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 Redaktionen

Grønbjerg og Ukraine
I forrige nummer var flygtningesituationen
fra Ukraine oppe at vende i disse spalter. Det
kommer den også denne gang idet Margrethes Døtre (MD) ved formanden Marianne
Thelle Nielsen er gået i gang med at arrangere en fællesspisning der involverer de ukrainske familier i Grønbjerg. Der skal nydes
ukrainske specialiteter, kreeret af de ukrainske familier i Grønbjerg, der skal pyntes op
med ukrainske flag og ikke mindst så skal
overskuddet ved arrangementet gå til de
ukrainske flygtninge i og uden for Ukraine.
I skrivende stund har MD fået lovning på
Forsamlingshuset på meget favorable vilkår
ligesom Spar i Ørnhøj sponsorere drikkevarer til en overkommelig pris. Alt det og meget mere kan man læse om i opslaget i nærværende nummer. Der er næsten inge ende
på den velvillighed som Margrethes Døtre
har fået i anledning til dette storslåede initiativ. Der er nærmet ingen grænser for det
sammenhold, der kan spores, ikke blot i
Grønbjerg og omegn, men også i hele Danmark, og Europa, i øvrigt. 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Fra vores egen andegård
Forleden ringede en ung mand, der havde
haft hele sin opvækst i Grønbjerg, til redaktionen og sagde, at han var flyttet hjemmefra og godt nok helt til Herning kommune.
Nå da, da, tænkte redaktøren. Jah, sagde ungersvenden, jeg savner nu noget at læse i der
hver anden måned når Runestenen udkommer (man bliver sgu da helt rørt over en sådan melding fra et yngre medlem af en Grønbjergfamilie). Så dukker det op i hovedet,
han vil sikkert gerne have Runestenen, men
Herning kommune, det er jo helt ude på den
anden side af Videbæk!!
Det lød jo lidt langt væk, men der skal hovedet lige drejes engang for lige ude bag ved
Klink går grænsen jo også til Herning Kommune og når vejen alligevel går i nærheden ja, så.... Det blev ungersvenden glad for at
høre.
En tak fra Runestenen
Forleden kom en grønbjergborger ud til redaktionen, om ikke vi kunne hjælpe ham,
som ikke havde en computer derhjemme,
med at sende en meddelelse ud om lån af et
lille stykke jord, således at han kunne øve sig
i veteranpløjning med sin røde Ferguson.
Naturligvis kunne vi finde ud af det. En annoncering blev kreeret og sat på Grønbjergs
Facebook og ligeledes i ”Runestenen meddeler”, og begge blev sendt ud i æteren.
Dagen efter kørte grønbjergborgeren forbi redaktøren, der var gående, stoppede op, bakkede, rullede vinduet ned og sagde, at han allerede havde fået et par henvendelser, som
han var ude for at ville tale med om projektet
- og så, så tæt på Grønbjerg.
Et par dage derefter så redaktøren den røde
Ferguson med efterspændt plov køre ud ad
Sønderkjærsvej, højest sandsynligt for at
komme ud og øve veteranpløjning.
Hvor er det glædeligt at se, for det første at
annonceringen er blevet set, og for det andet
den hjælpsomhed der er rundet af en lille annoncering. Tak til de implicerede som velvilligt har hjulpet en anden Grønbjergborger.
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 Nyt fra Byrådet

Jeg ser frem til et forsat godt samarbejde i
2022.

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

Ny borgerrådgiver
Hvem er det, man skal have fat i på Rådhuset? Og hvad gør man, hvis man ikke er tilfreds med den kommunale sagsbehandling
eller hvis dialogen med sagsbehandlingen er
gået i hårdknude?
Det er nogle af de spørgsmål den nyansatte
borgerrådgiver, Mia Uldum Lundsberg kan
hjælpe med at finde svar på.
Mia vil være bindeled mellem kommunens
administration og borgerne – for at styrke
den gode dialog og borgernes retssikkerhed.
Der vil særligt være fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på fagområderne
Handicap og Psykiatri, Børn og Familie,
Sundhed og Omsorg og beskæftigelse.
Formålet med borgerrådgiveren er at styrke
dialogen mellem borgere og kommunen.

Til Runestenes læsere.
På byrådets møde i april
blev årsrapporten for 2021
fremlagt og godkendt.
Regnskabet for 2021 udviser
et tilfredsstillende resultat.
På trods af endnu et år med
Covid-19 er kommunen
kommet økonomisk godt ud af 2021. Regnskabet viser at økonomien forsat er sund. Resultatet af det skattefinansierede område er et
overskud på 20.897 mio. kr. hvilket skal ses i
sammenhæng med, at der var budgetteret
med et underskud på knap 1 mio. kr.
Ledigheden har gennem hele året forsat
været meget lav og ved udgangen var ledigheden på 1,6%.
Den lave ledighed giver rekrutteringsudfordringer på mange områder, og vi samarbejder
på tværs af kommunen for at fastholde og tiltrække medarbejdere på arbejdspladserne og
for at opkvalificere ledige.
Kassebeholdningen udgør ved udgangen af
2021 godt 202 mio. kr. Byrådets mål er at der
ved udgangen af året skal være en kassebeholdning på 150 mio. kr. og dette mål er således til fulde opnået.
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Corona-situationen
I 2021 har vi igen, som alle andre været ramt
af nedlukninger og en lang række restriktioner. Kommunens medarbejdere har igen i år
ydet en stor indsats for at yde en god service
under de helt ekstraordinære forhold med løbende nye retningslinjer og restriktioner.
Befolkningsudviklingen har stor betydning
for den kommunale økonomi. Befolkningstallet er i 2019 og 2020 faldet væsentligt,
men i 2021 har vi set en positiv udvikling på
21 borgere.
Tak for samarbejdet med borgere, foreninger og virksomheder gennem et helt specielt
og udfordrende år.
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 Servicemeddelelser 
Kirkebil:

Bolettes Stofbutik

Planter og Pesto

Lægerne i Tim

Tlf.: 20 85 24 11 Videbæk Taxi

Bolette Leegaard
Annebergvej 5
Fredag
16 - 18
Lørdag og søndag 11 - 17
Tlf.: 26 11 55 61

Susanne Bæk Jakobsen
Sønderkjærsvej 2
Grønbjerg
Fredag
16 - 18
Lørdag
8 - 14
Søndag
10 - 13
Tlf: 21 30 54 97
sus@planterogpesto.dk

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

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

Baksgaard Blomster
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

Malene Bondesgaard
Grønbjergvej 24, Grønbjerg
Åbningstider:
Tirsdag - fredag
12.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 - 13.00
Søndag og Mandag: lukket

Mobilepay 79 26 26
Tlf: 48 80 54 56

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

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

Vagtlægen i regionen:

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

Genbrugspladsen:

Lægehuset i Spjald

P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

Tlf.: 97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30

70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112

Ringkøbing Politi
tlf.: 96 14 14 48

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

Indsamling ved Bisættelser og Begravelser
fra Nr. Omme Kirke
Grethe Lauridsen
Tlf.: 30 27 96 10 /
Herdis Tang
Tlf.: 21 72 21 11

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:

Baksgaard Blomster
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:

Malene Bondesgaard
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

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

23 72 22 21
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
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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
21 30 54 97
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 aftaget med 1t 4m

….fortsættelse fra side 3

WestWind Challenge
Den 28. maj afvikles Danmarks første challenge for el-biler i vores kommune.
Værterne på dagen er komikeren Jan Gintberg og radio/TV-værten Huxi Bach. De vil
løbende være i dialog med bilerne via kameraer og reportagevogne. Derudover vil politikere, erhvervspersoner, vidensfolk og artister
indgå i samtaler og underholdning på scenen
og via storskærmslink. Alt samen for at gøre
os klogere på, hvad den grønne omstilling
betyder for os som forbrugere og samfund –
og det hele pakket ind i et underholdende,
lærende og involverende univers.
Ideen om WestWind Challenge er født af Jan
Gintberg og Anders Agger, og er støttet af en
lang række virksomheder som har gjort eventen mulig.
Jeg håber at se jer på festpladsen i Ringkøbing den 28. maj.
Læserne ønskes en god sommer 

Danmarks klimakommune nr. 1.
Dansk Energi har udnævnt RingkøbingSkjern Kommune som Danmarks Klimakommune nr. 1. Samtidig viser ny opgørelse at
kommunen er 83,3% selvforsynende med
vedvarende energi.
Kommunen vedtog i 2008 en vision om at
skulle være selvforsynende med vedvarende
energi i 2020. Det er vi ikke i mål med, men
forventer at være det i 2024.
Det er et resultat som vi godt kan være stolte af. Regeringen har vedtaget en målsætning
om at vi frem til 2030 skal reducere vores
udledning af CO2 med 70%. Her er vi hjulpet godt på vej af vores satsning på vedvarende energi.
Kommunens Klimasekretariat arbejder lige
nu sammen med Klimarådet og hhv. Teknik
og Miljøudvalget samt Erhvervs-, Klima-,
Arbejdskraftudvalget på at udarbejde en klimahandlingsplan og klimapolitik, der forventes politisk vedtaget i efteråret 2022.

Tilmelding til Ukraineaften - senest onsdag den 25. maj
mobil 22 56 19 82 (skriv navn og antal)

Arrangementet støtter børn, kvinder og ældre i Ukraine
Pinse i Præstbjerg 5. juni kl. 9.30
I år falder Grundlovsdag og Pinsedag sammen, og på grund af gravearbejde i og omkring præstegården er det ikke muligt at afholde
Grundlovsmøde i haven.
I stedet inviterer vi til pinsegudstjeneste ved Præstbjerg Plantage.
Vi begynder med en gudstjeneste med efterfølgende formiddagskaffe.
Vi slutter af med en fælles gåtur omkring søen for dem, der har lyst
og mulighed.
Vi mødes ved Naturcenteret, Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad
Medbring egen kaffekurv samt havestol / tæppe.
Kontakt menighedsrådet for kørelejlighed.
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valgt som henholdsvis formand og kasserer.
Undertegnede blev valgt ind i den 5 mand
store bestyrelse som sekretær.

