet. Udover forpligtigelsen med at vedligeholde de fysiske

Else Pedersen rejste sig og takkede for de
mange pæne ord og sluttede af med at opremse og fortælle om de medarbejdere hun
har haft berøring med i arbejdet i menighedsrådet, præster, kirkesangere, organister, gravere samt en hel del af de menighedsrådsmedlemmer hun har haft berøring med i løbet
af de femogtyve år.
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rammer i og omkring kirken, som
vi i menighedsråd er betroet, ligger menighedens liv og vækst dig
også meget på sinde. Du arbejder
selv målrettet og tager nye initiativer. Men, du er også lyttende til
andres ideer, så de kommer i spil.
Du forstår at give plads til vi andre menige medlemmer af rådet,
så vi også føler, at vi gør en forskel og bidrager til helheden.
Det er nok heri forklaringen
skal findes, at der kun har været
14, der har siddet i rådet sammen
med dig. Det at man kan lide at Foto: Mogens Ballegaard
have et stykke frivilligt arbejde er
Gravers Kjærgaard og Else Pedersen bagerst
ikke nødvendigvis mængden af
yderst til venstre
arbejde, der er det afgørende. Det
Du begyndte nogle år som kirkeværge, men
er nok mere fornemmelsen af samarbejde, en
god stemning og at man kan lide at være har også indsigt i økonomien og er en flittig
sammen med hinanden. Her bidrager du til deltager, når Provsti og distriktsforening indden gode stemning. Dine meninger og syns- kalder til møder og kurser. Et sammendrag af
punkter er ofte, eller som regel, efterfulgt af det er, at du har beklædt formandsposten
kompetent på fortrinlig vis gennem 17 år. Du
en mild latter.
For at et menighedsråd kan fungere, er forstår at lede et møde, så vi holder tiden, vi
samarbejdet jo ikke kun internt i rådet. Det er sædvanligvis færdige senest kl. 22.
Her forleden, da vi havde MR møde
gælder også samarbejde med præst, ansatte,
nabosogne, provsti og myndigheder i øvrigt. (menighedsrådsmøde), havde vi andre i rådet
Også her mestrer du opgaven som formand aftalt at have et lille møde i forlængelse af
MR mødet, for lige at tale Elses jubilæum i
til perfektion.
Der er sket meget gennem de seneste 25 år. dag igennem. Så vi sagde, det vil være fint,
Ikke bare her i sognet, med korsang, musik hvis MR mødet er slut kl. kvart i ti. Vi er
for de små, syng dansk, fællesspisning, man- nogle stykker der skal til et lukket møde efdagsklub i konfirmandstuen m.v. Der er også terfølgende. Vi var fint færdig med MR møkommet mange ting til udefra, regler og krav det kvart i ti. Else gav sig så til at rydde lidt
fra myndigheder, vi som Kirke og menig- op gik i køkkenet, sansede lidt og tænkte, det
hedsråd skal leve op til. Her vil jeg gerne er da mærkeligt de ikke går, når de skal til et
fremhæve din indsats som kontaktperson til andet møde. Det endte med at Grethe gik i
de ansatte, - graver, gravermedhjælper, orga- køkkenet og sagde, det er altså her, vi andre
nist og kirkesanger. Det indebærer jo medar- holder møde, det er dig der skal gå hjem Elbejderudviklingssamtaler og arbejdsplads- se!
Sluttelig vil jeg så gerne slå fast, at det altvurdering. Her har vi nydt godt af din faglighed og erfaring, som du har med fra dit dag- så kun var i den sammenhæng, du skulle gå
lige virke i det offentlige. Vi i menighedsrå- hjem. I nuværende og kommende menigdet har nydt godt af det, det fornemmer vi hedsråd virker du som en, der absolut ikke
også de ansatte har. Det er der jo så andre til skal gå hjem foreløbig.
stede i dag som bedre kan udtale sig om. Endnu engang Tillykke og Tak. (-mb)
Men vi kan i hvert fald konstatere, at der ikke har været medarbejderflugt blandt vore
ansatte.
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De ”kreative” i Grønbjerg

