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Sogneforeningen gik foran med et godt eksempel!!

Sogneforeningen havde opfordret de deltagende børns forældre til også at
komme udklædte. Det kan man jo ikke gøre uden selv at gå forrest.
Bagerst fra venstre: Henrik Ahm (erstattede konen), Jonas Hjorthus, Morten Hessellund, og Jonas Fejsø
Forrest fra venstre: Charlotte N. Dyrberg, Malene Bondesgaard og Rikke Eskildsen
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 Redaktionen

igangsætter en indsamling. Der er nærmet ingen grænser for det sammenhold, der kan
spores, ikke blot i Danmark, men også i det
øvrige Europa.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Ikke et ord om Putin og Ukraine
Det ville være rart, om man kunne, men det
kan blive endda overordentlig svært at finde
nogen som helst sympati for personen - og
modsat med andet led i overskriften.
Ville man forsøge at påvirke ovennævnte
person, vil det nok blive betragtet som det vi
her i Danmark vil kalde ”Spildte Guds ord på
Balle-Lars” (oversat: ganske uimodtagelig
for fornuftsgrunde eller åndelig påvirkning
overhovedet).

Danmark har også prøvet det
Man kan måske undre sig over, at der skal en
besættelse af en anden nation med militærmagt til for at ryste folk sammen og samle en
opstand mod noget helt uretfærdigt.
Nu er der snart ikke flere tilbage, der kan
huske hvordan situationen i Danmark var, da
vi blev besat af en fremmed magt.
Der var rationering af de fleste varer, og
der var endvidere begrænsninger på bevægelsesfriheden. Resurserne var knappe og alt
måtte tages med. Undertegnede blev født under disse vilkår, men af gode grunde huskes
intet, bortset fra, at min mor efterfølgende
fortalte, hvordan man klarede sig med bl.a.
tøj til familien. Min mor var i den periode
ene med tre børn, og der skulle jo tøj til hele
tiden, efterhånden som de voksede, og der
var så ikke andet at gøre, end at sy gamle
voksne-frakker og andet om, så det kunne
passe til de mindste 

Grønbjerg og Ukraine
Situationen i Ukraine kan nok ikke undgå at
berøre mange, og vi kommer nok også lidt
tættere på her i Grønbjerg, selvom vi ikke har
nærmere kontakt med flere af vore nye tilflyttere, der kommer fra Ukraine. ”Velkommen til...” i sidste nummer, var således med
et par, der kommer fra Vestukraine.
Et andet par, familien Klymiuk, der bor
Grønnegade 4, har engageret sig i indsamling
af de effekter, som menes at kan have stor
betydning for de flygtende og de tilbageblevne, der ikke ønsker eller har mulighed for at
forlade landet.
Khrystyna, som fruen i huset hedder kontaktede Grete Tange, om der var mulighed
for at få et budskab om ovenstående bragt ud
i vores lille samfund. Det blev modtaget og i
søndagsmailen og på Facebook blev budskabet bredt. I skrivende stund er opslaget her
fra Grønbjerg set af godt 3.000 personer.
Budskabet er kommet ud. Og så må man respektere den hjælpsomhed, der er opstået i
kølvandet på den interne situation i et land,
der ligger omkring 1500 km fra Danmark.
Det er et engagement der er til at tage hatten af for. Og reaktionen på opslaget har da
også været positivt både med lagerplads og
forespørgsel om, hvor man kan aflevere sine
effekter.
Private personer med større eller mindre relationer til familier i Ukraine fylder bilen med
de nødvendige hjælpemidler og kører af sted.
Så hører vi om et stort varehus, der fjerner
russiske varer fra hylderne og et andet, der

Deadline for nr. 176 er
lørdag d. 30. april 2022
Bladet udkommer
onsdag d. 18. maj 2022

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i ca. 350 eks. og vi respekterer ikke
et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

2

16. marts 2022

 Nyt fra Byrådet

Det blev afgivet signaler til det videre arbejde, og jeg ser frem til de videre drøftelser.
Jeg oplever et Byråd der er klar til et godt
samarbejde om den forsatte udvikling af
Ringkøbing-Skjern Kommune. Er Byråd som
i fællesskab vil sætte en klar retning som gør
at borgere, virksomheder og den kommunale
organisation ved hvilken retning Byrådet vil
gå i de kommende fire år.

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

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.

Sager på byrådets dagsorden.
På byrådsmødet i januar sendte Byrådet planforslag for et område til rekreative formål på
ved Arnborgvej i Skjern i offentlig høring i
otte uger.
Området tænkes anvendt til Put and take,
shelters, kanosejlads m.v.
Realisering af projektet understøtter målsætningen om rekreative områder til et aktivt
fritidsliv og fritidsaktiviteter for borgere og
turister.
Endvidere besluttedes det at offentliggøre
planforslag for et område til teknisk anlæg
ved Nørhede-Hjortmose.
Formålet er at skabe mulighed for at der
kan etableres et solcelleanlæg på 275 Ha. Effekten på anlægget vil være 182 Kwh, svarende til normalforbruget i 45.000 husstande.

Foråret nærmer sig, dagene
længes og vi går mod lysere
tider. Det kan dog, på trods af forårets komme være svært at finde glæde og optimisme i
disse dage hvor Rusland er gået i krig med
Ukraine.
Vi er alle dybt berørte af den meget voldsomme og tragiske situation, borgerne i
Ukraine er blevet en del af efter Ruslands invasion af landet.
Vi har i Ringkøbing-Skjern Kommune mere end 700 Ukrainske medborgere der har
valgt at slå sig ned her hos os for at skabe et
godt liv. Vi værdsætter deres tilstedeværelse
i vores kommune, deres engagement i virksomheder i kommunen og deres bidrag til lokalsamfundene.
Vore tanker går til Ukrainere i RingkøbingSkjern Kommune, deres pårørende i hjemlandet og til det Ukrainske folk.
Vi er klar til at tage vores del af ansvaret,
og vil tage imod flygtninge fra Ukraine med
åbne arme.
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Det nye Byråd.
Byrådet er kommet godt i gang, og de første
møder i udvalg og byråd er afholdt.
Byrådet har nyligt deltaget i konference
med to vigtige temaer på dagsordenen.
Vi sætter retning for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune 2022-2015 og
Politikerrollen, politisk lederskab og samarbejde.
Vi havde to spændende dage med gode
drøftelser om vision, politikker og om politisk lederskab samt samarbejdet i Byrådet,
mellem Byråd og borgere og mellem Byråd
og den kommunale organisation.
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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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Det har på det seneste været vanskeligt at
rekruttere dagplejere, og der arbejdes som
følge heraf med etablering af vuggestueafdelinger.
I Social,- og Sundhedsudvalget arbejdes
der forsat med bolighandlingsplan for ældreboliger, plejehjemspladser og samling af aflastningspladserne på en matrikel.