 Abildå Vandværk I/S
Ved: Søren Sylvest Nilausen

I Grønbjerg øst for hovedvej A11, (Kodal og
omegn) bliver 24 husstande forsynet med
vand fra Abildå Vandværk.
Den 27. april 2022 blev der afholdt generalforsamling i Abildå Forsamlingshus.
Bjarne Refsgård og Poul Nielsen blev gen-

Får du vand fra Abildå Vandværk, er du velkommen til at henvende dig til mig, hvis du
har ønsker eller spørgsmål.
Med venlig hilsen Søren Sylvest Nilausen,
Grønbjergvej 35, Mobil 40 10 75 10 

8 0 ' e r fe st i G r ø n b j e r g
80'er Festudvalget er genopstået, og vi er supermotiverede
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 29. oktober 2022
Mere info følger...
Indtil da, ha' det, du ved, VVVRRRAAAUUU rigtig fantastisk!
Skål i herrelækker Liebfraumilch
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
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 Grønbjerg Friskoles bestyrelsesberetning
Ved: Formand Pernille Refslund Vestergaard

Udskydelsen af vores Generalforsamling sidste år på
grund af covid-19 har været
med til at afkorte denne bestyrelses virke, selvom vi er
en blanding af nye og gamle,
har det stillet krav til, at vi har
holdt fokus på det, der allere-

ste gang var det synligt, at det var tiltrængt
efter at Covid-19 havde sat en stopper for vores fælles arbejde med at forskønne skolen;
så det var en særlig dag med fællesskab og
endda højt solskin - tak til alle der var med.
Indtægter og udgifter
Grønbjerg Friskole og NaturMusen har i
regnskabsåret 2021 været inde i en periode
med mange udgifter og færre børn. Udgifterne til kloak og bus har været med til at få det
forventede mindre overskud til at forsvinde
og vi kommer ud af 2021 med underskud.
Økonomien for 2022 ser stabil ud, og derfor håber vi, at der er udsigt til i nær fremtid
at kunne præsentere et eller flere store projekter. Projekter som kommer børnene og de
unge mennesker til gode på en mere direkte
måde end lige spildevandsseparering og lovmæssige investeringer. Bussen var en nødvendighed for at holde fast i mulighederne
for at give både NaturMusen og skolen de
rigtige betingelser. En arbejdsgruppe i bestyrelsen arbejder på og præsenterer Parkhuset
for jer snarest
Flere detaljer i forhold til økonomi vil
fremgå i forbindelse med fremlæggelse af
regnskabet.

de var i gang.
Årets gang på Grønbjerg Friskole og arbejdet
i bestyrelsen har været præget af et par overskrifter:
 Drift af Grønbjerg Friskole under Corona
 Økonomi, herunder kloakering og bus
 Udvikling af- og på Grønbjerg Friskole,
herunder værdier

Værdierne og tiden
Bestyrelsen vil gerne i dialog om værdierne,
det faglige og den faglige udvikling, og vi arbejder på at finde en form, hvor vi over tid
kan tale fælles værdier og retning for Grønbjerg Friskole og NaturMusen. Vi skal følge
med tiden og den samfundsmæssige udvikling og samtidig holde fast i det grundlæggende fællesskab, tillid, tryghed, trivsel og
tolerance. Det er vigtige ord, som vi alle skal
tale med hinanden om betydningen af, så vi
kan nærme os en fælles forståelse. DET bestræber bestyrelsen sig på.
Bestyrelsen mener, at tiden er inde til at
genoptage vores fælles snak om de værdier
skolen hviler på, og hvordan vi ønsker, at de
kommer til udtryk. Bestyrelsen planlægger
derfor at inddrage forældre, børn og ansatte i
at definere og samtale om værdier og retning
for Grønbjerg Friskole. Til maj er der årsmøde i Friskoleforeningen, hvor bestyrelsen
sammen med personalet deltager og forventer at komme derfra med et bud på, hvordan
vi kan arbejde videre.
Vi har samtidig fra bestyrelsens side en bøn
til jer og en forventning om, at vi husker på
at Grønbjerg Friskole er vores skole. Grønbjerg Friskole har brug for forældregruppens
engagement og opbakning. Vi håber at se
mange af jer til arbejdslørdag den 21/5. Sid-

Den ”kære” kloakering
Bestyrelsen har lagt mange timer i kloakeringen, hvor en stor andel kun lykkedes, fordi
der omkring friskolen er en stor gruppe frivillige, der har arbejdet hårdt weekend efter
weekend for at blive færdige til deadline. Det
var et rigtig flot stykke arbejde, som bidrog
til, at skolen fortsat kan have en fornuftig
økonomi, trods det store projekt. En stor tak
skal lyde til de frivillige!!! Vi har i bestyrelsen vedtaget en årlig nytårskur i januar. Her
takker vi de frivillige, der bidrager ud over
de arbejdslørdage og fastsatte forældreopgaver, vi automatisk har som friskoleforældre.
Det gør vi, fordi det har værdi at værdsætte
dem, der støtter ekstraordinært op om vores
skole. I 2021 blev nytårskuren afholdt virtuelt på grund af covid-19.
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Den daglige drift af Grønbjerg ligger ved
skolens ledelse. Vi ønsker som bestyrelse dialog og at gøre det muligt for ledelsen navigere i en altid dynamisk dagligdag, hvor nye
udfordringer hele tiden dukker op. Tusind tak
for jeres engagement i at skabe de bedst mulige betingelser for alle vore børn og voksne i
og omkring huset.

at skabe lige netop den skole vi ønsker for
vores børn. I tæt dialog med ledelse og medarbejdere arbejder bestyrelsen målrettet på at
forfølge dette. Vi stiller spørgsmål og er nysgerrige, således at vi udfordrer og udnytter
vores forskelligheder til skabe et endnu bedre
hus for vores børn og unge.
Tak til jer i bestyrelsen for samarbejdet –
det har været en stor fornøjelse. Det er blevet
til mange gode diskussioner med nuancerede
belysninger af de emner og problemstillinger
vi arbejder med.
Tak til hele personalegruppen. I gør jeres
allerbedste for at tilrettelægge hverdagen for
vores børn og unge mennesker – I tager hånd
om dem både fagligt og menneskeligt. I stopper op, når I fagligt vurderer at klassen skal
have ekstra tid . På den måde skaber I rammer til at udvikle sig både individuelt og i
fællesskaber. Tak for jeres energi og høje
faglighed.
Tak for ordet og rigtig god aften! 

Støtteforeningen
En stor tak skal lyde til vores Støtteforening
der endnu et år har bidraget på mange mulige
måder til hverdagen på Grønbjerg Friskole.
Ud over det for os synlige arbejde lægges der
fra Støtteforeningen et stort arbejde i kulissen. For alle jeres indsatser skal der lyde en
stor og hjertelig tak.
Bestyrelsesarbejdet og...
Bestyrelsesarbejdet på Grønbjerg Friskole
kan på det kraftigste anbefales – et spændende, udfordrende og udviklende arbejde med

Vær med til at støtte børn, kvinder og ældre i Ukraine deltag i Ukraineaftenen

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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 Alle har en historie
Ved: Hanne Kjærgaard

Forord til ”alle har en historie.”
Ydmyghed, at være ydmyg i visse situationer, blev jeg meget bevidst om, da jeg arbejdede på hospice.
Når jeg træder ind i et privat hjem, er det
bestemt med følelsen af ydmyghed, som følgesvend. At blive hilst velkommen vel vidende, at jeg kommer og har et ærinde. Jeg træder ind med min nysgerrighed og min interesse i at fortælle hans eller hendes historie.
Hvis Runestenens læser sidder tilbage med
følelsen af at være underholdt, og hvis du
derudover er blevet klogere på dette eller
hint, er målet nået.
Hvad der sker, når vi viser hinanden interesse, vides aldrig på forhånd. At være nysgerrig og træde varsomt vil nogen sikkert
mene er uforeneligt. Og alligevel er det, det
jeg forsøger at gøre gang på gang.
Hvis du tænker, ”hvorfor bliver jeg ikke
spurgt, min historie er bestemt værd at berette om”, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg kommer glad og gerne. Erfaringen siger dog, at det ikke kommer til ske.
Derfor skuer jeg rundt i sognet, finder en person og heldigvis siger de fleste – Ja. Det er
også tilfældet denne gang.

fjerpragt, de resterende bærer præg af, at de
bliver holdt nede. I dyrenes verden er der
rangorden, de øverste i hierarkiet dominerer.
I hønsegården hakker de dominerende resten
af flokken. Kan de ikke bare rotte sig sammen og gå til modangreb? Men sådan
”tænker” høns ikke, tankevirksomhed er ikke
deres spidskompetence, er Sørens kommentar til dette.
Fra hønseholdet til fåreflokken. Sørens
stolthed vil jeg mene, der er i hvert fald god
grund til at være stolt. Danmarks bedste avlsbesætning tæller 16 moderfår af racen Zwart-

Alle har en historie, og hvis du googler Søren Nilausen, dukker følgende op, som en del
af hans historie:
”Søren S. Nilausen, ”Gammelmark”, Grønbjergvej 35, Grønbjerg, DK 6971 Spjald.
Gammelmark ligger i Kodal i den østlige
del af Grønbjerg og bærer spor af mennesker
siden bronzealderen, hvor fåret kom til Danmark. I nyere tid kom fåret tilbage på Gammelmark i 1985, da Søren S. Nilausen overtog ejendommen” Citat slut. Ønsker du at læse resten, googler du Søren Nilausen.
Søren tager imod og foreslår, at vi besigtiger bedriften, inden vi går indenfor, hvor han
vil fortælle sin historie. I en spand har han
madaffald, som han giver hønsene. Han har
et mindre hønsehold og er derfor selvforsynende med æg. En af hønsene har den fineste
10
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Billeder i serien: Mogens Ballegaard

bles. Denne race er oprindeligt et malkefår
fra Holland. Moderfårene vejer omkring 90
kg, når de er udvoksede, tilsvarende vejer
vædderen 120 kg. Fårene er rolige, læmmer
nemt og får mange lam, som de giver rigelige
mængder mælk. Derfor har lammene en god
tilvækst. Racen sætter ikke meget fedt i kroppen, og de skal derfor fodres godt. Det er piece of cake for en gammel kvægbrugskonsulent at beregne foderforbruget. Gammel er
Sørens eget udsagn, jeg havde nok valgt at sige tidligere.
De ældste lam i år er fra januar. De var
svipsere, fortæller Søren, og sådan kan det
gå, når der er moderfår og væddere, der har
samkvem uden ejerens viden. Lammene der
”er kommet til tiden” er fra omkring 1. april
+/- 1 uge. Det er tydeligt at tilvæksten er god,
der er ret stor forskel på de senest fødte og de
først fødte. Udenfor går de to væddere, hvor
hierarkiet også hersker, den ældste dominerer
den yngre.

jeg forestiller mig, at det bliver et smukt syn
Prydhaven er som sagt Jyttes afdeling. Køkkenhaven derimod er Sørens ansvar. Som absolut ikke havemand, falder jeg næsten bagover, da vi når afdelingen for grøntsager. 500
m2 køkkenhave ligger foran os. Vi skriver 20.
april, det er den skønneste forårsdag, og kartoffeltoppene har brudt jorden, under dugen
kan man se, at de ér kommet op. Radiserne