Det kom tydelig til udtryk ved det seneste
byrådsvalg, hvor bl.a. disse opstillede kandidater fik deres valgplakater ”dekoreret på
den mest fantastiske og kreative måde”.
Om man kan udlede noget af de kreative
menneskers tilhørsforhold, skal lade være
usagt. Måske er de lidt mere røde end flere
andre vestjyder, hvis man skal lade sprayfarven tale, dog er det måske meget sandsynligt,
at dekoratørerne ikke bryder sig om DF og
Søren Elbæk kun er sluppet nådigt med et
par røde solbriller.
Optrinnet kan måske få de politiske partier
til at benytte det øverste stykke af lysmasterne - hvor man i det mindste skal have en stige med for at udvise denne form for kreativitet. (-mb)

”Så kom kreativiteten i højsæde”
Grønbjerg er beriget med særdeles kreative
mennesker.
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 Mindeord for Johannes Juelsgaard Kirk
Ved: Familien - redigeret af redaktionen

Født den 27. februar 1929
Død den 4. november 2021

sommeren var der kun få skoledage for børnene, for der skulle hjælpes til på gården
hvor én af Johannes´ gøremål ofte var at
trække køer ad støvede markveje til græsning. Johannes kunne huske, hvordan bremsere kunne skabe uro i flokken af ellers meget rare køer, som alle blev kaldt ved navne.
Der var heldigvis også tid til leg og der blevet badet rigtig meget i Madum å, hvis ikke
der blev fisket efter skaller, aborrer og geder
eller stanget efter ål.
Johannes havde i sommeren 2021 den store
glæde at få en guidet tur rundt på de selvsamme hedearealer, hvilket var en meget stor oplevelse for ham.
Johannes Kirk var elev på Staby Efterskole
i 1945 hvor han klarede sig ganske godt fagligt, og udover at dyrke fællesskabet blev han
også meget glad for sløjd, og en kort periode
overvejede Johannes at blive tømrer, men det
var dog en slags selvfølge, at han skulle blive
landmand.
Herefter fulgte forskellige pladser på landet. Alle faldt i god jord, men Johannes søgte
hele tiden nye udfordringer, og lod sig ikke
fæste flere år ad gangen.
Der kom en tid med militærtjeneste på Haderslev kaserne hvor forholdene var anderledes end på landet. Johannes lærte dog hvad

Johannes Juelsgaard Kirk, tidligere Bymarken 8, Grønbjerg
Fra familien, har vi modtaget mindetalen ved
den efterfølgende mindesammenkomst.
”Og en dag gør livet ondt, det ved jeg, at det
vil. For livet er et liv på trods, smerten hører
til.” (Kære Linedanser)
Og i dag ér dagen her, hvor livet gør ondt
og hvor smerten hører til. Det er dog en
smerte som nok mere føles som et savn end
som sorg, for Johannes Kirk var klar til at tage afsked, mæt af dage efter et langt, og minderigt liv, og så er det helt naturligt og helt i
orden at lægge sig til at sove ind.
I Johannes Kirks lange liv, har der altid været fart og farver. Mange farver, men skønt
Johannes var født farveblind, har han altid
haft mod på livet og et liv, fyldt med sang og
musik.
Johannes Kirk blev født i 20’erne og voksede op på sine forældres gård på Brinkvej i
Vester Tim sammen med 5 søskende. Som 6årig, mistede han og sine søskende deres
mor, hvilket betød at der var mange gøremål
på gården som børnene kunne deltage i. Om