På Byrådsmødet i februar blev planforslag
for 5 testmøller på 180 meters højde, samt
nedtagning af 19 eksisterende møller i Bork
endeligt vedtaget.
På samme møde godkendte Byrådet kommissorium for tre nye råd, nemlig Videnrådet, Klimarådet og arbejdskraftrådet.

Naturkraft
Som I alle sikkert har læst i dagspressen er
der indgået midlertidig aftale med Ringkøbing-Skjern Museum om varetagelsen af
driften af Naturkraft. Jeg føler mig overbevist om at det er en god løsning, og at museet
med deres erfaring i formidling og tiltrækning af både Danske og udenlandske gæster
er de helt rigtige til at vende udviklingen.
Naturkraft genåbnede efter coronanedlukning i uge 7, og mange besøgte stedet og fik
gode oplevelser med derfra.
Runestenes læsere ønskes et godt forår 

Fagudvalgene
På et møde i Erhvervs, klima og arbejdskraftudvalget igangsættes arbejdet med ny klimapolitik og handlingsplan. Handlingsplanen
skal være klar til godkendelse til efteråret
2022. Et stort arbejde som vi vil have stor fokus på de næste måneder.
På møderne i fagudvalgene er de nye udvalg på de første møder blevet introduceret
til arbejdet i udvalgene.
I Børn,- og Familieudvalget skal der inden
længe tages endelig beslutning om samling
af skolerne i Skjern på en matrikel. Renovering og udbygning af Skjernåskolen m.m.

Grønbjerg Karosseriværksted ApS
v/ Christian Bech Madsen








motorsave
pladearbejde
mini-traktorer
plæneklippere
autoopretning
mekaniske reparationer

Højrisvej 1- Grønbjerg - 6971 Spjald
Tlf.: 97 13 38 00
Mobil: 50 55 78 12
E-mail: groenbjergkarosserivaerksted@gmail.com
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Konfirmation Nr. Omme Kirke 2022
Nørre Omme – St. Bededag fredag den 13. maj
Benjamin Bak Bondesgaard
Karoline Bundgaard Fredensdal
Leon Lauth Frederiksen
Mikkel Østergaard Krog
Smilla Brinch Johansen
Julie Sinkjær Larsen
Lucas Grydgaard Uhd Jakobsen
Viktoria Tang Højer
Bjørn Thyregod Andsbjerg
Adam Lund Schlesiger
Jasper Sandberg Frost
Jonas Hajslund Juelsgaard

Grønbjergvej 24
Algade 52
Frydendalsvej 11
Algade 65
Grønbjergvej 43
Holstebrovej 8
Hovedgaden 49
Kildevej 18
Langgade 79
Vads Dal 14
Mosevænget 18
Mosevænget 19

Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Grønbjerg
Spjald
Spjald
Sørvad
Ørnhøj
Ørnhøj
Ørnhøj

Navnene bringes med tilladelse fra forældrene (GDPR)

NR. OMMEKORET

Nr. Ommekoret øver hver tirsdag kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Lysten til at synge er eneste krav for deltagelse, og nye medlemmer er altid hjertelig
velkommen. Vi synger både salmer og sange – og det en skøn blanding af rytmisk og
klassisk musik.

Er du nysgerrig på at høre mere om koret og finde ud af, om det er noget for dig, så
mød enten op og prøv en aften ganske uforpligtende, eller ring og få en snak med
mig.
Hilsen Dorte – tlf. 30 22 62 35

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

Ps: Dette er en erindringsmeddelelse

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Med venlig hilsen Grønbjerg Vandværk
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I Alle har en historie

det var det, indtil hendes far døde. Dengang
var Eva 9 år, hendes brødre var henholdsvis
Ved: Hanne Kjærgaard
7 og 12 år. Både moren og faren var bankudAlle har en historie.
dannet. Da børnene kom til, var moren hjemI den forbindelse blev opmærksomheden ret- me, og Evas far blev bogholder i et snedkertet mod Eva Broni, og til alt held er hun med firma.
på at fortælle sin historie.
Evas far havde visse udfordringer i livet, og
Hvorfor mit kæmpe haveprojekt? Eva stil- tanken man lades tilbage med er, at udforler selv spørgsmålet, og samtalen
er i gang. Haven er et frirum, her
slapper jeg af. For mig er havearbejde terapi siger Eva. Interessen
ligger i generne, fortæller Eva.
Hendes oldeforældre fik en pris for
deres flotte have. Morforældrene
havde landbrug med køer, grise, en
hund og en stor have. Havearbejdet tog Eva og hendes to brødre
del i, når de var hos morforældrene. Omstændigheder gjorde, at de
tre søskende opholdt sig meget hos
morforældrene, da de var børn.
Evas mor yndede også havearbejdet, hun havde kaffekoppen stående og ved siden af den et askebæger, disse var beviserne på, at hun
var at finde i haven.
Indgangsreplikken til en samtale
kan oftest være: ”Og hvad laver du
så?” Det kan også være: ”Hvor
kommer du fra.” Dagens samtale
kredser i begyndelsen om en meget skelsættende periode i Evas
liv. Hun er født og opvokset i Grenå, som barn var hendes virkelighed mor, far og to brødre, og

Der er lidt grusvej inden man når helt ind i gården hos Eva og
Ole. Her møder fotografen Eva med hesten Molly Malone.
Da denne ”Alle har en historie” handler om både have og heste,
bliver vi enige om at trække hen foran en broget Kristtjørn med
bær som fuglene ikke kan li, siger Eva - for ellers var de jo ædt!
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tog, lades vi tilbage med vilkåret at have ubesvarede spørgsmål til det menneske, vi har
mistet. Et vilkår vi er tvunget til at se i øjnene. For at få fred i sindet er det en fordel, at
forlige sig med at spørgsmål forbliver ubesvarede. At leve med netop det vilkår, vi lades tilbage med. Livet byder menneskeheden
mangt og meget. Kunsten at mestre visse
grundvilkår er for den enkelte livets udfordring.

dringerne blev for uoverskuelige for ham, og
han endte med at tage sit eget liv. Forud for
det insisterede han på, at hans kone fik kørekort, det var også vigtigt for ham, at hun fik
arbejde. Evas mor blev skolesekretær, et arbejde hun havde frem til sin pension.
At miste en forælder er noget af det værste,
et barn kan udsættes for. At miste en forælder
ved selvmord, er måske det ALLER værste et
barn kan opleve. Grunden til selvmordet er
uvis, men Eva har helt fra barndommen
tænkt, at skylden var hendes. Hver morgen
kravlede hun op i sengen mellem sine forældre, og hun puttede sig under dynen hos sin
far. Denne morgen blev hun i sin egen seng,
derfor var hun sikker på, at hun var skyld i
farens død. Der var aldrig nogen, der sagde
til hende, at hun var uden skyld. Det er i
hvert fald sådan, hun husker det.
Skyld er en voldsom følelse, og hvis ikke
barnet hjælpes af med skyldfølelsen, kan det
have vidtrækkende konsekvenser. Eva mener
da også, at oplevelserne fra dengang hendes
far begik selvmord, er grunden til de udfordringer hun har i dag. Når døden gør sit ind-