Bonnie følger troligt med. Når man bor på
landet, hører det sig til at have en hund, mener Søren. På vej mod køkkenhaven, som er
et kapitel helt for sig, kommer vi forbi Jyttes
domæne, prydhaven hvor den ene aurikel står
tæt ved siden af den næste, og der er mange
af dem. Påskeliljerne pryder også haven, og
de to farver lilla og gul klæder hinanden. Senere blomstrer roserne, de ser kraftige ud, og
11
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Lidt diset panoramaudsigt mod syd den dag fotografen var forbi

og rucolasalaten er også meget synlig.
Jordbærplanterne er pakket godt ind i halm,
rabarberne står fine, hindbær er der også. Savojkål, rosenkål, asparges, etageløg. Senere
sås bønner, rødbeder, gulerødder og sikkert
meget mere. Kun fantasien sætter grænser, eller ikke engang fantasien sætter grænser.
Langs urtehaven er der sat surbær, som skal
give læ for vestenvinden. Af frugtbuske kan
nævnes ribs, solbær, blåbær, ligesom haven
også byder på en Bornholmsk figen. Sidste år
plantede Søren 15 frugttræer af forskellig
slags. Når man dyrker sine egne grøntsager,
så er man sikker på, at de ikke indeholder
sprøjtegifte, pointerer Søren.
Hvis vi løfter blikket fra urtehaven og ser
mod syd, kan vi se helt ud til vindmøllerne,
der står ved hovedvej A15. Det er svært at forestille sig panoramaudsigten, når man kører

12

fra Grønbjergvej ad grusvejen op til Jytte og
Søren, kører man det sidste stykke ned til
ejendommen.
Vi bevæger os vest om stuehuset og går
forbi en gigantisk stor kristtorn, Søren fortæller, at den stod i haven, da han flyttede hertil
i 1985. Dengang var busken på højde med
ham, i dag tør jeg ikke komme med et bud
på, hvor høj den er. Søren kan ikke nænne at
fælde busken. Jytte, som er meget glad for
lys og sol, synes den skygger. Mange kan givet vis genkende dilemmaet. Søren havde en
rødtjørn, og det har han stadig. Den gamle
gik ud, og sidste år plantede han en ny. Anders Højmose, indehaver af Højmoses planteskole er af den opfattelse, at vi skal plante
hvidtjørn, da ”rødtjørn er et lortetræ”, fordi
der lettere går sygdom i de røde tjørn. Søren
er ligeglad, han ville have en rødtjørn. Hvad
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skal vi andre mon tro, når den ene konsulent
ikke vil lytte til den anden.
Videre på vores tur på matriklen besigtiges
den nye frugthave, hvor træerne blomstrer,
der er æbler, pærer, blommer og moreller.
Søren sparker i jorden, ”vandmåler,” siger
han. Han sparker for at vurdere om jorden
skal vandes. Man foranlediges til at tro, at
han er vestjyde: ”de korte sætningers land”.
Selvom Søren har boet i Vestjylland i 40 år,
er indtrykket at han har en stolthed over at
komme fra Sjælland. Respekt er, hvad jeg
tænker, når Søren viser frem og fortæller. Det
næste jeg tænker er, han har godt nok fast arbejde resten af året. ”Så slipper jeg for at gå i
motionscenter”, bemærker Søren.
Selvom vejret er godt, er det rart at komme
indenfor.
Over teen, kaffen, småkagerne og påskeæggene fortæller Søren sin historie. Søren S.
Nilausen S står for Sylvest, som er et slægtsnavn. Hvert andet eller hvert tredje år mødes
Sylvestslægten. Når Søren fortæller om sin
familie, fornemmer jeg slægtens betydning
for ham. Sørens forældre er begge vokset op
på slægtsgårde på Frederikssundegnen. Sylvestslægtens gård, som indtil krigen var et af
Frederiksborghestens avlscentre, er ikke længere i familiens eje. Nilausenfamiliens
slægtsgård ejes i dag af Sørens fætter. På gården ligger områdets største bakke med gravhøjen ”Danshøj”, hvor skjoldungen kong Dan
ifølge myten ligger begravet. Kong Dan, som
gav navn til Danmark.
Søren blev født på et husmandsbrug mellem
de to slægtsgårde. Da han var to år, købte forældrene en større gård på den anden side af
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Roskilde Fjord. Gården er beliggende i
Skuldelev i Hornsherred, hvor forældrene
drev landbrug, og som Søren siger, han er
vokset op med lyden fra køerne og hestene.
Han er også vokset op med det helt naturlige
i, at børnene hjalp til på bedriften. Hans forældre og søskende havde stor interesse for
heste, og der foregik meget hestesnak over
spisebordet. Søren var mere interesseret i
fodbold. Hans mor mente dog, at han skulle

Ikke alt arbejde på gården overlades til manden
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gå til dans, og Søren fortæller, at han var meget genert, og den eneste han kunne overtales
til at danse med, var hans søster. ”Hun er lige
så rytmeforladt som mig,” siger Søren, og
hun trådte konstant på hans fødder. Derfor fik
han lov til af sin far, uden sin mors viden at
spille fodbold i stedet. Han har spillet fra han
var 8 til han blev 60. I dag er fodboldinteressen stadig stor, den udleves i gode venners
selskab fra sofaen, når det er landskampe eller Champions League kampe. Samværet byder også på kortspil, Es makker eller Jyde
whist, som det blev kaldt, da Søren gik på
gymnasiet i Frederikssund.
Søren er opvokset med at læse avis. I begyndelsen var det Frederiksborg Amts Avis,
siden 1975 har Information været hans foretrukne avis, og som han siger, også Dagbladet
for at følge med i det lokale. Uddannelsen
som agronom foregik på Landbohøjskolen.
Efter endt uddannelse havnede Søren sammen med tre andre, han havde læst sammen
med, i Spjald, hvor de lejede en gård. Gården
ejer Mads Lystbæk i dag. Samarbejdet fungerede indtil 1985, hvor Søren købte ejendommen i Grønbjerg, og her har han boet siden.
Sit første job som agronom var som kvægbrugskonsulent i Videbækegnens Landboforening, hvor han blandt andre har været kollega med Leif Tange, Kresten Vestergaard og
Anker Kyndesen, der alle bor i Grønbjerg.
Næste trin på arbejdslivets trappe blev i
Holstebro, hvor Søren udover at være konsulent på kvægområdet også fik fårene med. Da
Søren skiftede arbejdsplads, fulgte der andet
og mere med. Næste side i historiebogen blev
vendt, og et nyt kapitel tog sin begyndelse.

Tiden i Holstebro bragte Jytte ind i Sørens
liv. Siden 1988, hvor Ivan Mortensen installerede et nyt køkken, har de boet på Gammelmark. Sammen har parret to sønner, Jens og
Sune, der har gået i Grønbjerg skole. Jens er
33 og Sune er 31. I dag bor de henholdsvis i
Aarhus og på Amager. Jens er uddannet jurist
og arbejder ved Styrelsen for Patientklager.
Han bor med sin kæreste Fredrika og deres
søn, der hedder Theodor. Sune arbejder som
softwareudvikler hos Blueprint Learning, der
udbyder efteruddannelse online til advokater
og revisorer. Jens er 33 i år, Sune er 31. Jytte
arbejder som Seniorkonsulent ved SEGES
Innovation hjemmehørende i Aarhus, hvor
hun er cirka én gang om ugen, ellers foregår
arbejdet fra hjemmekontoret. SEGES Innovation er en privat og uafhængig forsknings- og
udviklingsorganisation indenfor landbrugsog fødevareområdet. Når registrering med
husdyrene bliver et stort problem for landmændene, ringer de til Jytte for og får hendes
hjælp.
Sørens karrieretrappe har ført ham vidt omkring, og det fører for vidt at følge hvert step.
Alligevel skal nævnes jobbet hos DLG, hvor
han arbejdede i to omgange. Sidste omgang
var som chef for DLG Økologi, som han var
med til at starte op. Det gav ham 10 år med
mange gode oplevelser i både ind- og udland.
I dag er Søren efterlønner, som I kan forstå,
er han bestem ikke arbejdsløs. Der er nok at
tage fat på, og som han siger, ”ellers kan jeg
jo være fuldtids bedstefar.” Jytte synes det er
for gammeldags at hedde bedstemor, hun vil
hellere kaldes farmor. På hobbylandbruget
Gammelmark bor farmor altså sammen med
bedstefar. Når Theodor har behov for at blive

Spuler.
Minilæsser.
5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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passet, kombineres det ofte med dagene, hvor
Jytte alligevel skal til Aarhus.
I årevis har Jytte og Søren trænet bedsteforældrerollen. Naboens børn Benjamin, Carla
og Alfred Bak Bondesgaard kommer ofte på
besøg. Uden at vide det, tror jeg, det er til
gensidig fornøjelse.
At Søren er politisk interesseret, er tydelig.
Hans politiske ståsted er han også tydelig omkring, den ligger i den venstre kørebane. Sin
dialekt værner han om og er tro imod. Sproget betyder noget for han, det generer ham,
når der bliver sagt ”tingene vækster”, nej siger han ”tingene vokser”. Tilbage til politikken. Udviklingen i landbruget over tid er han
kritisk overfor. Historisk set skete der ingen
udvikling i landbruget fra 1920 til 1960. Siden da er der sket en kolossal udvikling, og
ikke altid til det bedre. Udviklingen i landbrugspolitikken har begunstiget industrilandbruget på bekostning af familieland, mener
han, men han glæder sig over, at det økologiske forbrug af fødevarer stiger, og det økologiske landbrug breder sig. Søren mener, der

mangler overordnede og langsigtede planer
for fremtidens anvendelse af jorden i Danmark. Hvad vil landets befolkning? Hvad vil
regeringen? Den jord der er til rådighed skal
bruges til landbrugsarealer, veje, bebyggelse,
skove, rekreative områder, naturparker, og
der skal tilmed også være plads til solcelleanlæg og vindmøller. Hvordan det hele går op i
en højere enhed, må vi håbe, politikerne har
det store overblik over. Og her har Søren større tiltro til de nationale politikere end de lokale. Søren mener i hvert fald, at hans tid er forpasset med hensyn til at være aktiv i politik.
Tanken har været der, lysten måske endda også, men det har bare ikke budt sig. Det der betyder noget nu er, at han er bedstefar, fåreavler, efterlønner med en stor køkkenhave. Og
ikke mindst livsnyderen Søren, der ser tilbage
på et langt arbejdsliv. I den forbindelse bød
april bød jubilæums gensyn på Landbohøjskolen, 40 år.
I Sørens historiebog er der ikke sat punktum, der er sat et komma.
Tak Søren at du tog imod, tak at du fortalte,
tak at du gav af din tid. 
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 Baksgaard Blomster
I den ende af stuehuset, den der vender mod
vest, har familien Bak og Bondesgaard indrettet en blomsterbutik. Vi taler om gården
Baksgård, der ligger på matriklen Grønbjergvej 24, Grønbjerg, 6971 Spjald. Det er i en
del af den tidligere stue. Et mindre rum, men
tilstrækkelig stort til at der kan være kunder
og udstilling af diverse blomster, buketter og
dekorationer og naturligvis også en disk.
Udenfor er placeret en lånt kølevogn der er
fyldt godt op med buketter og andet grønt.
”Kølevognen er lånt og nu må vi se hvordan det går, for en kølevogn er ikke en billig
sag at anskaffe sig”, siger Malene til forespørgslen om kølevognen.
Hvor langt tror du kundekredsen rækker?
Malene nævner så de omkringliggende
småbyer, Ørnhøj, Grønbjerg, Abildå og såmænd også Spjald, men Malene har også fået
forespørgsel fra byer, der ligger noget længere væk.
Butikken er pyntet op og blomster og dekorationer præger den nyetablerede blomsterbutik.
Malene har en uddannelse som blomsterde-
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koratør ved Krog Blomster i Brejning, både
fra tiden i planteskolen og senere i butikken i
den tidligere præstegård i Brejning.
Det er måske ikke helt fair at komme brasende her fem minutter i åbningstid for at høre om projekt blomsterbutik i ”enden af dagligstuen” – Malene har travlt med at gøre de
sidste dekorationer klar til det store rykind,
der almindeligvis er til seancen ”Øko-dag”
hvor køerne lukkes ud kl. 12. Men fotografen
er jo nødt til at få nogle friske billeder til historien.
Foruden køerne og alle de øvrige aktiviteter på gården denne dag hvor køerne skal på
græs efter en lang vinter, skal der også præsenteres en ny blomsterbutik i Grønbjerg. Så
der skal serveres åbningskaffe i et tilstødende
telt, og kaffeteltet er surret godt fast til en
stor cementblok her på en blæsende forårsdag, for at den ikke skal rejse sydpå, i den
nærmest stormende kuling.
Og som Malene skriver på facebookprofilen: Baksgaard Blomster (med to a-er):
Vi glæder os til at byde dig velkommen i
vores nye gårdbutik.