Kultur & Samvær - Program forår - 2022
Januar 2022
Torsdag d. 13. januar Bodil Toftdahl og taler over emnet: ”Fyrre år i Kjolen”.
Februar
Fredag den 4. februar er der fællesspisning i Forsamlingshuset kl 18. Se annoncering side 19 - Husk tilmelding senest den 31. jan.
Marts
Den 3. marts underholder organist Dorte Sønderby med sang, spil og sjov.
Arrangementerne finder sted kl. 19.30 i konfirmandstuen på Frydendalsvej, og koster 50,kr., inkl. kaffe - hvis ikke andet er anført.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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godt kammeratskab er værd, men han lærte
aldrig at forstå at man kan kommandere mennesker til at yde deres bedste. I uniformen
lærte Johannes at indrette sig, sætte sig selv
lidt til side og være fælles om opgaverne, en
egenskab Johannes Kirk har formået at give
videre til alle børnene, hvor fællesskabet stod
øverst på dagsordenen.
Efter endt militærtjeneste, ventede Ryslinge Højskole, hvor horisonten også blev udvidet. Johannes tog delingsføreruddannelsen i
gymnastik, en idræt som i øvrigt fyldte meget hele livet igennem, og en fløjmandspost
ved gymnastikopvisningerne betød en meget
stolt Johannes. Venskaber udviklede sig og i
mange år blev der skrevet vandrebøger og
man besøgte hinanden.
Der fulgte et ophold på Hammerum Landbrugsskole, hvor Johannes Kirk også tog et
kursus i driftsøkonomi, vel var det dyrt, og
det strakte sig ind i forårsarbejdet, men han
mente dette kunne være godt givet ud, når
han skulle stå på egne ben. Johannes har altid
haft orden i økonomien, det var en del af opdragelsen fra barndomshjemmet med sparsommelighed, og princippet blev fulgt livet
igennem.
I oktober 1955 overtog Johanns Kirk, Øster
Holmgård, 80 tdr. land, 16 køer og 50 svin,
en to år gammel Fordson Major. Sidst på året
1956 begyndte en ny husbestyrerinde på gården, og hun hed Ingrid. Ingrid og Johannes
gik godt i spænd. Kort tid efter faldt Johannes på knæ og friede og året efter blev der inviteret til sommerbryllup. For hvert år der
herefter gik, blev familien større og større.
Det blev til syv børn, og efterfølgende børnebørn og oldebørn.
Johannes og Ingrid har i tidens løb haft
mange ansatte, karle til landbruget og piger i
hjemmet. Mange af de ansatte har senere udtalt, at det var et godt sted at være. Ordnede
forhold og med megen frihed. Naboskaber og
venskaber blev opbygget og har varet alle
årene og specielt nytårsaften blev der festet.
Landbruget var levebrødet til hele familien,
og alle hjalp til efter behov, og hele familien
hjalp til ved roehakningen. Der var et enormt
fællesskab i arbejdet på gården, og især høsten huskes af alle som tiden hvor familien
arbejdede og hyggede sig samtidig.

Johannes havde altid sans for at spare på
kroppens arbejde og udnyttede udviklingen
og ”nye” spændende maskiner stod i og omkring maskinhuset, og både maskiner og inventar holdt han så vidt som muligt selv ved
lige.
Af mange tillidsposter fyldte en mangeårig
plads i Ringkøbing Landbobanks bestyrelse
som næstformand meget. Den var meget lærerig og desuden lønnet.
Børnene husker hvorledes, der på årets udsalg, blev købt ind til et års forbrug af tøj til
hele børneflokken, og der manglede aldrig
noget, for Johannes havde en evne til at finde
noget brugt eller reparere en skade med lim
og ståltråd.
Både Johannes og Ingrid var begge meget
aktive i det lokale sociale liv, et kendt par i
Grønbjerg og omegn, og sammen har de begge gået til sangkor i over 40 år, danset folkedans og deltaget i de mange forskelligartede
arrangementer i Grønbjerg Forsamlingshus.
Johannes var autodidakt trompetspiller, og
gav gerne prøver på instrumentet ved givne
lejligheder. Johannes og Ingrid har endvidere
underholdt med sang på blandt andet plejehjemmet i Spjald.
Alle var velkomne i hjemmet og ofte var
legekammerater og venner på besøg. Der var
altid liv og glade dage, men når Johannes
skulle se nyheder, skulle der være ro.
Johannes var et hjemmemenneske og foretrak som hovedregel at sove i egen seng. Da
han efter en sprungen akillessene og senere
et uheld med hånden var indlagt på sygehuset, var han ikke sen til at bede om at komme
hjem, han mente ikke, at han ”kunne undværes derhjemme”.
Medens børnene var små var der ikke meget tid til ferier. Det blev der senere kompenseret for med betalt familieferier til bl.a. Kroatien, Kenya og Sverige.
Efter Johannes Kirks 70-års dag kom pensionisttilværelsen og et generationsskifte kom
på plads og Johannes og Ingrid købte hus på
Bymarken i Grønbjerg. Dog fulgte parret
med i livets gang på gården, som en søn og
svigerdatter havde overtaget.
Pensionisttilværelsen blev tiden hvor Johannes satte sig ind i Pc'ens verden hvor
slægtsbøger, beskrivelser og ajourføring der48
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af, optog ham meget og Viborg Stadsarkiv
fik ofte besøg.
Foruden Pc’en var IPad og IPhone altid tilgængelige. IPhone havde en fast plads i venstre skjortelomme og aktiekurser blev holdt
ajour og ”familiebogen” på Facebook blev
flere gange dagligt gennemgået, med håb om
at finde billeder og historier om børn, børnebørn og oldebørn. Det eneste tidspunkt hvor
IPhone var slukket var i kirketiden.
Johannes og Ingrid Kirk flyttede til et mindre hus i Spjald hvor de befandt sig godt og
fandt nye bekendtskaber i naboflokken. Men
med Johannes’ sygdom blev nogle ting sværere, men trods alderen, klarede han sig i
hjemmet uden hjælp udefra.
Musikken har altid betydet meget og blev
nærmest forstærket i den sidste tid, hvor familien sammen sang salmer og sange, som
Johannes i øvrigt kunne uden ad alle sammen.
YouTube var en fast følgesvend, hvor der
blev lyttet til rigtig mange salmer og sange.