Eva Broni er gift med Ole Berthelsen og de
har i mange år boet på Holstebrovej 26, hvor
de i fællesskab har drevet ejendommen med
griseproduktion og planteavl. 2022 er året,
hvor de sadler om, grisene sættes ud, og dele
af jorden sælges fra. En beslutning der virker
til at være den rigtige, når de fortæller om
den. Ole har fået andet arbejde, medio marts
kan han føje pedel til sit CV. Ole har fået job
hos Dilling Underwear, der er beliggende i
nærheden af Herning. Med til historien hører,
at virksomheden har købt en ejendom med en
del jord til. Hvordan jorden skal udnyttes, vides ikke, men det kan gå sådan, at Ole, som

Evas tre heste fra højre Freja som er en Nordbakke og pensioneret rideskolehest, Alti som er en Islandsk hest og Molly Malone, som vi mødte på gårdspladsen.
Billeder i serien: Mogens Ballegaard
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aldrig har været havemand, får mulighed for
at blive det. Måske får han rig lejlighed til at
gå sin kone i bedene. Det må tiden vise.
Eva er i en situation, hvor hun er tilkendt et
flexjob, og hun skal, når tid er, have fundet et
arbejde, der er passende. Vi taler om, at vi livet igennem tager beslutninger, nogen mere
gennemgribende end andre. Parret har taget
en stor beslutning ved at nedlægge produktionen, en beslutning der medfører at de begge
skal have andet arbejde. Vi taler om vigtigheden af selv at tage beslutningen. Det er ikke
alle forundt selv at bestemme, og det er ikke
at ønske.
Eva og Ole har tre børn, Tom, Mona og Søren. De har alle tre gået i Grønbjerg skole.
Tom er den ældste, han er softwareingeniør, han bor i Kølsen i nærheden af Viborg sammen med Anette, de har to børn Alfred på fem år og Vigga på to.
Mona bor i lejlighed i Aarhus, hun har en
kandidat i musik og matematik. Hun er ansat
hos Inspectly i Aarhus, som QA og Test maneger. QA er en forkortelse af Quality Assurance.
Søren bor på Amager, og han læser statskundskab. Søren er rigtig dygtig ved et kla-

Ude foran den ”pæne stue” står Kejserbusken i
næsten fuld flor i februars-vejret med skiftende
kulde og varmegrader .

ver, men i dag bliver klaverspillet kun til, at
han spiller lidt, men til gengæld nørder han
meget. Søren har en god evne, han kærer sig
om sine medmennesker, lige som han kærer

Vi vender lige tilbage til Molly Malone og trækker den hen på det saftige græs, og hvor der i et hjørne
af gårdspladsen er et mylder af Dorthealiljer og gule Krokus i fuld flor.
10
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sig om samfundets ve og vel. På sigt er hans
mål at forske.
Det er altid spændende at høre, hvad ”folks
børn er optaget af”, og hvor de er havnet.

hjemme og på rideskolen i Skjern, hvor hun
er kommet de seneste 20 år. Hun deltager
blandt andet på OL-holdet, hvor de er en
gruppe, der rider og træner for at nå målet at
komme til OL. Dette fortæller Eva på sin meHestene betyder meget for Eva, både der- get udviklede humoristiske måde, og det giver anledning til et godt grin. Det er noget af
det kollegaerne på rideskolen kan, grine sammen. Grin skal der til, mener Eva, det er livsnødvendigt at have humoren med sig. Sammen med andre frivillige er Eva en del af et
”trækkerhold”. Inden du når at tænke noget
forkert, følger forklaringen. Hver uge komme
personer, der har fysiske skavanker, hvor en
del af en eventuel genoptræning foregår på
hesteryg. Samme dag kommer personer med
psykiske handicap, de har også gavn af at få
kroppen bevæget igennem hestens bevægelser. Det betyder meget for Eva, at færdes på
rideskolen at være en del af et givende fællesskab, at være én blandt andre, at have en
betydning. Et frivilligt arbejde som giver absolut god mening.
Derhjemme har Eva sine tre heste, der giver
anledning til rideture i omegnen. Selve arbejdet med hestene, er en form for terapi. I tidens løb har der været flere, der har nydt godt
af Evas selskab, når de har fulgtes ad på en ridetur. For tiden gør Sara Bjerregaard Eva selskab på turene. Det er det, en interesse kan,
den kan ophæve alder. I et interessefællesskab er det uden forskel, om du er 25 eller 55
år.

Eva er her fotograferet foran en 2,5 - 3 meter høj
Stuearalie, som Eva købte i Brugsen i 80-erne.
Den blev for stor i stuen og blev derefter sat ud i
haven, hvor den nu er vokset over ”stuehøjde”.

e ster

Tilbage til haven, der er Evas frirum, det er i
haven hun slapper af. Havearbejdet er terapi,
når Eva er ked af det, og hun siger: ”Det er
det, jeg kan”, ”det er det, jeg er god til.” At

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

olmgård
11
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Holmgårdsvej 1
Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf. 25 33 94 29

gøre haven værd at være i, at gøre haven til et
smukt sted, det er noget af det Eva kan. Det er
en tilfredsstillelse for hende at have spændende planter og blomster, der blomstrer hele
året. Udenfor stuevinduet står den fineste
busk med de smukkeste blomster, kejserbusk
hedder den. Et bevis på at selv om vi skriver
februar, blomstrer haven. Hvis Eva køber en
plante, ved hun ikke altid, hvor den skal have
sin plads. Hvis nogen vil sige, at netop den
plante får hun aldrig til at gro, kommer viljen,
til at vise hvad hun kan, frem, og hun tænker:
”Jeg skal bevise, at den kan gro i min have.”
Det nyeste haven byder på er et driverhus.
Nogle vil mene, at der har sneget sig en stavefejl ind, det er ikke tilfældet. Huset er netop ikke et drivhus, selv om der er en vinplante, det er hvad der står, et driverhus. Huset
lukker verden ude, eller det lukker lydene
ude. Driverhuset giver mulighed for ”at drive
den af”, eller at sidde og tænke over livets
store spørgsmål, tænke over de vilkår, som livet byder på. Lade stilheden fylde og forhåbentlig gøre godt.
Når Eva runder hushjørnet, og hun træder