Hos Baksgaard Blomster kan du bestille
smukke blomsterkreationer, indenfor buketter, fest og begavelse binderi, både til afhentning og levering.
Malene har foreløbig åbningstider:
Tirsdag - fredag 12.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 - 13.00
Søndag og Mandag: lukket (-mb)

17

18. maj 2022

 40-års konfirmations-kom-sammen
Skærtorsdag dette år, var 13 konfirmander
samlet hos Sonja Møller Andersen i Ørnhøj.
Det har nu stået på i 30 år, og som der blev
sagt ved sammenkomsten er det lige sjovt
hvert år. Snakken går og der er en pludren alle steder.
Fotografen der var bestilt til at tage et
”konfirmationsbillede” måtte indtil flere gange kalde til ro og orden.
Efterfølgende blev der også sagt at den klasse de gik i på Grønbjerg Skole var der ingen
lærere der gerne ville have. Der var uro,
skænderier og meget andet i vejen, men måske derfor har sammenholdet varet ved i fyrre år, og som er udtalt af én af deltagerne, har

de været samlet i 30 år. Der gik åbenbart 10
år før holdet fandt ud af, at det kunne være
sjovt at blive samlet.
”Hvor er det vildt. Den 2. maj er det 40 år siden, at vi blev konfirmeret. Vi har siden
1992 mødtes hvert år (på nær under covid19) på skærtorsdag, så i går var vi samlet til
den årlige klassefest dvs. at vi har gjort dette
i 30 år. Det er en helt vild hyggelig dag, hvor
snakken går fra vi kommer til vi igen skilles.
Jeg ser frem til vores årlige træf. Langt de
fleste af os, gik i folkeskolen sammen i 10
år.” 

Første række fra oven og fra venstre: 1. Flemming Nielsen, Preben Christensen, Aksel Juelsgaard, Niels Jørgen Sønderby og Karsten Hansen
Anden række fra oven og fra venstre: Lone Sinkjær, Hanne Back, Sonja Møller Andersen, Jette Sørensen, Joan Nielsen og Elsebeth Kirk
Tredje række fra oven og fra venstre: Karen Færge Pedersen, Eva H. Pedersen, Karin Hansen, Aase
H. Pedersen, Britta Graversen, Laila Johansen og Pastor Ernst Mølgaard Ottosen
18
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Navnene på deltagerne er opført med deres ”drenge og pigenavne”. Pigernes giftenavne i parentes og
hvor de boede da de blev konfirmeret også i parentes og derefter hvor de bor i dag.
Bagerst fra venstre: Preben Christensen (Ørnhøjvej 14), Højmark, Niels Jørgen Sønderby
(Holmgårdsvej 4), Grønbjerg, Karsten Hansen (Grønnegade 12), Herning.
Midterste række fra venstre: Lone Sinkjær (Kodalsvej 4), Odense, Sonja Møller Andersen (Algade 44),
Ørnhøj, Jette Sørensen (Føhns), (Sønderkjærsvej 24), Spjald, Joan Nielsen (Holstebrovej 14), Grønbjerg, Elsebeth Kirk (Holmgårdsvej 2), Grønbjerg
Forreste række fra venstre: Karen Færge Pedersen (Skolevænget 9), Holstebro, Eva H. Pedersen
(Sønderkjærsvej 22), Sorring, Karin S Hansen, (Algade 74), Silkeborg, Aase H. Pedersen
(Sønderkjærsvej 22), Vejen, Brita Graversen, (Sandbækvej 11), Videbæk.
Laila T. Johansen, (Bymarken 7) var fraværende. To konfirmander er afgået ved døden og Hanne Bach
har ikke deltaget i sammenkomsterne.

Lille Holmgård Håndbryg
Åben brygdag - all inclusive
11. juni Grønbjerg Forsamlingshus
Tilmelding Facebook:
Lille Holmgård Håndbryg
eller 40 37 16 22 / 30 26 29 71
Se i øvrigt artiklen side 38
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 Ukrainske flygtninge i Grønbjerg
Torsdag i uge 14 havde jeg aftalt et møde
med den ukrainske familie i Grønnegade.
Præcis kl. 9.00 troppede jeg op med papir,
blyant og kamera. Der blev banket på bagdøren, og ud kommer husets frue Krystyna (i
Grønbjerg siger vi blot Kristina) og byder indenfor. Gangen og knagerækken bærer ikke
præg af, at her, foruden husets fem beboere,
også er ankommet otte tilflyttere, så huset i
alt bebos af tretten personer.
Redaktøren bliver budt indenfor og ser
straks, at i stuen er der, ja, i første omgang
ser det ud til, at børnene har fået lov til at få
et par madrasser ind i stuen, de kan lege på,
men det er faktisk her de sover. I hjørnet står
en brændeovn til træpiller og brænder lysteligt og giver en god varme i den store stue.
Går vi lidt længere frem i stuen, afsløres det
så, at den sædvanlige behagelige sofa foran
det store fjernsyn er omdannet til en foldeudseng. Så begynder det at dæmre. Selvfølgelig
er der ikke sengepladser til tretten mennesker
i et almindeligt parcelhus, skønt dette er på
160 m2. Nej, pladsen er udnyttet til det yderste.
Nå, men hvorfor nu al den snak om fem beboere der er blevet til tretten.
Det er jo nok ikke gået ret mange forbi at
Rusland, som man siger derovre, er på en
”særlig militær operation” i Ukraine (her i
Grønbjerg tillader vi os at sige, at Vladimir
Putin har sendt sine tropper i krig i Ukraine).
Det er netop årsagen til, at familien i Grønnegade 4 er blevet øget med otte familiemedlemmer, der har nået at flygte fra rædslerne
under det russiske militær.

Andrii og Kristina med datteren Amalie på armen,
og pigerne Vlada til venstre og Zlata til højre.

Da vi har hørt i pressen, at mænd i den
”kampdygtige ” alder ikke må forlade Ukraine, kan det nok undre at Kristinas svoger, Nicolai, er kommet med til Danmark. Det skyldes den simple grund, at når man har tre børn
og derover (eller man har et handicappet
barn), må man gerne forlade Ukraine.
Turen til Danmark
Umiddelbart efter invasionen opfordrede
Kristina sin familie til at komme til Danmark. Det gjorde hun, selvom hendes familie
boede i det vestlige Ukraine, langt væk fra de
egentlige krigshandlinger – og dog. Alla og
Nicolai og deres tre børn bor i Lviv tæt på
den polske grænse (ca. 50 – 60 km). Men familien bor i en lejlighed tæt på en militær
forlægning, der blev bombarderet i de første
dage efter invasionen. Familien har en stor
bil (minibus), og kunne selv køre til Danmark, dog måtte de holde i kø i tre dage ved
den polske grænse inden det lykkedes at
komme videre.
Andriis søster Ivanna og hendes søn Matvii
bor i Lutsk, ca. 80 km fra den polske grænse,
men kun ca. én km fra lufthavnen, der i de

Præsentationen:
I huset bor til dagligt Andrii og hans kone
Kristina med deres tre børn Zlata (8), Vlada
(6) og Amalia (1) år.
Flygtningene er:
Kristinas søster Alla og hendes mand Mykola (Nicolai) der også taler polsk. Deres tre
børn Vitalii (16) der også taler lidt engelsk,
Matvii (7) og Eva (3) år
Andriis søster Ivanna og hendes søn Matvii
(9) samt Andriis mor Valentyna.
20

18. maj 2022

Fra venstre er det Nicolai med Matvii, Alla med Eva og Vitalii. Længst til højre er det Ivanna og hendes søn Matvii.

første dage af invasionen blev bombet af russiske jagere. De kørte også selv til Danmark i
egen bil. Ivannas mand må ikke forlade
Ukraine, da de kun har et barn, og som ikke
er handicappet. Ivannas mand arbejder med
lastbiler i transportbranchen og er ikke umiddelbart i fare for at komme i kontakt med invasionsstyrkerne.
Kristinas svigermor, Valentyna, har efter
ankomsten til Danmark været så uheldig at
falde og har slået en stor flænge i baghovedet. Flængen er blevet limet på et hospital i
Danmark, og nu går hun med en stor forbinding på hovedet. Valentyna var ikke til stede
i stuen ved besøget, da hun er meget træt efter faldet og lå og hvilede sig i et tilstødende
værelse.
Under snakken i Kristina og Andriis store
stue var kun de voksne til stede. De unge
skolesøgende børn, der i øvrigt har været på
gæstebesøg i Grønbjerg Friskole, var
”forduftet” til et værelse, men ikke for at lege

eller spille – nej, de var til fjernundervisning
på ukrainsk og lige på et tidspunkt dukkede
de op igen – luftalarmen havde lydt. Fjernundervisningen foregår, naturligvis, fra et sted i
den ukrainske by, hvor de kommer fra, og
hvor der er internetforbindelse. Men lige så
snart luftalarmen lyder rykker underviserne
ned i et kælderrum eller beskyttelsesrum,
hvorfra der ikke er internetforbindelse, og så
indstilles undervisningen indtil luftalarmen
forkynder, at nu er faren overstået og undervisningen kan genoptages.
Kristina og Allas mor Halyna….
...var også med i bilen som datteren Alla og
svigersønnen Nicolai kørte til Danmark i.
Halyna var i Grønbjerg de første to uger,
men hun tog tilbage til sit hjem i byen Berezany ca. 60 km sydøst for Lviv fordi hun gerne ville være hjemme.
Kristina siger, at hendes mor arbejder hver
dag, men er i beskyttelsesrum i kælderen næ21
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sten hver aften eller nat når luftalarmen i byen lyder.
Halyna tog til Warszawa med en bus fra Aarhus. Bussen skulle til Warszawa for at hente
flygtninge til Danmark. Fra Warszawa og
hjem kørte hun også med bus.