Johannes Kirk var altid interesseret i sine
børn og børnebørns gøremål og han udfrittede ofte familien, når de havde været ude og
opleve noget – både i deres ungdomsår, men
også senere hen i livet hvor stoltheden og de
rosende ord kom frem fra Johannes, når der
var gensyn. Dog var tabet af en datter næsten
ubærlig for ham.
Den sidste tid på plejehjemmet var meget
speciel, dog blev alle mødt med et velkommen, og han lagde ikke skjul på, at besøget
var påskønnet, og besøgene blev hilst af med
en ”tak for at du kom”. Johannes var meget
taknemmelig for at han i denne periode var
kommet meget tæt på alle sine børn.
Ingrid var på plejehjemmet hver dag, og
sad der den sidste dag i mange timer, før Johannes sov ind. Johannes sagde kort før sin
død, at nu var det sjove forbi og at han gerne
ville sove ind nu. Johannes var var klar til det
sidste. Tryg, afslappet og smertefri.
Æret være Johanns Kirks minde 

Grønbjerg Karosseriværksted ApS
v/ Christian Bech Madsen
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 Årsberetning - Grønbjerg Vandværk
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer, som er de lykkelige brugere af 290
målere. De 276 medlemmer har i løbet af året
brugt 67.330 m³ vand, hvilket er stort set det
samme som i 2019.

fentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs
hjemmeside, så ligger alle målinger i 2020
fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af Højvang (tidligere Force og endnu
tidligere LabVest), som udtager og analyserer vores vand i henhold til gældende regler.
Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi Prøvningsprogrammet er godkendt af Ringafregner i forhold til forbrugerne. Forskellen købing-Skjern Kommune, der er myndighed
mellem mængden af råvand og vand brugt af på området.
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand til
Hvad skal der så ske i årets løb?
at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi har Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk
siden 2009 ligget på et svind på under 2,3 %, sjældent. Det lykkes formentligt heller ikke i
hvilket er flot og meget glædeligt. I 2020 har 2021. Der er dog ingen investeringsplaner for
året. Arbejdet med BNBO skal dog startes op
svindet været på cirka 1,4 % - dejligt.
i 2021. BNBO er hverken en Covid19 variant
Vandværkets bestyrelse har besluttet at fra et eksotisk land eller noget nyt, som vi
priserne på vand ikke ændres i 2021 i forhold skal måle efter i vores vand. Det er derimod
til 2020. Vandet fra vandværket koster altså statens ønske om, at vi beskytter vores borinfortsat 4,00 inkl. moms, hvilket er i den lave- ger mod forurening. BNBO er BoringsNære
re ende i kommunen. For at minimere udgif- BeskyttelsesOmråder. Staten har analyseret
terne til opkrævning af betaling for forbrugt alle drikkevandsboringer i Danmark og funvand, lavede vi i 2019 en aftale med Ringkø- det ud af hvor der er områder, der skal bebing-Skjern Forsyning, om opkrævning af skyttes. For vores vedkommende er det hjørpenge for forbrugt vand. Denne aftale er vi nerne af to marker øst for vandværket.
Ideen er, at der skal tinglyses en restriktion,
meget tilfredse med i Grønbjerg Vandværk.
Det er fortsat Spjald Fjernvarme, der hjælper så der ikke må bruges sprøjtegifte på områos med øvrige ting, såsom teknisk assistance derne. Der må gerne gødes med handelsgødning. I runde tal er der tale om 3,5 ha. BNBO
og regnskab.
-aftalerne skal helst være afsluttede med udØkonomisk set har vi i 2020 haft et over- gangen af 2022. Hvis ikke der kan indgås friskud på 26.495 kroner efter afskrivninger. villige aftaler, så blive der eksproprieret
Dette betragtes af bestyrelsen som tilfreds- BNBO restriktioner. Hos os skal der naturligstillende. Driften af vandværket giver over- vis indgås frivillige aftaler.
skud, og vi afskriver på vores investeringer,
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
så vi også fremover kan have et godt vandværk til glæde for os alle. Økonomisk set ser Spjald Fjernvarme for det gode samarbejde,
vi igen i 2020 havde. Også en stor tak til redet lyst ud for vores vandværk – heldigvis.
visorerne. 
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk
er heldigvis fortsat i top. Som tidligere of-
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 Mindeord for Rita Sørensen
Ved: Karin Rindom, Grønbjerghjemmet