12

ind i haven, sænker skuldrene sig, der i hendes have er frirummet, der i hendes have slapper hun af, der i hendes have findes terapien.
Flyvske tanker, uro i hovedet, svært ved at
huske er noget af det, der gennem årene har
udfordret Eva, og som hun relaterer helt tilbage til, at hun som en lille pige mistede sin
far. Familien er en støtte, haven giver ro, men
hun har også valgt at tage imod hjælp fra anden side. Grete Tange kommer forbi en dag
om ugen og hjælper hende med at få hverdagstingene til at køre, og om sommeren er
Leif med, hvor han hjælper til i haven. Der er
mange måder at være frivillig på, der er mange måder, hvorpå vi kan yde næstekærlighed.
Hvornår er vi til hjælp, hvornår blander vi os,
hvornår er vi for meget? Det finder vi ikke ud
af, med mindre vi tør at tilbyde hjælpen, har
mod til at blande os, tør risikere at være for
meget. Og så er spørgsmålet, om vi tør tage
imod.
Taknemmelig over samtalen med Eva, ønskes hun og Ole det bedste i tiden, der kommer. Held og Lykke. 
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CYKELSPONSORLØB
Fredag d. 6. maj 2022 kl. 15:00 – 17:00

Cykelrute






Deltagerkrav

Alle kan deltage, man skal blot have mindst én sponsor, som kan være familie,
venner, firmaer osv.
HVEM CYKLER:
 Eleverne på Grønbjerg Friskole og nogle af medarbejderne (Niels Henrik)
 Dan Jensen
 Claus Bak
HAR DU LYST TIL AT CYKLE PENGE IND: SÅ SKRIV TIL HANS UHD PÅ 61 20 75 81
HAR DU LYST TIL AT SPONSORER EN DELTAGER: SÅ SKRIV TIL HANS UHD PÅ 61
20 75 81
Minimumsbeløb er 5 kr. pr. km. pr. sponsor

Betaling

Der udsendes opkrævning på mail eŌer løbet. De indkørte penge går Ɵl parkhuset ved byparken.

Rygnumre

Rygnumre udleveres fredag fra kl.14:00.

Rundt i byen (ca. 2 km). 6.- 7.- 8.- klasse - plus voksne (Løbe ruten i byen)
Rundt i byparken 3. 4. og 5. klasse.
Rundt i skolegården 0. 1. og 2. klasse.
Husk cykelhjelmen!

Vi sælger pølser, vand, øl og kaﬀe under hele arrangementet
Vi håber, at der vil være mange, der vil møde op og heppe på deltagerne!

På vegne af:
Grønbjerg friskolens bestyrelse
Grønbjerg friskoles støƩeforening
Grønbjerg sogneforeningen
13
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 Nyt fra Byparken
Ved: Byparkudvalget v/ Charlotte Nørgaard Dyrberg

Park-huset – vores nye samlingspunkt
Næste etape i udviklingen af faciliteterne i
byparken er at få opført et lokale/rum, som
skal være til glæde og gavn for alle som benytter byparken i Grønbjerg. Et samlingspunkt, hvor man kan søge ly for sol, regn og
blæst.

D. 6. maj 2022, bliver der igen afholdt et cykelsponsorløb, men her er det for ALLE i
Grønbjergs lokalområde. (Se mere andet
steds i bladet)

Grønbjerg friskole afholdt i efteråret 2021, et
cykelsponsorløb for deres elever, hvor eleverne cyklede lidt over 60.000 kr. ind til projektet.

På vegne af :
Grønbjerg-2000
Grønbjerg Sogneforening
Grønbjerg friskole og støtteforening 

Udførelsen
Udformningen af Park-huset er på plads, tilbud er indhentet og økonomien ser fornuftig
Økonomi
ud. Arbejdsgruppen er nu blevet lidt større,
I ca. 1½ år er der blevet søgt om støtte via da vi går ind i den sidste faste af projektet.
fonde og puljer og nogle af disse har givet Hvis alt kommer til at gå som planlagt, vil
tilsagn om støtte. De fonde som indtil videre Grønbjergs nye samlingspunkt ”Parkhuset”,
er bidragsydere er:
stå færdigt og klar til benyttelse til sommer.
Nordea-fondens: Her bor vi-pulje og
Nordea-fondens: Lokal-pulje
Charlotte Nørgaard Dyrberg
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Grønbjerg Sogneforening får støtte til :
”Park-huset – vores nye samlingspunkt”
Grønbjerg Sogneforening har været heldige
at få lovning på 195.000 kr. fra Nordeafonden til opbygning af et nyt samlingspunkt
i byens bypark. Det skal blive til et Park-hus,
som på sigt kan bidrage til at skabe mere aktivitet i lokalområdet.
Med 195.000 kr. i støtte fra Nordea-fondens
”Her bor vi-pulje” kan sogneforeningen sammen med Grønbjerg Friskole, byens foreninger og lokale ildsjæle, nu komme videre med
projektet i byens park, som har været på tegnebrættet siden 2016.
Det forventes at Park-huset står færdigt til
sommer i 2022.
Tidligere sogneforeningsformand Jonas Fejsø, som har været med fra begyndelsen, glæder sig til at se alle byens borgere i byparken.
Til at se Park-huset blive samlingspunktet for
både børn, unge og ældre. ”Jeg ser specielt
frem til at tage mine børn med i byparken og
spise madpakker, på vores små ture i weekenderne” fortæller ham.
58 mio. kr. til lokale fællesskaber
Grønbjerg Sogneforening har modtaget
195.000 kr. i støtte fra Nordea-fondens: ”Her
bor vi-pulje” på 58 mio. kr., der uddeles til
projekter, som styrker lokale fællesskaber og
Repræsentanter for de medvirkende er fra venstre:
sammenhængskraften i mindre byer.
Friskolens: Karsten Jensen og Dan Jensen, Sog”Vi er utrolig glade for at se, at efterspørgslen på at styrke liv i det lokale er så stor – og
med dette økonomiske rygstød får de mange
lokale ildsjæle i Grønbjerg ekstra mulighed
for at sætte deres virketrang i spil til gavn for
fællesskabet, ”siger Christine PaludanMüller, uddelingschef i Nordea-fonden, som
støtter gode liv.

neforeningens: Charlotte Nørgaard Dyrberg og
Jonas Fejsø

”Her bor vi-puljen” havde ansøgningsfrist
23. september 2021. Fonden modtog 429 ansøgninger og ud af dem har 113 fået støtte fra
puljen til aktiviteter og fællesskaber.
Om Nordea-fonden