Danmark. Familierne fra Grønnegade skal til
Aalborg for at få udfyldt diverse formularer
og få opholdstilladelse, så de kan få personnumre, sundhedskort, NemID, bankkonti
osv. osv.
Af jobs søger pigerne rengøringsjob, hvor
sprogbarrieren ikke er så stor, og hvor der ikke stilles så store krav til kommunikation. Nicolai kan jo næsten alt med en hammer og sav
og kan desuden tale polsk, hvilket måske giver han en chance inden for byggebranchen.
Familierne siger dog, at de efter krigen gerne vil tilbage til Ukraine for at hjælpe med til
at bygge landet op igen. Desuden ved de ikke, om deres lejligheder er blevet optaget af
de internt fordrevne i Ukraine.

Lidt om familiens gøremål før invasionen:
Man kan læse om Andrii og Kristinas jobs i
Runestenen nr. 170 side 32.
Kristinas søster Alla er til daglig salgsassistent i et storcenter i Lviv og hendes mand
Nicolai er en ”tusindkunstner” inden for byggeri og er selvstændig, og kan udføre næsten
alt i forbindelse med husbyggeri – lige fra
tegningsarbejde til det færdige byggeri.
Kristinas svigerinde, Ivanna, har ikke mindre end fire forskellige uddannelser og er
blandt andet uddannet psykolog og har undervist i psykologi. Derudover er hun også
kosmetolog og arbejder også inden for denne
branche. Hendes mand er som ovenfor nævnt
i transportbranchen.

En stor, stor tak
Kristina slutter af med, om ikke der kan blive
plads til en meget, meget stor TAK til alle i
Grønbjerg, der har været imødekommende,
har hjulpet med sengetøj, dyner, mad og andet til familien på Grønnegade.
Det er hermed gjort.
Familien er meget taknemmelig for al den
hjælp de får og har fået.
Desuden vil Kristina gerne sende en stor
tak til alle i Danmark der har været yderst
imødekommende over for de flygtende ukrainere.
En anden ukrainsk familie i Grønbjerg har
ligeledes fået indkvarteret seks flygtninge
foruden de fire som de selv er.

Dagligdagen:
De daglige gøremål er man fælles om, og de
kan nemt blive enige. Måske fordi de er i tæt
familie. Kristina og Andrii har deres normale
jobs, som de skal passe, sende børnene i børnepasning og i skole og ellers komme på arbejde.
De første to tre uger efter ankomsten til
Danmark var familierne stærkt involveret i at
samle tøj og andre effekter, samt sortere disse effekter i forbindelse med den indsamling, I Grønbjerg er der efter bedste overbevisning
som ukrainerne selv havde en stor del i. Der og i begyndelsen af april 2022 ca. 27 ukraivar lejet en stor hal i Sørvad, hvortil effekter- nere fastboende og flygtninge. (-mb)
ne blev transporteret. Her var Nicolais store
bil til rigtig megen nytte, da den kunne indeholde og transportere større effekter. I hallen
kunne ukrainere så komme og udvælge sig
v/ Mads Madsen
de ting, som de havde mest brug for. Indsamlingen er nu stilnet lidt af, idet den store ef-  autoopretning
terspørgsel i Ukraine er rettet mod militæret,  pladearbejde
der har brug for medicin og andet nødhjælp.
 mekaniske reparationer


Opholdstilladelser
I øjeblikket søger familierne nu om opholdstilladelse, så de kan begynde at søge jobs.
Der er en længere ventetid på opholdstilladelserne, der kun udstedes nogle få steder i

plæneklippere

Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Mobil: 20 48 58 38
E-mail: vildbjergauto@hotmail.dk
22
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UKRAINE - AFTEN
Onsdag den 1. juni 2022 kl. 17.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Pris:

Voksne
Børn

100,- kr.
50,- kr.

Menuen består af syv forskellige ukrainske reƩer - fremsƟllet
af Grønbjergs ukrainske beboere og deres ukrainske ”gæster”.
Der kan købes vin, øl og vand
Der vil være Amerikansk LoƩeri med fine præmier
Hele overskuddet går Ɵl Ukraine
(Masha Fund - Kvinder børn og ældre i Ukraine)
Tilmeldingsfrist 25. maj på mobil 22 56 19 82 (skriv navn og antal)
Betaling Ɵl mobil 22 56 19 82 eller ved indgangen
(skriv navn og antal i kommentarfeltet)
AŌenen er arrangeret af Margrethes Døtre

Sponsorer:
10-4 Videbæk, Anneberg Transport A/S, Baksgård Claus Bak, Bio Steel A/S Poul Erik Nielsen, BoleƩes StoĩuƟk, Design og Handelshuset Videbæk, EngestoŌs Plantage, Entreprenør Kim Lørdal, Entreprenør E. Vendelbo, Gravers Kjærgaard, Gravers Sønderby, Grønbjerg Auto Jørgen Demant, Grønbjerg Tømrer Jørgen Bank, Havanna Pizza Ørnhøj, Hee Tryk Carsten Meller, Kjers Brød
Videbæk, Klinik For Sundhed Tina H. Kirk, Klink Økologi Torben Sønderby, Klip Inn Ørnhøj, Krog Blomster Spjald, Madstedet
Spjald, Midt Vest Brænde, Nyholm Bjarne Hansen, Ramsing Shopping center Spjald, Ringkøbing Landbobank, Spar Købmand
Ørnhøj, SuperBrugsen Spjald, SuperBrugsen Videbæk, Tømrermester Hakon Pøhl, Vester Holmgård Tømrer og Snedker, Vestjysk Bank A/S, Videbæk Apotek, Ørnhøj Autocenter
Layout Runestenen
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 Alle lastbiler skal nu gennem Grønbjerg
Så er det sket, med at gennemgående lastbilkørsel kan køre uden om Grønbjerg ad Sønderkjærsvej og Sandbækvej og omvendt.
Alle beboerne i Algade skal til at vænne sig
til noget mere trafik af store lastbilkørertøjer.
På Algade lidt vest for Sønderkjærsvej er
der opstille dette skilt her til højre og ved
indkørslen på Sønderkjærsvej skiltet ved siden af. Skilte magen til er opsat på A11 lige
inden Sandbækvej mod vest og ligeledes lidt
op ad Sandbækvej et skilt med ”gælder kun
gennemkørsel”.
Hvordan det vil påvirke færdslen i Algade
er jo ikke til at sige, måske glemmer lastbilfolket, at der er sat skilte op.
Men ikke desto mindre skal beboerne i Algade nok til at vænne sig til mere færdsel
med tunge lastbiler. Det er jo ikke det nogle
beboere har været begejstret for.
Man kan jo anke lidt over, at vejafdelingen
ikke har kontaktet beboerne i Algade og forklaret at Sandbækvej og Sønderkjærsvej ikke
er opgraderet til gennemgående lastbilkørsel.

Nu bliver det måske mere aktuelt at spørge
kommunen, om ikke én række fliser på fortovet kunne anvendes til cykelsti for børnene,
der på cykel skal til skole.
For øvrigt koster det nu, fra den 1. maj,
510,- kr. i bøde at parkere helt eller delvis på
fortovet (-mb) 

Hanne Meiner har i anledning af skiltnin- re udenom disse biler, er det med livet som
gen henvendt sig til kommunen med denne indsats.
Det er kun et spørgsmål om tid, inden det koskrivelse:
ster et menneskeliv, så jeg håber det bliver
rettet hurtigst muligt !
Hej Michael Smidemann
Jeg skriver til dig, for at gøre opmærksom på,
at jeres nye skiltning desværre er blevet for- Med venlig hilsen
Hanne Meiner
kert sat op i Grønbjerg.
Nu kører alle store Arla tankbiler og DLG fo- Kjærgårdsvej 2, Grønbjerg, 6971 Spjald
derbusser og Biogas biler med 40-50 tons Mob 21 28 97 38
vægt alle op igennem Grønbjerg by til fare
for alle vores børn og ældre som alle cykler
på vejen, da der ikke er cykelsti op igennem
Zoneterapi • Healing • Laser
byen.
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier
Vi har rigtig mange cyklende børn som skal
til og fra Børnehuset, Friskolen og SFO alene
om morgenen og om eftermiddagen.
Det giver god mening at lede al tung trafik
uden om byen via Sønderkjærsvej og SandTina Hammelsvang Kirk
bækvej, for at undgå ulykker.
RAB reg. zoneterapeut
Jeg overværede en meget farlig situation i
www.klinikforsundhed.dk
går, med en stor lastbil og en lille gut på cyGrønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
kel. Bilerne på Algade holder parkeret nede
på vejen, og når sådan en lille dreng skal kø24
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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

På vegne Kræftens Bekæmpelse.
Stor tak til bidragydere og indsamlere.
I Grønbjerg blev der indsamlet 6.744,50 kr. + et
ukendt beløb på MobilePay.
Et flot beløb i forhold til tidligere sammenlignelige år.
I Videbækdistriktet blev der indsamlet i alt 81.349
kr. + 33.640 kr. på MobilePay.
Endnu engang TAK!

Husk tilmelding til Ukraineaften

Med venlig hilsen Hanne og Gravers Kjærgaard

Gårdbutik: Planter og Pesto
Sønderkjærsvej 2, 6971 Spjald
Forhandler af: In Silva Keramik, Glasgården, Pileflet, Vestjysk
Smag, Klittens Krydderier, Smykker, Nordic Horse, Syltevarer,
By Grydgaard, Birk Shampoo, honning og brød fra Gaardbageren
Åbent: Fredag 16-18. Lørdag 8-14. Søndag 10-14 og efter aftale
Susanne Bæk Jakobsen: sus@planterogpesto.dk / 21 30 54 97

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
25
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I Multisalen fylder / fyldte år !!
Multisalen fylder år og det har den gjort overværet og medvirket ved gymnastikopvishvert år siden 1999:
ningerne gennem årene, har næsten været det
hele værd.
Måske er det bagud med 20-års jubilæet i
Indvielsen var et brag af en dag med mange
2019 for Multisalens indvielse i januar 1999, talere, snorklipning ved Videbæks daværende
eller også er vi forud med at fejre Multisa- borgmester Torben Nørregaard, opvisningslens 25-års jubilæum i januar 2024.
kamp mellem tidligere OL-guldvinder Poul
Men Multisalen har i år været åben for Erik Høyer og Klaus Tang. Poul Erik Høyer
udøvere af en hver karakter i 23 år.
ville give Klaus Tang 100 kr. for hvert point
Men én ting er sikker. Hele Grønbjergs be- han kunne snuppe fra ham. Høyer kom vist
folkning har haft stor glæde at Multisalen. ikke af med én eneste krone. Det er ikke fatalt
Alene de flere tusinde mennesker der har at blive slået af en OL-guldvinder  (-mb)

Herover
Multisalen
fra efteråret 1998.