Født den 16. februar 1949 i Ringkøbing
Død den 20. november 2021 på Grønbjerghjemmet

der syet puder, lavet smykker og
kort, spillet banko
og andre kreative
ting. Det så hun
meget frem til.
Rita var også musikalsk. Hun kunne lide at synge
og kunne mange
sange
udenad.
Hun kunne lide at
lytte til musik og
gerne synge med.
Rita var vellidt på
Grønbjerghjemmet. Hun var en
god veninde. Og hun vil blive savnet.

Grønbjerghjemmet har den 20. november
2021 mistet Rita Sørensen.
Rita Sørensen boede på Blomstervænget i
Ringkøbing, inden hun i 2007 flyttede på
Grønbjerghjemmet.
Rita var en glad person. Rita var nem at
komme i snak med. Hun var udadvendt. Hun
kunne lide når der var besøg i huset – især
hvis der var børn eller en hund med i følgeskabet.
Rita elskede at komme på tur/udflugt. Hun
sagde sjældent nej til en shoppetur eller en
tur på cafe.

Familien
Ritas familie betød meget for hende, og hun Æret være Ritas minde.
glædede sig til deres besøg her på Grønbjerghjemmet, men også når vi havde mulighed
for at køre til Astrup, hvor Ritas søster og
svoger bor. Så havde Rita ofte på forhånd bestemt med sin søster Aase, hvad menuen bestod af denne gang.
Ritas besøgsven
Rita havde en besøgsven, og hun så frem til
det ugentlige besøg af Anne-Kirsten. Der er
blevet drukket mange kopper kaffe igennem
årene og lakeret mange negle. Rita kunne lide at se pæn ud, og når vejret var til det, blev
der også tid til en gåtur. Turen var fuldendt
hvis den gik forbi Anne-Kirstens bopæl på
Bymarken. Så kunne Markus Anne-Kir-stens
mand også blive drillet lidt. Og måske kunne
Rita spise en lille is inden turen gik hjemad
igen.
Onsdag formiddag var Rita en fast gæst hos
de frivillige i ”Hjemmets” kælder. Så blev
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 Mindeord for Ingrid Østergaard Hansen
Ved: Karin Skytte Filyo og Mogens Ballegaard

Født den 7.december 1937
Død den 28 november 2021

ste år hjalp hun til i hjemmet, indtil hun kom
på Lægård Husholdningsskole i Holstebro.
Her fik Ingrid interesse for køkkengerningen,
som hun senere slog sig ind på. Efterfølgende havde Ingrid et ophold på Ryslinge Højskole, der blev efterfulgt af et halvt år i huset
på en gård på Fyn, og som igen blev efterfulgt af en plads som kokkepige på godset
”Falkensten” på Sjælland, hvor hendes bror,
Helge, var medhjælper i stalden.
Herefter gik turen til Vestjylland igen og
Ingrid fik plads i køkkenet på Spjald Plejehjem.
Det var medens Ingrid var i køkkenet på
plejehjemmet, at Ingrid og Hans Erik traf
hinanden. Parret blev forlovet, og i 1962 blev
de gift, en månedstid efter at Hans Erik havde købt gården, Algade 74, Grønbjerg.
Børnene Karsten og Karin kom til verden i
henholdsvis 1963 og 1968.
Parret hjalp hinanden i 17 år, indtil køerne
efter tre tørkesomre blev erstattet med en svinebesætning, som Hans Erik selv kunne klare
arbejdet med.
Da Hans Erik selv kunne ordne grisene,
havde Ingrid lyst til et arbejde uden for hjemmet og blev ansat i et alsidigt arbejde på
Centerparken i Videbæk. I en periode hvor
økonomaen havde orlov, fik Ingrid tjansen
som køkkenansvarlig. Ingrid var på centerparken i et årstid, men stoppede, da hun i et
uheld brækkede armen og blev herefter
hjemme.