Kontakt
Grønbjerg Sogneforening
CharloƩe N. Dyrberg
groenbjergsogneforening@outlook.dk
4046 0759




Nordea-fonden:
KommunikaƟonskonsulent
Signe Balling
sb@nordeafonden.dk
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Nordea-fonden har et almennyƫgt formål og støƩer projekter,
som fremmer gode liv inden for sundhed, moƟon, natur og kultur.
Med Her bor vi-puljen uddeles i 2021 58 mio. kr. Ɵl projekter, som
skaber akƟvitet og styrker fællesskabet i mindre byer med 2005.000 indbyggere. Projekterne støƩes med mellem 100.000 kr. og
1.000.000 kr., og foreninger, selvejende insƟtuƟoner og kommuner m.fl. kunne søge puljen med ansøgningsfrist 23. september
2021.
Se liste over støƩemodtagere på www.nordeafonden.dk/herborvi
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Byparkens bod
Tager med kyshånd imod donationer.
Hvis du skal til at forspirer planter til drivhuset
eller køkkenhaven, så tag lidt ekstra og donere
lidt til byparkens bod.
Vi tager imod alt, og til køberne: betalingen i
boden foregår via:
MobilePay 7713UT.
Indtægterne ved salg fra boden går ubeskåret
til grønne vedligehold af Byparken.
På forhånd tak

Musik for de mindste
Nr. Omme Kirke tilbyder igen musik for de mindste (0-3 år m. forældre/pæda-goger) i
Konfirmandstuen.
Vi tager udgangspunkt i de børn, som tilmelder sig, og forsøger at tilpasse programmet derefter. Vi synger, danser, spiller, lytter, griner og fjoller.

Det hele foregår:
tirsdag d. 8., 15. og 22. marts kl. 9.30.
Tilmelding til Dorte på:
sonderbydorte@gmail.com

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
16

16. marts 2022

Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
Fællesspisning fredag den 29. april 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 25. april
SMS/mail til 20 49 89 31 / elsekpedersen@hotmail.com
Betal gerne ved tilmelding på Mobile Pay - Box45273
Der kan også betales i forsamlingshuset.

Vi glæder os til at se jer
Kultur og Samvær, Margrethes Døtre og Menighedsrådet
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 Så er den atter gal i Algade øst og vest
Fra Grønbjergs Facebook side er følgende
observeret:

Og kommentar fra Ronni Tipsmark
De skulle lave ligesom de har gjort i Torsted.
Og så bare en god stykke i hver ende af byen
ikke hele vejen igennem.

Anja Nielsen skriver:
Flere har haft trælse uheld ved hellen ud for
Algade 2E i byen.
Mistet sidespejl, buler, hårde opbremsninger,
ret heftige uenigheder om hvem der kom
først inkl. grimme hånd-tegn og flere har
måtte konstatere, at der nok ikke helt er plads
til to biler.
Jeg har skrevet til Ringkøbing - Skjern kommune og fik svaret:

Og det er ikke de eneste, der har kommenteret Anjas opslag. Ikke mindre end tyve kommentarer er der i skrivende stund på opslaget
- så det kunne jo nok tyde på, at der var en
stemning for at få gjort noget ved problemet.
Desuden er der over 500 læsere på Grønbjergs Facebookside, der har set opslaget.
Er der måske en stemning for at kontakte politikere, politi, foretage en underskriftsindsamling eller sende breve til kommunen om
besværlighederne og bilernes hastighed gennem byen - Hvad med at invitere politiet med
en fartkontrol?

Vi prøver at rykke forvarslings skiltet tætter
på hellen og sætte en ekstra op i modsat side,
så bilister bliver mere opmærksom på hellen.
Du må gerne holde øjne med om dette forbedrer situationen, hvis ikke, så må du gerne
kontakte os igen.
Venlig hilsen
Mikkel Bæk Jørgensen
Ingeniør
Om det hjælper?? Tja, det er da et forsøg
værd.

”Så gør da noget for helvede”, som den lille
pige sagde til forældrene, da hendes snørebånd var gået op, og hun havde den ene arm i
gips.

Hermed forslag til tiltag. Og bravo til Anja
Hertil svarer Carina Ashby
for at tage problematikken op. (-mb)
De skulle sætte ”skildpadder” op i stedet det
er effektivt og hjælper.

Der var ingen hasarderede gennemkørsler medens fotografen var på plads, men bilerne fra øst har ikke megen oversigt og værre bliver det, når træer og buske springer ud. Det er endvidere tydeligt, at der
ikke er plads til to biler af de vistes karakter, der kan komme forbi hinanden i indsnævringen. Det er
naturligvis vanskelig at få et entydig svar på problemet i forhold til de to viste situationer. Men man
kan godt forestille sig at én eller to ”vanvidsbilister” kan miste spejle og få ridser i lakken, ved en provokeret gennemkørsel.
(Foto Mogens Ballegaard)
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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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 Sogneforeningens Fastelavnsfest 2022
Så blev det tilladt at mødes - uden mundbind
Det benyttede Sogneforeningen sig af og inviterede alle til tøndeslagning søndag den 27.
februar i gymnastik- og Multisalen ved Grønbjerg Friskole.
Sidste år blev fastelavnsfesten afviklet som
en fotokonkurrence, hvor flere voksne klædte
sig ud og deltog.
Sogneforeningen opfordrede atter i år de
voksne til at møde frem i ”udklædt” tilstand,

hvilket flere og godt-udklædte benyttede sig
af.
Belært af tidligere års erfaring hvor de ældste elever havde slået deres tønde ned på
nogle få minutter, havde Sogneforeningen i
år forstærket tønden for de ældste en smule,
hvilket bevirkede at deres tønde var den sidste der blev slået til plukfisk og de ældste
kunne få fat i deres fortjente snollerposer.
mb 

Ø tv: Før man kunne få adgang til tønderne i Multisalen, skulle man forbi disse to vagtposter og
med lidt småmønter bidrage til festlighederne.
Herover: En udklædt ”Grønbjergpige” flankeret
af to små prinsesser er klar til at banke tønden.
Den ”zebra-alike” pige (må være kejserzebraen
med de smalle striber) er ved at udføre et alvorligt
anslag mod Sogneforeningens forstærkede seniortønde, men der skulle mange flere slag til, før tønden ramte gulvet og alle godteposerne flød til alle
sider.
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Ø tv: Sørøveren ved at tage tilløb til et alvorligt indhug på tønden, der ikke var fuld af Rom, men godteposer.
Voksenudklædningerne: Og så var ”poderen” også til stede, der blev flankeret af ”hende-der-skullegøre-rent” efter alle herlighederne.
N tv: Tyroleren var også mødt op - og så skulle det måske forbydes at slig en type -tv.- skal have lov
til at holde et lille uskyldigt barn. Det afsløredes dog senere at spøgelset var barnets far, Jakob Ashby,
og barnet dermed var i gode hænder.
21
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Puslinge frøer mv. 0-5 år
Konge:
Ida Boesen
Dronning:
Tino Ashby
Bedst udklædt: Katja B. Fredensdal