Poul Erik Høyer, der tilsyneladende er
venstrehåndet,
i Grønbjergs
Multisal. Er
man i tvivl, så
er uret og reklamen
”vidne”.
Til højre er P.E. Høyer i færd med at skrive autografer til
Majbrit Pøhl, Inga og Signe Thomsen samt Marianne og
Kirsten Engestoft. Lærer Vestergård i baggrunden, ser
interesseret til. - Foto Runestenens arkiv
26
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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
27
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 Badmintonturnering 2022
Og hvad har overskriften så noget med fliselægning i NaturMusen at gøre - Jo, lørdag
den sidste af slagsen i marts, var der badmintonturnering efter en længere coronapause.
På vejen til Multisalen hvor de store slag blev

udkæmpet, traf fotografen på nogle energiske
mennesker, der var i færd med at lægge fliser
ved NaturMusen - og vejret var med de flittige. - Resultatet var ikke helt i mål da fotografen var på vej hjem igen. (-mb)
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 Fællesspisningen 2022 - en enorm succes
Fællesspisningen 29. april – Velkommen til Grønbjerg / Eftertanke v. Gravers Kjærgaard

Tre foreninger havde forventningsfuldt inviteret til fællesspisning, - for første gang i
laaang tid.
Forventningerne blev til fulde indfriet. 106
havde tilmeldt sig. Det var en skøn blanding
af børn, voksne, unge, ældre, fastboende og
nytilflyttede. Herunder var også andre nationaliteter, som Rumænere og Ukrainere fremmødt.
Den danske nationalsang blev sunget, senere
på aftenen rejste Ukrainerne sig op og sang
deres nationalsang, - det var stort og bevægende, synes jeg. Ligeledes var det dejligt at
se mange af dem, der er flyttet til sognet in-

Foto: Mogens Ballegaard

denfor de seneste år, mødte frem.
Jeg er sikker på, vi alle ønsker, I må falde
godt til her i Grønbjerg. At I vil deltage i
sognets liv, og med tiden, hvis I ønsker det,
ligeledes tage aktiv del i bestyrelsesarbejde i
skole og foreninger. Mange gode og blivende
venskaber er netop opstået ved samarbejde
og deltagelse i foreningslivet.
Hermed de bedste tanker og ønsker for livet i
vores by og sogn. 
29
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I Badmintonturneringen 2022
Lørdag den 26. marts sydede Grønbjerg Multisal af ungdomsaktivitet idet badmintonturneringen for de yngste årgange var i fuld
gang.
Mange kampe blev udkæmpet før de endelige vindere blev fundet og flere gange måtte
fotograferingen udsættes, da de ligebyrdige
kampene trak ud og flere måtte ud i tre sæt
før afgørelserne kom på plads.

For de knap så sportsorienterede er forklaringen:
U9 er spillerne op til 9 år
U11 er spillerne op til 11 år
U13 er spillerne op til 13 år

U9 Single: fra venstre: Naja (2) Oliver (1) Liam
(4) Marius (3)
Double: Marius/Naja (1) Liam/Oliver (2)

U11 Single: fra venstre: Venja (3) Isabella (1)
Freja (4) Markus (2)
Double: Isabella/Venja (1) Freja/Markus (2)

U13 Single - A: fra venstre: William (3), Asta (4),
Jannik (1), Carla (2).

U13 Single - B: fra venstre: Ida (3), Jesper (2),
Sofus (4), Nicklas (1).

Og vinderrækkefølgen står i parentes efter
navnet. (-mb)
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U9 Single: Fra venstre: Naja (2) Oliver (1) Liam
(4) Marius (3)
Double: Marius/Naja (1) Liam/Oliver (2)

Holdbillede fra venstre: Øverst: Vinni Sanggaard og Kim Lehn Kristensen - Midten: Venja, Isabella,
Freja, André, Markus, - Forrest: Marius, Oliver, Liam, Naja
Årets Spiller: Isabella og Årets Talent: Freja - Trænere: Vinni og Kim
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Billeder i serien: Mogens Ballegaard

U13- Double med træner fra venstre: Øverst: Claus Bak - Midten: William/Nicklas (1) Ida/Jannik (2) Forrest: Asta/Jesper (3) Carla/Sofus (4) - Årets Spiller: Jannik og Årets Talent: Asta

Kom til Ukraineaften - støt Ukraine og smag på de ukrainske kulinariske frembringelser

B A K S G A A R D B LO M S T E R
Grønbjergvej 24, Grønbjerg
Tlf: 48 80 54 56 - Mobilepay 79 26 26
Åbningstider:
Tirsdag - fredag:
12.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 13.00
Søndag og mandag: lukket
Smukke blomsterkreationer: Buketter, fest og begravelse binderi, både til afhentning og levering.
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 Så kom Fodbolden i gang i Grønbjerg

Foto: Mogens Ballegaard

En bidende kold lørdag den 2. april var der kaldt til indledningen på fodboldsæsonen 2022. Claus Bak
ø.v. bød velkommen og så var der ellers fodbold. Børn og voksne mod hinanden, rundbold og nogle så
til, godt klædt på i den bidende forårs vind 

 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

Onsdag d. 13. April
Efter hygge i kælderen var vi frivillige rundt
på alle stuerne med en fin påskebuket leveret
af Baksgaard Blomster. 

Der har ikke været så stor aktivitet på Grønbjerg Hjemmet siden sidst. Nogle af beboerne har været ramt af corona, så derfor har der
været lukket ned.
33
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I Referat - Grønbjerg Friskoles generalforsamling
Ved: Referent Helle vendelbo

NaturMusen:
Personalet valgt som stemmetællere
Generalforsamling - forældrerådet - Natur- Torben Sønderby valgt som ordstyrer
musen:
Helle Vendelbo valgt som referent
Valg af dirigent - Torben Sønderby
Valg af referent - Sara Pedersen
Formandens beretning (se side 8)
Claus supplerer og fortæller om projektet
Beretning fra leder Klaus Wolff (se side 48). med bålhus i Byparken
Særlig tak til personalet fra forældre især
omkring børnenes trivsel i vuggestuen og Spørgsmål til beretningen:
børnehaven under coronatiden.
Projektet/tegninger for bålhuset i Byparken?
Præsentation af takstændringer i vuggestue
og børnehaven v. Klaus. 100 kr. til frugt udgår og 40 timers modulet udgår ligeledes.
Dette vedtages, træder i kraft 1. august 2022.

Valg til forældrekredsen:
1. Pernille Refslund
2.Karsten Jensen
Suppleanter
1. Christina Eriksen
2. Trine søndeby

Evt:
Forældreforslag: Bedre opdatering af hjemmesiden.
Ledelsens beretning (se side 50)
Spørgsmål til beretningen:
Valgt til forældrerådet:
Lars: Pris på bussen og hvad er den værd i
Peter Voss
fht. prisen (265.000).:
1. Suppleant: Line Bruun Olesen
Bussen giver frihed til skole og NaturMusen,
2. Suppleant: Jonas Fejsø
når det giver mening i hverdagen. Det kan ikke kun gøres op i penge.
Friskolen:
Uffe: hvor mange hentes af bussen: 35 fami23 personer deltager (repræsentere 20 familier) lier betaler.
Torben spørger om opbakningen fra foræl1. Elevrådet fortæller om deres arbejde og drene. Ditte, godt med arrangementer, Anne
hvilken betydning det har, for at være elev på tilslutter sig.
Grønbjerg Friskole. (Sarah og Laura)
Helle: er interesseret i at vide hvad det gør at
Sang: er lyset for de lærte blot
personalet har holdt fast, trods corona. Ditte
tilslutter sig og hører at RKSK har gode friFormanden, Pernille Refslund byder velkom- skoler der hjælper børn med særlige behov så
men

ester

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

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

godt kørende. Anne fortsætter og siger at det
har været godt for nogle elever at kunne være
på skolen under corona.
Tilsynsførende fortæller om sine to besøg på
friskolen. Anerkendende tilgang til eleverne
og hendes oplevelser i de forskellige klasser.
Spørgsmål til beretningen fra tilsynsførende:
Winnie: Hvilken baggrund har tilsynsførende
for at rygte hvervet.
Anna (tilsynsførende) fortæller om sin skolemæssige baggrund gennem alle sine arbejdsår og nu er hun certificeret.

Camilla Dam forklarer kort hvordan det hænger sammen for Grønbjerg Friskole, 2025
skal der være startet op på indbetaling.
Indkomne forslag:
Takstændringer: 50 timer: 1980,- 30 timer:
1290,-. 40 timer fjernes. Vuggestue: 3100,Lone spørger: hvornår gælder det fra. 1. august 2022
Stemmer ved håndsoprækning. Enstemmigt
vedtaget.
Pernille slutter af med tak til bestyrelsesmedlemmerne Sara og Felix og Torben som dirigent.
Efterfølgende konstituering:

Valg til skolekredsen:
1. Birgitte Højvang
Suppleant: David McWhan

Formand: Pernille Refslund Vestergaard
Næstformand og sekretær: Helle Harhorn
Vendelbo
Niels gennemgår regnskab/årsrapport:
Kasserer: Claus Bak
Spørgsmål til regnskabet: Uffe spørger om Medlemmer: Peter Wiig Voss, Birgitte Højprisen på revisor og ny ferielov.
vang, Karsten Jensen, Dan Jensen 

Drengene fra venstre: Claus Bak, Peter Wiig Voss, Dan Jensen og Karsten Jensen
Pigerne fra venstre: Birgitte Højvang, Helle Harhorn Vendelbo og Pernille Refslund Vestergaard
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 Velkommen til familien Søndergaard
Ved: Grete Tange

Præsentationen:
Nina Søndergaard Frederiksen 33 år, Jonas
Søndergaard Nielsen 31 år samt deres to
børn: Elmer på 4 år og Ingrid på 2 år.
De bor på Kjærgårdsvej 12 og de voksne
fortæller om deres baggrund og oplevelser
indtil nu.

Efter Ollerup tog jeg sammen med et par
kammerater på en rejse til Sydamerika, hvor
jeg oplevede meget, og det efterfølgende år
blev jeg efterskolelærer på Den danske
Håndværksefterskole i Skjern. Der underviste jeg også i gymnastik, og det har altid været både Ninas og min store interesse. Vi har
haft mange gode oplevelser i forskellige halJonas fortæller:
ler og har mødt mange gode mennesker, som
”Jeg boede på Sønderkjærsvej 12 hos mine vi stadig nyder at møde.
forældre her i Grønbjerg til 2004, hvor jeg
flyttede herud til Kjærgårdsvej 14 sammen Kiropraktor i Odense
Så gik turen til Odense, for nu havde jeg bemed dem.
Efter grundskolen tog jeg på Dejbjerglund stemt mig til, at jeg skulle uddanne mig til at
Efterskole og Bøvling Idrætsefterskoler. Der- være kiropraktor, og den uddannelse kan
efter tog jeg på Gymnasiet i Ringkøbing, men man kun få på Syddansk Universitet i Odenjeg boede stadig hjemme de første to år, hvor- se. Det tog fem år. Jeg var færdig i 2019. Jeg
er nu ansat i Ringkøbing og Herning, hvor
efter jeg i 3.g fik en lejlighed i Ringkøbing.
Herefter havde jeg et par sabbatår, hvor jeg det samme firma ”Rygcenter Midtvest” har
et år arbejdede på Skjernåskolen. Det næste klinik, og så tager jeg derhen, hvor der er
år brugte jeg som elev på gymnastikhøjsko- brug for mig. Jeg er meget glad for det.”
len i Ollerup.