Ingrid Østergaard Hansen, Kastanjealle 1,
Grønbjerg døde den 28. november 2021 på
Ørnhøj Friplejehjem med sin mand, Hans
Erik Hansen, i hånden.
Ved den efterfølgende mindekomsammen i
Grønbjerg Forsamlingshus rejste Ingrids datter, Karin, sig og mindedes sin mor blandt
andet på denne måde:
”Det kan nok siges meget kort - TAK, det
er et lille ord men det dækker.
Karsten og jeg er vokset op med hjemmebag hver eneste dag efter skole på Algade 74.
Der var faste spisetider hjemme hos os, og
der var velsmagende mad lavet fra bunden.
Der blev pyntet op til både påske og til jul.
Der var mange traditioner i vores barndomshjem. - gentagelser, struktur og ro, hvilket er
trygt for børn og langt fra alle børn forundt.
Mor ”Du kom med alt der var dig” - Du var
smilende, flittig og gavmild. Du har lært os
at være gæstfrie, det var hun nemlig, og hun
bød alle indenfor til kaffe til en stund.. en
snak om hverdagen.”
Ud af en børneflok på tre blev Ingrid født i
Østergård, Algade 77, Grønbjerg. Hendes
forældre var Astrid og Niels Skytte.
Ingrids skolegang foregik i Vester Skole,
Sønderkjærsvej 1, i de første syv år. De næ-

Udgivelsestidspunkterne i 2022 bliver som følger:
Runestenen
Runestenen
Runestenen
Runestenen
Runestenen
Runestenen

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

174.
175.
176.
177.
178.
179.

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

fredag d. 31. december 2021
lørdag d. 26. februar 2022
lørdag d. 30. april 2022
lørdag d. 25. juni 2022
lørdag d. 27. august 2022
lørdag d. 29. oktober 2022

udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse
udgivelse

19.
16.
18.
13.
14.
16.

januar 2022
marts 2022
maj 2022
juli 2022
september 2022
november 2022

Med forbehold for trykkeriets ferie el.lign.
Alle billeder bedes sendes i den højeste opløsning. (Send den på mail og evt. ad flere
omgange) runestenen@runestenen.dk
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I 1993 byggede Ingrid og Hans Erik Kastanjealle 1, og Karsten overtog gården på
Algade 74.
Kort tid efter flytningen havde en veninde
tilmeldt Ingrid til et kursus på Daghøjskolen i
Vester Tim. Det var ikke en oplysning Ingrid
var begejstret for, men gennemførte dog opholdet. Det viste sig trods det, at det blev
nogle rigtige gode måneder for Ingrid.
Fritiden som landmand var meget sparsom,
men da flytningen til Kastanjealle var tilendebragt, var der tid til ferie i udlandet og ture
i Danmark.
Af længerevarende ferier kan nævnes ture
til Nordkap, Kina, med tur til den Kinesiske
mur, Sydamerika, hvor destinationerne var
Argentina, Paraguay og Brasilien. Derudover
adskillelige hytteture til Norge med gode
venner.
I fritiden, den der var til rådighed, har Ingrid gennem hele livet deltaget på adskillige

gymnastikhold med dertilhørende opvisninger, ligesom badminton-spillet optog hende
og nogle veninder.
For flere år siden fik Ingrid konstateret en
begyndende demens, som med tiden tog
overhånd, og i de sidste tre måneder kom
Ingrid på Friplejehjemmet i Ørnhøj, hvor hun
havde det godt og fik en god og kærlig pleje.
Hans Erik var hver dag på plejehjemmet ved
middagstid, hvor han hjalp Ingrid med middagsmaden og selv spiste med.
Hele familien besøgte flittigt Ingrid på plejehjemmet og var der også dagen inden Ingrid døde.
Ingrid Østergaard Hansen blev knap 84 år
gammel og efterlader sig sin mand Hans Erik
Hansen, sine to børn Karsten Østergaard
Hansen og Karin Skytte Filyo og deres ægtefæller samt fem børnebørn.
Æret være Ingrid Østergaard Hansens minde.