Før skole 0-1-2- kl.
Konge:
Kennet B. Fredensdal
Dronning:
Malthe Valsted Pedersen
Bedst udklædt: Emma Boesen

3-4-5. kl.
Konge:
Nicklas Ahm
Dronning:
Agnes Marie Sønderby
Bedst udklædt: Kathrine B. Fredensdal

6. +
Konge:
Lærke Kloch Sørensen
Dronning:
Caroline B. Fredensdal
Bedst udklædt: Maja Sørensen

Herover er rækkefølgen er lidt forskellig, men det er kongen med den største krone.
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De friske der tog imod opfordringen fra Sogneforeningen om at møde udklædt op til årets fastelavnsfest i Grønbjerg. Bagerst fra venstre:
Kim Thesbjerg, Majken Sørensen, Lykke K. Sørensen og Uffe Sørensen
På Gulvet: Carina Ashby (med nyeste skud på stammen) og Jakob Ashby (uden maske)
Carina fik præmien for bedst udklædte - som heksen med langt gråt hår og en lykke om halsen.

Billeder i serien: Mogens Ballegaard
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 Velkommen til Helga og Anders Pedersen
Ved: Grete Tange

Ovennævnte Helga og Anders der bor i
”Langmose” Kjærgårdsvej 8, tog venligt
imod mig, og de fortæller lidt om deres liv,
indtil nu.
Anders er født og opvokset i Ringkøbing, og
der gik han også i skole. Han blev senere uddannet til murer, og det har han beskæftiget
sig med i mange år. Han havde selv et firma,
hvor han uddannede lærlinge og havde sven-

de. Desværre blev han et udsat for et uheld i
ryggen, som gjorde, at han ikke længere kunne arbejde med det. Han har stadig ondt, så
han kan ikke udføre ret meget kropsligt arbejde. Han har derfor en special stol, som
han bruger.
Han lukkede derfor firmaet og købte en
gård og et hus i Tim i 1991. Gården har han
stadig. Senere solgte de huset, og derefter
vidste de ikke lige, hvor de skulle slå sig ned.

Helga og Anders Pedersen

Foto: Mogens Ballegaard

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 17. marts 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Med forbehold for Corona-restriktionerne
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Bestyrelsen

De lejede først et hus i Spjald, men der var
der skimmelsvamp i, så det flyttede de fra og
ind i et sommerhus, som de blev nødt til at
forlade, fordi det var blevet udlejet til anden
side. Heldigvis så de så ”Langmose”, som de
hurtigt købte. Og det har de ikke fortrudt.
De dyrker ikke selv jorden, og dyr har de
ikke – bortset fra en hund, men de nyder stedet med den skønne udsigt.
Helga fortæller derpå, at hun er opvokset i
Thorsted, og der har hun haft sin barn- og
ungdom. Hun er uddannet hjemmehjælper,
og hun har arbejdet på Ringkøbing Plejehjem
i 20 år, Hun var rigtig glad for dette arbejde,

men hun fik en skade i skulderen, så hun ikke kunne fortsætte. Så hun er ikke udearbejdende mere.
Hun fortæller også, at de har to døtre og 7
børnebørn. De bor heldigvis ikke så langt
væk nemlig i Holstebro og Lønborg, så dem
kan de hurtigt møde.
Hun er glad for at strikke, og børnebørnene
nyder det, som hun laver til dem.
De fortæller, at de er blevet vel modtaget
her på trods af corona, som har lagt en hæmning på al samkvem. De er glade for området.
Med det takker jeg af og håber, at de vil
falde godt til i Grønbjerg.

Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 13 til uge 38
Tilmelding i multirummet på Grønbjerg Friskole

Mandag d. 21. marts 2022 kl. 18.30
Sæsonpris pr. person 450,-
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VIKINGEN ER LØS
Apropos Putin
Ruslands præsident Vladimir Putin var på ferie i forrige uge, og tilsyneladende fangede
han en gigantisk fisk på 46 pund. Putin kalder det en megastor præstation, mens chefen
for akvariet sagde:" Hva´ skal jeg gøre? Han er præsident. "
Efter at have hørt at han er nomineret til Nobels fredspris, sagde Putin: ”Fortæl mig
hvem de andre nominerede er - og jeg vil eliminere dem”.
Under OL i Rusland sagde Ruslands præsident Vladimir Putin, at homofile ved OL ikke
burde frygte for deres sikkerhed til trods for landets anti-homofile love. Han sagde at de
burde frygte for deres sikkerhed fordi de er i Rusland.
Vladimir Putin sagde, at de tanks man ser rullende gennem gaderne, bare er en del af de
afsluttende ceremonierne til OL.

Og så genbrug: Jøder om jøder.
En russisk jøde bliver kaldt op til myndighederne i Moskva og bliver bedt om at udfylde en række papirer. Under rubrikken "Har du slægtninge i udlandet" skriver han
nej. Kommissæren retter ham og siger:
- Det passet jo ikke. Du har en bror, der bor i udlandet.
- Nej, svarer den russiske jøde, han bor hjemme i Israel. Det er mig der bor i udlandet.
- Hvordan traf du beslutningen om at blive jøde?
- Før var jeg ateist. Men det opgav jeg.
- Hvorfor?
- Ingen helligdage.
Den gamle rabbiner græd helt ukontrolleret, da han med et hørte en stemme, der kun
kunne tilhøre Gud:
- Hvad bekymrer dig, rabbi?
- Jeg skammer mig sådan, græd rabbineren. Min eneste søn har opgivet jødedommen og
er blevet kristen.
- Også din?
- Ja, stønner rabbien, hvad gør en far dog i sådan en situation?
- Jeg ved ikke, hvad du har tænkt dig, svarer Gud, men jeg lavede et nyt testamente!
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25 + 1 års Jubilæum i
Grønbjerg Læsekreds
For alle læseglade

Nu er der mulighed for at blive inspireret!
Bibliotekets søde bibliotekarer kommer og fortæller om deres læseoplevelser.

Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.00
På Grønbjerg Friskole, Algade 56, Grønbjerg
Alle er velkommen - og det er gratis

Det sker at Runestenen får tilsendt billeder - her er et fra Finn Krogh Jørgensen

GRØNBJERG
AUTO

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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 Vi er ikke helt færdige med kloakseparering
Ved: Hans A. Schmidt

Til orientering 14.02.2022

Nylandsvej og Bymarken frem til nr. 12
Grønnegade
Der ved at blive gjort klar til at gennemføre Frydendalsvej
den sidste etape af kloaksepareringen af Resten af Bymarken og Ørnhøjvej
Grønbjerg. Jeg regner ved udgangen af 2022
er hovedkloakken i Grønbjerg separeret og at Arbejdet starter op i uge 9 og Vestjysk Anledningerne dermed mindst kan holde de næ- læg og Kloak fra Ulfborg er også Entrepreste 75 år. Projektet er først helt gennemført nør på denne etape.
når de enkelte ejendomme har fået separeret
på egen grund.
Hvis der er spørgsmål, er i velkommen til at
De veje der er omfattet af sidste etape, er kontakte Hans A Schmidt (Tlf.: 21252609 elmarkeret med gult på oversigtstegningen og ler mail hasc@rsforsyning.dk ) hos Ringkøarbejdet forventes udført i nedenstående ræk- bing Skjern Forsyning. 
kefølge.
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Kom forbi, vi åbner dørene kl. 10.00-14.30
Lege på halmborg.
 Pandekager og snobrød.
 Mulighed for køb af vores egne frankfurtere, hvor overskuddet går til Grønbjerg Friskoles Støtteforening.
Og selvfølgelig se vores nye
Gårdbutik Baksgaard Blomster.
Der vil være reception med kaffebord.
Kom forbi til en hyggelig familiedag på Baksgaard


ØKODAG
Redaktionen har været på et større detektivarbejde. I dette nummer har der
de tidligere år været annonceret Økodag i april måned over hele landet.
Ved en grundig eftersøgning, der kunne bekræftes flere steder,
fandt redaktionen at dagen i 2022 netop er søndag den 10. april. (-mb)
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Lørdagsdåb i Nr. Omme
Der fastsættes 2 datoer for lørdagsdåb i hvert kvartal i Nr. Omme Kirke.
Man vil kunne planlægge én af disse datoer indtil 4 uger før dagen – efter aftale med præsten.
På disse dåbslørdage laver vi en gudstjeneste, hvor dåben vil være i fokus. Vi
fejrer dåben i fællesskab med andre familier. Der kan være 2-3 dåbsfamilier
pr. gang. Gudstjenesten varer ca. 45 minutter og indeholder bønner, dåbsprædiken og flere gode og kendte salmer.
Lørdagsdåb :
d. 18. juni og d. 8. okt. kl. 9.30

tlf: 31 36 12 01

Tilmelding til Fællesspisning mandag den 25. april

Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

v/ Mads Madsen
autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere

•
•
•
•

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

Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Mobil: 20 48 58 38
E-mail: vildbjergauto@hotmail.dk

• Spuler.
• Minilæsser.
• 5 T gravemaskine.
• Belægningsarbejde.
• Forefaldende arbejde.
• Reparation og vedligehold af dræn.
• Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

tre procent højere i gennemsnit og klarer sig
bedre.
F. eks. tjener de fire gange så meget i voksenlivet, som de børn, der ikke nåede at komme med i ordningen, der blev indført gradvist
af de enkelte kommuner.
Der er mindre fedt og snacks og til gengæld
flere grøntsager, proteiner og fisk i skolemaden, end i en gennemsnitlig madpakke.
Der er mange ting, der har ændret sig i
Skandinavien siden, men der er ingen grund
til at tro, at det skulle være ligegyldigt i dag.

Svensk Skolemad.
I alle svenske skoler får børnene gratis mad
hver dag. Det blev indført i begyndelsen af
1960-erne.
En af begrundelserne var, at man mente, at
mange af eleverne fik for dårlig mad på
grund af manglende viden om ernæring og
indgroede usunde spisevane.
Skolemaden har betydet, at børnene bliver 

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

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

OGSÅ UDEBEHANDLINGER

 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

hensyn til en evt. Corona smitte, men vi
manglede dem til at hjælpe med at slå katten
af tønden, Leo blev kattekonge.
Onsdag d. 23. februar.
Der var selvfølgelig poser til alle.
Blev der afholdt fastelavn for beboerne, alle Bagefter var der kaffe og fastelavnsboller. 
var fint udklædte.
I år havde vi valgt, at skolen ikke deltog af
Onsdag d. 5. januar 2022
Vi begyndte det nye år med at spille banko.
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par. Ane Vilhelmine Iversen til Bertel Christensen. Der står ikke noget om disse menneskers tilhørsforhold til Sønderkjærsvej 11.
Parret Kristian og Bodil Kristensen flyttede
i 1969 til Snejbjerg. De solgte gården Kildevang til Peder Søgaard Christensen der igen i
1971 solgte til den nuværende ejer Niels Erik
Klemmensen.
Det bringer os ikke nærmere til gårdens
navn som ifølge kort over Danmark i 2022
siger at stedet hedder Kildevang. Tidligere
kort – helt op til kort fra 1986 - 2001 siger
ikke noget om gårdens navn.
Efter ovenstående overvejelse resulterer det
naturligvis i at man må gå til ”kilden” (undskyld).

 En gård i Grønbjerg
Hvorfor hedder den Kildevang?
Siden Arilds tid (hvornår det så end var) har
gårdene i Nr. Omme Sogn haft navne. Det
kan vi se på kort fra 1700-tallet og senere.
I en nekrolog over en tidligere Grønbjergbo
der boede på Sønderkjærsvej blev det fortalt,
at gården hvor parret boede hedder Kildevang. Dette navn fremgår imidlertid ikke af
noget kort over Danmark før 2022. Måske er
der en kilde ved ejendommen et sted. Vi ved,
at der er meget vand i jorden i området omkring gården Kildevang. Det kunne være interessant at spore denne gård tilbage i tiden.
Det får dog hurtigt en ende, da gården tilsyneladende er købt eller opført omkring 1951.
I bogen ”Grønbjerg By- og Land - før og
nu” står noteret at Kristen Kristensen og Bodil
Kristensen købte eller opførte Sønderkjærsvej
11 som gårdens adresse er. I samme bog står
endvidere et par navne lige før ovennævnte

Spørg Kundskaben
Med en mail til én af efterkommerne fra Kildevang, Ole Kildevang Kristensen, kommer
her en redegørelse for navnet ”Kildevang”
som Ole Kildevang fortæller:
”Det var min far der fandt på navnet Kilde-