Foto: Mogens Ballegaard

Jonas, Ingrid, Elmer og Ninna
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Nina fortæller:
Jonas og jeg traf hinanden i gymnasiet, idet
jeg også gik på Ringkøbing Gymnasium,
selvom jeg boede i Skjern. Jeg er født og opvokset på Håndværkerefterkolen i Skjern.
Årsagen til, at jeg valgte Ringkøbing Gymnasium var, at jeg havde mødt så mange gode
venner, mens jeg var på Brejninggård efterskole. Dem syntes jeg, at jeg gerne ville følges med.
Efter studentereksamen var jeg i 2 år gymnastiklærer på Brejninggård efterskole. Efter
at jeg også havde været i Sydamerika, var jeg
på Gerlev højskole. Jeg arbejdede også som
guide i Egypten.
Så var vi begge klar til at tage vores uddannelser. Jeg havde længe et ønsket om at komme til København, og der uddannede jeg mig
til lærer, hvorefter jeg fik job på Vedersø Efterskole. Her fulgte der lærerbolig med. Den
jeg fik. Der boede vi sammen, indtil Jonas
var færdig med sin uddannelse i Odense. Vi
havde før boet i lejlighed i Odense, og der
havde vi fået Elmer, så det var skønt at få
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mere plads, selvom Jonas ofte skulle køre til
Odense.
Bygge hus og slå sig ned.
Vi var rigtig glade for at være der, fordi vi så
kunne finde ud af, hvor vi skulle slå os ned.
Vi havde tænkt på storbyer og andet, men
blev enige om, at det ville være alletiders at
bygge hus her på Kjærgårdsvej, hvor vi bor
tæt på begge vore forældre og dermed børnenes bedsteforældre.
Vi fik bygget huset, og det nyder vi meget,
idet der er god plads til børnene, og fordi vi
har familien i nærheden.
Jeg har været efterskolelærer indtil juli
2021, hvor Friskolen Højmark Børneverden
åbnede for elever, og der fik jeg job. Det er
jeg meget glad for, idet der på en efterskole
er mere arbejde uden for den almindelige arbejdstid.”
Med det takker jeg Nina og Jonas for deres
venlige modtagelse og deres fortælling om
ungdomstiden. 
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 Det syder og bobler
I foyeren i Grønbjerg Forsamlingshus er der
fyldt op med diverse kar, vandslanger, ledninger til opvarmning af bryggen, og går
man længere ind til garderoben, står der vægte og beholdere med de ingredienser, som øl
nu bliver baseret på, og helt udenfor bliver
der kværnet korn i en beholder med en påmonteret håndboremaskine.
Der er fadølsfremstilling i Grønbjerg Forsamlingshus denne lørdag – og det tager hele
dagen at få brygget en øl, som dog også skal
stå og gære i et stykke tid efter den indledende manøvre, før den er drikkeklar.
Der skal vejes nøjagtig af efter de udleverede opskrifter. Men først skal man have bestemt hvilken fadøl man vil brygge. Går man
videre fra garderoben og ind i den store sal,
står der et forladt morgenbord, hvor rundstykker og en enkelt lille skarp er blevet
nydt. Baren til højre ligner et bedre værtshusarrangement med ølhaner med forskellige typer øl. Her står stadig nogle stykker, der tilsyneladende ikke har fået sig bestemt hvilken
øl, man gerne vil brygge på dagen, eller også
er makkeren gået i gang med de indledende
manøvrer, og så er der en hyggestund, som
der også bliver lagt vægt på i indbydelsen.
Øltyperne til denne lørdag er ”Tysk Hvede”, ”American Pale Ale”, ”Indian Pale Ale”,
”Irsk Stout”, ”Belgisk Tripel” og ”Belgisk

Der kontrolleres og justeres.

Dubbel”
Shit siger Simon Sand, der er én af arrangørerne, der sammen med sin far Alan Larsen har inviteret til ”en dag i ølbrygningens
tegn” i virksomheden ”Lille Holmgård Håndbryg I/S. Der er gået en sikring siger han. Fra
baggrunden lyder det fra en vittig sjæl – ”har
I ikke en lille strimmel alufolie til den sikring?” Maskinmesteren kan naturligvis finde
ud af det med el, så det bliver hurtig ordnet i
sikringsskabet. Der skal alligevel en del kilowatt til at varme alle ”supperne” op.
Deltagerantal er på ti personer, og man er
tilsyneladende inddelt i hold, der bliver enige
om, hvilken øl man vil brygge.
I invitationen, der er gået ud til alt folket
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være muligt at forsyne sig i seks forskellige
Håndbryggede fadøl. Der er fuld forplejning
i løbet af hele dagen i form af morgenmad,
middagsmad, aftensmad og ølvenlige snacks
under brygningen.

Leif og Ejnar kværner korn medens brygmester
Alan ser til.

Og så skal der gå fire uger
Fire uger efter denne dag, har Lille Holmgård Håndbryg flasket øllet og man får hver
især 15 stk. 0,5 liters håndbryg, som man
selv har lavet. - Står der videre i invitationen
Alan og Simon siger, at her første gang er
der plads til ti deltagere, men senere arrangementer vil man komme op på 12 – 16 deltagere. – I skrivende stund er der lagt planer
for den næste session, da der med ti deltagere
denne dag skulle være potentiale til flere arrangementer i Grønbjerg, og som de to brygmestre udtaler, så er Forsamlingshuset perfekt til ølbrygning idet foyergulvet er flisebelagt, og det kan jo ikke undgås, at der bliver
spildt lidt vand hist og pist.
Lille Holmgård Håndbryg har en facebookprofil og man kan kontakte virksomheden på
LilleHolmgaardHaandbryg@gmail.com.

via Facebook, lyder det:
”Kom og vær med til en hel særlig dag fyldt
med samvær, samarbejde og sammenhold i
det gode øls tegn.” – (Hvilket stemmer godt
overens med virksomhedens branche definition: Undervisning i kulturelle discipliner.)
Dagens hovedformål er at man i grupper på
2-3 vil brygge sit helt eget kvalitetsøl fra Næste brygdag er en åben brygdag i Grønbunden. Derudover vil dagen også være en bjerg Forsamlingshus og alle er velkommen
lang kontinuerlig ølsmagning, hvor det vil den 11. juni. Se annoncen på side 19 (-mb) 
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 Planter og Pesto i Grønbjerg
Det emmer af nostalgi helt oppe fra indkørslen til Sønderkjærsvej 2 og ned ad den lange
indkørsel og helt ind i den lille butik ”Planter
og Pesto” med et meget, bortset fra de nye
yderdøre, rustikt interiør med murede vægge,
der netop åbnede dørene skærtorsdag i det
herrens år 2022.
Ved åbningstiden denne torsdag kl. 10 var
der allerede mødt en del gæster frem, som
ville ønske tillykke med gårdbutikken, og da
butikken ikke havde Kvickly-størrelse, skulle
man sådan snige sig forbi de øvrige gæster
for at komme hele vejen rundt i lokalerne. I
familien havde de i øvrigt sat et påskeæg på
højkant til den der kom nærmest besøgstallet
denne torsdag. Hvem der vandt, blev inden
for familiens egne døre.
”Pesto” er godt nok medens ”Planter” ikke
skal forveksles med de buketter, sammenplantninger mv. der sælges i den anden nyåbnede gårdbutik i Grønbjerg, Baksgaard
Blomster. Planter refererer til de ingredienser
der er med til at skabe pestoen, som kunne
være ramsløg eller løvstikke eller….
Bortset fra det så arbejder de to gårdbutikker sammen på den måde at de henviser til
hinanden såfremt der er ønsker det ene sted

Susanne Bæk Jakobsen (th) tager imod et par af
de mange mennesker, der kom og ønskede tillykke
med butikken og gerne ville se på varesortimentet

der bedre kan opfyldes det andet sted.
Det er Susanne Bæk Jakobsen, der begyndte at fremstille pesto, da de kunne se at
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salt-kværns-varianter, og det har nu resulteret
i, at hun og gemalen Hans Uhd vover at åbne
en gårdbutik, hvor ikke blot Susannes egne
delikatesser er præsenteret, men også en del
andre kvalitetsprodukter som keramik, glaskunst, eddiker og et par frugtlikører (med
smagsprøver), pileflet, krydderier og ikke
mindst er gårdbutikken leverandør af hestefoder, som er linet op i et af lokalerne. Jo, jo,
der er mulighed for at finde noget til sig selv,
men også værtindegaver eller en anden present, når man skal til gæstebud.
Ud over at Susanne gerne vil sælge sine
produkter, ønsker hun også, at ”Planter og
”Pesto” vil være et sted, hvor folk kan mødes
til en lille snak. De steder har vi jo ikke så
mange af her i Grønbjerg mener Susanne!
Man kan se åbningstider på facebooksiden
”Planter og Pesto”, men ellers er det foreløbig:
Fredag 16 – 18
Lørdag 8 – 14
Søndag 10 – 14
idet Susanne også har et ”almindeligt” arbejde at passe. (-mb)

Ramsløgene ”væltede” op af jorden på grunden, Sønderkjærsvej 2, som de havde købt i
2014 og hvor Thor Illum og Poula boede i en
årrække.
Vi har set Susanne ved jule- og andre markeder med de herligste delikatesser og flere
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 Margrethes Døtres Påskeløb i By-Parken
Margrethes døtre havde for en tid siden annonceret Påskeløb i Byparken. Løbet skulle
finde sted skærtorsdag i 2022. Op til dagen
var der tvivl om deltagelsen, da der også denne dag i påsken var en stiv og kold blæst.
Men der mødte omkring 25 friske grønbjerg-

borgere inkl. bestyrelsen op, der var klar til
at tage kampen op mod hinanden og den blæsende kuling.
Margrethes Døtre havde fundet på forskellige
konkurrencer og der blev uddelt præmier til
de vindende. (-mb) 

Her ved introduktionen kan man udmærket se, at foråret ikke er sat ind for alvor, og lidt regn var der
såmænd også på vej herunder ved holdopdelingen.
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Gode gamle lege og konkurrencer: Så er der gjort klar til æggeløb. Også Kims spil var på dagsordenen til stimulation af iagttagelsesevnen og hukommelsen og herunder var det føleprøven det gik ud på.
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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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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Berøring.
Vi har i lang tid skullet undgå at komme for
tæt på hinanden for at undgå smitte, og det
har medført, at mange har følt et savn.
Nu er der blevet løsnet op for det, og det
skulle betyde en bedre tilværelse.
I New York på et jødisk plejehjem med 600
beboere har man i 30 år sat det i system, at

beboerne kan røre ved hinanden og også dyrke sex, hvis det er det, de vil.
Fysikken kan nogen gange give nogle begrænsninger, men så træder personalet til og
hjælper. Det kan være med medicin eller
andre ting. Det er lige så naturligt at skifte
batterier i en vibrator som i et høreapparat for
dem.
Beboerne bliver gladere og trives bedre. Det
kan selvfølgelig give problemer, hvis en, der
er gift, forelsker sig i en anden, men det kan
jo ske alligevel. 