 Kultur og Samværs generalforsamling 2021
Umiddelbart efter aftenens hovedtema ”Ud
af Grønbjerg Skole” med Sasa Kovacevic og
Jacob Mohr Eldon, torsdag den 18. november, var der også ordinær generalforsamling i
Kultur og Samvær, hvor der var mødt over
tredive op for at høre de to ”edb-nørder”.

Formand Klaus Jensen, nu Videbæk, havde
valgt at trække sig på grund af flytningen fra
Grønbjerg. Opstillet var Kresten Vestergaard, der blev valgt med applaus.
Et nyt medlem som erstatning for Rita
Welander skulle vælges for et år, og den siddende suppleant Grete Tange blev valgt, også
med applaus.
Som suppleant var opstillet Else Nyborg
der ligeledes blev valgt med applaus.
Sluttelig takkede Klaus Jensen for det store
fremmøde (konfirmandstuen var fyldt til randen) og der blev sluttet af med ”Du som har
tændt millioner af stjerner”.

Formandsberetning mm.
Formand Klaus Jensen fortalte om årets begivenheder og udflugter i det forløbne år, og
kom også kort ind på de kommende arrangementer. Kasserer Anna Hald kommenterede
regnskabet der var godkendt af revisor Hans
Erik Hansen og som viste et lille underskud,
som man ville prøve at indhente.

Konstitueringen
Efterfølgende har der været konstituering i
foreningen med det resultat at
Formand:
Kresten Vestergaard
Kasserer:
Anna Hald
Sekretær:
Grete Tange
(-mb)
Suppleant: Else Nyborg

Valget
Bestyrelsen består i øjeblikket af formand
Klaus Jensen, kasserer Anna Hald og Grete
Tange der var suppleant og indtrådte i bestyrelsen efter at Rita Welander havde fået forfald.
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 Sundhed

samme måde, men det kan ingen sige noget
om endnu.
Man kan mindske spredningen ved at isoleVed: Læge Henrik Thomsen
re de syge eller ved selv at gå i isolation, men
det har vist sig, at det ikke er muligt at standEn lille historie om virus.
Forskerne er forsigtige med at spå om, hvor- se smitten helt.
dan epidemien vil udvikle sig, men man kan Først når der er nok der er blevet smittede,
få et indtryk af det ved at se på tidligere epi- kan modstandskraften blive stærk nok til, at
sygdomsforløbet bliver til noget ret fredeligt.
demier.
Den «russiske» influenza hærgede i to år
fra 1899, men den lignede mere covid end Erfaring med isolation o.a.
Erfaringen viser, at isolation og andre forinfluenza.
holdsregler faktisk får epidemier til at tage
længere tid. Til gengæld bliver forløbet milUdviklingen
I dag er der fire virus, der ligner Corona, som dere, og man kan bedre styre det.
huserer i børnehaver og skoler og institutio- Hvis man ikke foretog sig noget, ville epidemien udvikle sig så voldsomt, at vi slet
ner, og bare giver snotnæser.
Måske udvikler den aktuelle epidemi sig på ikke kunne hjælpe alle med behov. 

 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

ten, så det kunne ikke lade sig gøre at køre
beboerne derop, men så kunne det heldigvis
flyttes ned på Grønbjerghjemmet. Julemanden kom på besøg, han havde gaver med til
alle beboerne, en hyggelig formiddag.

Onsdag d. 17. november...
...var der nogle frivillige der bagte småkager
andre hyggede med beboerne. Småkagerne
skulle sælges i vores bod og i forsamlingshuset til julemarked.

Mandag d. 13.-december...
Lørdag d. 20. november...
…havde vi en bod til julemarkedet, vi solgte ...kom der Lucia optog fra Grønbjerg Friskole. Børnene gik rundt udenfor, så kunne besmåkager, strik og medlemskort.
boerne se dem fra deres stuer. Børnene kunne desværre ikke komme ind og gå rundt
Onsdag d. 24. november...
...blev der fremstillet juledekorationer, som pga. Corona.
skulle i vores bod. Bagefter blev der hygget
med æbleskiver og gløgg, Lene (leder) kom Onsdag d. 15. december...
...blev der afholdt jule banko. Alle fik hemmed gaver til alle frivillige.
melige gaver, det gjaldt også dem der ikke
kunne deltage i bankospillet, nogen pakkede
Torsdag d. 25. november
Vi måtte desværre aflyse julehyggedag, pga. gaverne op med det samme, andre ville vente
til juleaften. Så blev der sagt god jul og godt
Corona.
nytår.
Onsdag d. 1. december...
...blev der afholdt julefrokost for beboere, De frivillige ønsker alle vore medlemmer og
personale og de frivillige. Det skulle have sponsorer en forsinket god jul og godt nytår,
været afholdt i forsamlingshuset, men ”kong vi håber på jeres støtte igen i 2022 
vinter” var kommet på besøg i løbet af nat54