Kildevang fotograferet i 1953. Billedet er taget fra vest en smule mod nord (vestnordvest til vest). I en
linje fra stuehusets højre gavl over staldudsugningen ligger ”Fandens Slot”. Grønbjerg by og teglværksskorstenen kan man ikke se på grund af Fandens Slot og Kiddal Plantage. Sønderkjærsvej er til
venstre i billedet. Lidt til højre i billedet kan man i en kornrække se en person, der sikkert er Kristen
Kristensen.
Foto: Det kongelige bibliotek.
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vang. Der var mange kilder der løb i bakkerne, på den jord han have købt og som stadig
lå i hedejord, da han overtog den. Mine forældre byggede husmandsstedet i 1952.
Vi fire børn der blev født der, fik Kildevang som mellemnavn. Margit som først blev
født i december 1969, efter, at vi var flyttet
til Snejbjerg, fik også navnet som mellemnavn, men ikke uden problemer.
Da præsten spurgte min far om, hvor navnet stammede fra, fortalte min far, at det var
et, han havde fundet på, hvorpå præsten sagde, at det ikke var lovligt at bruge sådan et
navn, og det måtte min søster ikke få.
Min far var ansat som graver og kirkebetjent ved Snejbjerg Kirke og vi fire første søskende havde navnet, så skulle hun også have lov til at får navnet Kildevang, men det
var ikke helt efter bogen!!
Da Facebook kom frem i 2008, oprettede
jeg en familiegruppe med navnet "Kildevang". Det varede ikke længe før jeg fik en
henvendelse fra en Lone Kildevang fra København. Hun skrev og spurgte, hvor jeg
havde det navn fra? Da hun fik historien om,
at det var et min far, der havde fundet på
navnet, og at vi børn havde fået navnet, skrev
hun, at det var et beskyttet navn. Det var der
en familie på Sjælland, der havde eneret til
og det havde vi ikke lov at bruge. Hun ville
gå til Justitsministeriet og sagsøge os for at
bruge navnet!!!. Vi bruger stadig navnet. Alle 18 oldebørn har fået navnet, så jeg tror det
bliver svært for hende at få os i ”Kildevang
Klanen” fra Grønbjerg til at stoppe med at
bruge det!!”
Tilbage til familien Kristensen. Det er Bodil Kristensen ”fruen fra gården Kildevang”
der er afgået ved døden og hvis mindeord der

vil blive bragt et uddrag fra.
Mindeord
Bodil Kristensen der døde 11. februar 2022,
blev født i Kolding. Efter skolegangen tog hun
en etårig husholdningsuddannelse på Stensmark, en stor gård ved Vejen. På Stensmark var
der mange unge mennesker. Et af dem var den
ni år ældre Kristen Kristensen fra Grønbjerg. I
1949 skrev Kristen i et brev til sine forældre:
»Den ene af pigerne, som sidste år var på Stensmark, er fra Kolding, og vi to har bestemt, at vi
vil leve livet sammen.«
Inden ægteskabet med Kristen i 1952 arbejdede Bodil som stue- og i køkkenpige. Både Kristen og Bodil havde frekventeret Vallekilde
Højskole, og der var en tradition blandt elever,
at man helst ikke giftede sig med nogle, der ikke
selv havde været på Vallekilde.
De første 17 år af ægteskabet boede Bodil og
Kristen i Grønbjerg. De var blandt de sidste hedeopdyrkere. I Grønbjerg syntes man, at det var
synd for Kristen, at han skulle giftes med en bypige, og det blev diskuteret, om man i indsamlingen til en gave skulle give mere end de fem
kroner, som var normalt.
På Kildevang - det statshusmandsbrug, de selv
havde bygget - fik Bodil og Kristen fire børn,
der også fik navnet Kildevang. I 1967 supplerede parret indtægten med graverjobbet ved Nørre
Omme Kirke.
Parret flyttede i 1969 til Snejbjerg og blev gravere der. I begyndelsen af 1990’erne gik Bodil
og Kristen på pension, men jorden og planterne
kunne de ikke undvære. I mange år havde de en
kolonihave; parret nåede at fejre diamantbryllup, men i 2013 blev Bodil alene.
Bodil efterlader sig 5 børn, 12 børnebørn og,
17 oldebørn. (-mb)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
på Grønbjerg Friskole
Onsdag d. 6 april 2022 kl. 19.00
Grønbjerg Friskole gør opmærksom på, at forslag, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 14. marts.
Det kan gøres ved at skrive til skoleleder: niels@gbfri.dk, senest mandag d. 14. marts.
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Mindeord for Arne Johannes Voldsgaard
Ved: Mogens Ballegaard

Født den 14. juli 1924
Død den 24. december 2021

Jagt og skydning var Arnes helt store interesser. Arne har deltaget i flugtskydning med
meget gode resultater ligesom han i hjemmeværnet var med til at vinde store skydninger
både som enkeltperson, men også som holdskydning. Arne Voldsgaard var med i Hjemmeværnet i 60 år, men de sidste ti år har Arne ikke aktiv.
Blev man budt indenfor hos Arne Voldsgaard var det næsten en betingelse at man
skulle ind i hans ”kontor” hvor alle opsatserne og trofæerne hang side om side og Arne
var utrolig god til at fortælle om samtlige trofæer og historierne bag.

Tirsdag den 4. januar bisat fra Nr. Omme kirke.

Arne Voldsgaard kom til verden den 14. juli
1924 på gården Mosevang i Ørnhøj som
nummer tre af fire dreng. Det er den del af
Nørre Omme Sogn, som vi kalder Nørhede.
Skolegangen foregik i Nørhede skole ved lærer Lovmand. Som 16-årig kom Arne Voldsgaard på Staby efterskole.
Som syttenårig tjente Arne på en gård i
Årslev ved Aarhus. Det var en meget hård
vinter, som begyndte den 23. december 1941. Æret være Arne Voldsgaards minde. 
Arne skulle hjem til jul og cyklede om aftenen i regn, derefter i sne. Da han nåede til
Herning, var hans venstre fod næsten følelsesløs, og her måtte han under et udhæng ved
en forretning stampe liv i foden og spise et
par stykker mad, som har havde med. Den
hårde frost fortsatte helt indtil den 20. marts
1942. Sidst i januar var der 31 minusgrader.
I maj måned kom Arne hjem og hjalp ved
forårsarbejdet og havde så fået en plads i
Stauning resten af sommeren. Arne kom
hjem igen til november hvor en bror skulle
på landbrugsskole.
I 1975 blev Arne Voldsgaard gift med Helga
og begge flyttede til Grønbjerg. Arne fortsatte dog sammen med en broder at passe gården i Nørhede hvilket de havde gjort siden
forældre døde. Helga Voldsgaard døde i
2008 og Arne skulle herefter selv passe hus
og hjem. Arne og Helga havde mange gode
år sammen selvom Helga var ”hjemmets
kvinde” der ikke var til de store selskabeligheder, men de nød begge ture i bilen hvor de
besøgte venner og bekendte.
Siden Arne var 15 år, har han gået på jagt.
Jagten drev han næsten til det sidste og som
90 årig nedlagde han sin sidste kronhjort.
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