19. januar 2022

 Mindeord for Elmo Feldbæk Nielsen
Ved: Anne-Kirsten og Markus Gammelgaard og redaktionen

Elmo Feldbæk Nielsen, tidligere FrydenPå gården på Frydendalsvej havde Elmo på
dalsvej 23, Grønbjerg
den anden side af Bymarken et par bygninger
og et stykke jord, som blev udnyttet til køkFødt den 21. juni 1943
kenhave med grøntsager og kartofler. En
Død den 18. november 2021
hobby som Elmo gik meget op i, og hvert år
skulle stykket pløjes og harves, som han fik
Elmo Feldbæk var født på og tilbragte næ- gode naboer til at hjælpe sig med.
sten hele sit liv på gården Frydendal i GrønForuden Elmos store gæstfrihed og imødebjerg, der i dag ligger i den nordlige udkant kommenhed, havde han nok også lidt svært
af byen.
ved at sige nej til venner, naboer og andre
Elmo mistede sin mor som barn og var fra bekendte, så udhusene på gården var næsten
barns ben, sammen med faderen med til at altid fyldt op af effekter, som forskellige napasse gården med besætning og markarbejde. boer og venner havde behov for at få under
En del af gårdens marker blev solgt til ud- tag.
stykning af Bymarken og Rundingen i GrønElmos familie var meget lille, han havde to
bjerg, men huset, stalden og udhusene blev søstre hvoraf søsteren Kamma i Nykøbing
stående.
Mors ofte hjalp Elmo, og Elmo var så til
Elmo overtog gården på Frydendalsvej ef- gængæld meget god ved og glad for familiter sin far Laurids Toft Feldbæk i 1972.
ens børn.
Lige siden Elmo Feldbæk fik kørekort til
I en sen alder traf Elmo, Bodil Jensen. Bobil og lastbil, har han arbejdet som chauffør dil flyttede ind hos Elmo i Frydendal, hvor
og kørt lastbil for bl.a. Anneberg. Elmo kørte hun udnyttede ejendommens muligheder
adskillige ture med Bitumen fra Tyskland til med bl.a. strikkeklub, som blev indrettet på
diverse asfaltfabrikker i Danmark. Det var i loftet over stalden. Bodil og Elmo tilbragte
en tid, hvor reglerne for køre-hviletid ikke mange år sammen på Frydendalsvej.
var ”opfundet”.
For nogle år siden blev Elmo ramt af en
Elmo var ordblind, men det hindrede ham række forskellige sygdomme. Elmo og Bodil
ikke i at finde vej til de forskellige destinati- fik solgt Frydendalsvej 23 og flyttede til et
oner, og havde han først været et sted én minde hus i Spjald, hvor de havde et par gogang, var turen ”printet” i hans hukommelse, de år sammen.
så han altid kunne finde vej dertil igen.
Elmo Feldbæk var særdeles gæstfri, og på Æret være Elmo Feldbæks minde. 
sine ture til Tyskland havde han ofte flasker
med hjem, og han introducerede sin omgangskreds for den tyske Æblesnaps, som
mange af vennerne mente, at man skulle
drikke af ølglas med den virkning på kroppen, som det nu kunne give.
Udlejning kan ske
I en periode efter Anneberg kørte Elmo
containertransport for firmaet Kurt Korsholm
ved henvendelse til:
i Højmark. Da han holdt her, fik Elmo arbejde hos Vestas i skjernafdelingen, hvor han
Jens Sandal
som den pligtopfyldende mand han var, var
61 41 71 54
glad for at være. Firmaet var god til at tage
hånd om sine medarbejdere, hvilket bevirkede, at Elmo blev hjulpet i sin ordblindhed.

Flagallé
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HOVEDGADEN 72 - 6971
SPJALD - TLF: 97 38 10 11
ALLE DAGE 7.30 – 19.00