Sommerudflugt
Tirsdag den 9. august indbyder Kultur og Samvær til udflugt med følgende indhold:
1. Kl. 9 mødes vi på parkeringspladsen ved forsamlingshuset, hvor vi fordeler os i egne biler.
2. Turen går så til Hjedding mejeri, der er det første andelsmejeri i Danmark.
3. Derefter kører vi til Minibyen i Varde, hvor der er mulighed for at opleve, hvordan man
bygger videre på den.
4. Frokosten indtages på KFUM’s soldaterhjem i Varde.
5. Næste station er Tirpitz, hvor vi får forklaring om dens tilblivelse ved egne høreapparater.
6. Fælles kaffebord udenfor.
Pris 250 kr. for entreer, frokost, kaffe. Minus drikkevarer.
Tilmelding senest den 2. august til tlf. 22 56 42 84 eller 21 23 35 48.
Venlig hilsen Kultur og Samvær.

GRØNBJERG
AUTO

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Jens Sandal
61 41 71 54
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 Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Højvang Laboratorier A/S, der tager vandprøver for os, har igen sidste år udtaget prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker
er forpligtigede til at offentliggøre resultatet
af prøverne. Oversigten over vandkvaliteten
kan også findes på Grønbjergs hjemmeside.
(www.groenbjerg.dk)

vet er <1, så betyder det, at måleudstyret ikke kunne måle noget som helst.
Hvorfor skriver de så ikke bare 0? Det gør de
ikke, fordi de kun ved, hvad deres måleudstyr fortæller dem, og udstyret siger mindre
end 1. Der er med andre ord ingen fare på
færde.

Først dog lidt læsevejledning:
Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg fortNår laboratoriet skriver <1 og kvalitetskra- sat god, som det også fremgår af skemaet. 
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 Årsberetning - Grønbjerg Vandværk 2021
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

Grønbjerg Vandværk har i dag 276 medlemmer. De 276 medlemmer har i løbet af året
brugt 65.700 m³ vand, hvilket lidt mindre end
i 2020.
Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand til
at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi har
siden 2009 ligget på et svind på under 2,3 %,
hvilket er flot og meget glædeligt. I 2021 har
svindet været på cirka 0,6 % - dejligt.
Vandværkets bestyrelse har besluttet at priserne på vand ikke ændres i 2022 i forhold til
2021. Vandet fra vandværket koster altså
fortsat kr. 4,00 inkl. moms, hvilket er i den
lavere ende i kommunen. Forventeligt vil prisen på vandet blive justeret lidt op i 2023
grundet de højere energipriser, som også
rammer Grønbjerg Vandværk.

Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk
sjældent. Det lykkes formentligt heller ikke i
2022. Der er dog ingen investeringsplaner for
året. Arbejdet med BNBO fortsætter. BNBO
er hverken en Covid19 variant fra et eksotisk
land eller noget nyt, som vi skal måle efter i
vores vand. Det er derimod statens ønske om,
at vi beskytter vores boringer mod forurening. BNBO er Boringsnære Beskyttelsesområder. Staten har analyseret alle drikkevandsboringer i Danmark og fundet ud af
hvor der er områder, der skal beskyttes. For
vores vedkommende er det hjørnerne af to
marker øst for vandværket. Ideen er, at der
skal tinglyses en restriktion, så der ikke må
bruges sprøjtegifte på områderne. Der må
gerne gødes med handelsgøding. I runde tal
er der tale om 3,5 ha. BNBO-aftalerne skal
helst være afsluttede med udgangen af 2022.
Hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler, så
bliver der eksproprieret BNBO restriktioner.
Hos os skal der naturligvis indgås frivillige
aftaler.
Slutspurten i vandsepareringen i Grønbjerg
giver også arbejde fra vandværket. Dels måler vi de præcise placeringer af vores stikledninger og dels kan det ikke undgås, at vores
vandrør beskadiges, når der graves. Disse
skader skal naturligvis udbedres.

Økonomisk set har vi i 2021 haft et underskud på 3.917 kroner efter afskrivninger.
Dette betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Driften af Vandværket giver overskud, og vi afskriver på vores investeringer,
så vi også fremover kan have et godt vandværk til glæde for os alle. Økonomisk set ser
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
det lyst ud for vores Vandværk – heldigvis.
Spjald Fjernvarme for det gode samarbejde,
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er vi igen i 2021 havde. Også en stor tak til reheldigvis fortsat i top. Kvalitetsmålingerne visorerne.
ligger i 2021 fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af Højvang (tidligere Valg til bestyrelsen:
Force og endnu tidligere LabVest), som udta- Per Thomsen og Michael Pedersen blev genger og analyserer vores vand i henhold til valgt.
gældende regler (se resultaterne på side 46). Gravers Sønderby blev genvalgt som revisor
Prøvningsprogrammet er godkendt af Ringkøbing Skjern Kommune, der er myndighed Bestyrelsen konstituerede sig med Per Hessellund som formand og Per Thomsen som
på området.
kasserer. 
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 NaturMusens - afdelingslederberetning
Ved: Klaus Wolff (forkortet af red)

Vi kender ikke vore børns
fremtid, men vi ved, at det
vi giver børnene med i deres tidlige år, vil være med
til at præge deres voksne
liv og arbejdsliv.

Coronatiden har gjort, at skoven er blevet
opprioriteret. Skoven og naturen rummer en
uudtømmelig kilde til leg og dannelse.
Vuggestuen er ofte i byparken. En tur i et
kendt og overskueligt område, der alligevel
byder på mere end hvad øjet ser. Der er mulighed for at bruge kræfterne ved løb på bakMusik
kerne, undersøge vandet, plukke blomster og
Når børnene i vuggestuen meget andet.
synger, lærer rim og remser, danser og løber til musik, er det med til Personalenormering
at udvikle sproget, ordforrådet, kropssprog Ringkøbing-Skjern kommune afsatte i foråret
og glæden ved musik.
2021 midler til at opnormere vuggestuer og
Det er ikke sikkert alle skal være musikere, børnehaver.
men der er ingen tvivl om at de børn, der har
Dette løft gjaldt selvfølgelig også det privasunget meget i vuggestuen og børnehaven te område, i form af en øgning af det kommukommer til at opleve glæde ved sang og mu- nale tilskud.
sik.
Senere på året blev der sat fokus på andelen
I både vuggestuen og i børnehaven lægger af pædagogisk uddannet personale, man ville
vi stor vægt på at børnene bliver præsenteret styrke fagligheden i daginstitutionerne. Dette
for forskelligartet musik og forskellige måder tog vi så konsekvensen af, da vi i januar anat bruge musik på.
satte Sussi som ny pædagog i stedet for NiVi synger rigtig meget med børnene. Det kolaj, som var medhjælper. I forbindelse med
udvikler deres sprog på en måde alm. tale ik- opnormeringen af vuggestuen, vil vi ligeleke kan, men også rent kognitivt sker der no- des ansætte en uddannet pædagog til at vareget, når børnene bliver præsenteret for sange tage arbejdet med de man nye små.
med og uden fagter. Det er utroligt at opleve,
hvordan helt små vuggestuebørn på ganske Udvidelse af vuggestuen
kort tid, forsøger at lave de fagter, der passer For et halvt år siden så det ud til at vuggestuen ville få en betragtelig nedgang i børnetal i
til sangene.
løbet af 2022. Men med et vendte det hele.
Natur
De af byens børn, der var født i 2021, blev
En anden kerneværdi som NaturMusen byg- indmeldt samtidig med at flere udefra viste inger på er natur. Natur, er altid til stede på den teresse. Vi måtte træde til da ”Tyttebøvsen”
ene eller anden måde i børns dagligdag.
lukkede. Vi åbnede for en overbelægning.
Det er ikke bare et spørgsmål om man kan
Lige nu er vi ved at arbejde med mulighelide at gå en tur i skoven eller ej, men det er derne for at skabe de nødvendige fysiske og
helt fundamentalt at børn lære noget om den personalemæssige rammer for de ekstra børn.
værdi naturen har for os som mennesker.
For eksempel har yngstegruppen arbejdet Kloak arbejde m.m.
med jord, kompost og orme. Børnene har Kloak arbejdet på skolen har præget efteråret.
hørt meget om hvordan rester fra vores mad, Det har for os bl.a. betydet at vuggestuens lekan omsættes i en kompostbeholder, når der geplads har været udfordret af gravearbejde,
er orme, der klarer arbejdet. Vi har set på or- sand og jord samt flisestakke rundt omkring.
Senest er vores vaskerum blevet gennemreme, rørt ved orme og været med til at fodre
noveret, da rørene under gulvet også skulle
dem med æbleskrog og gulerodsskræller.
fornyes.
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Tak for forældrehjælpen i den anledning.
Forældreråd
NaturMusen har et vigtigt organ, der hedder
forældrerådet.
Her kan forældre være med til at præge og
forbedre rammerne omkring vuggestuen og
børnehaven. Forældrerådet består af tre forældrevalgte fra NaturMusen. Lige nu er det
Sarah, Simone og Dan. Sarah og Dan sidder
også i bestyrelsen.
Forældrerådet mødes ca. en gang hver anden
måned sammen med mig. Her kan de få et indblik i dagligdagen i NaturMusen og nogle
gange får de også et blik ned i motorrummet,
til noget af det, der ikke er tilgængelig for andre forældre. Det kan give en større forståelse for det arbejde personale og ledelse udfører og begrundelser for nogle af de valg vi
må træffe i institutionen.
Når vi vil lave markante forandringer, bliver forældrerådet altid taget med på råd.
Herigennem har personalet og jeg en mulighed for at se situationen i en forælders perspektiv.
I oktober havde vi løvfaldsfest på grunden
ved p-pladsen. Alle havde græskar med som
skulle udskæres til flotte græskar hoveder.
Derudover var der mulighed for at bage snobrød og spise kage, som var bagt af sfo’en.
Hele overskuddet fra arrangementet går til
Børns vilkår. Det er en tradition, der er værd
at holde i hævd.
I november var forældrerådet med til at arrangere forældremøde i hhv. vuggestuen og
børnehaven. Personalet havde forberedt mødet med informationer om hverdagen og de
pædagogiske tiltag. Samtidig blev forældrene
aktiverede. I vuggestuen blev der sunget og
fortalt historier, i yngstegruppen kunne forældrene prøve en dans og ældstegruppens
forældre fik et flot billedshow med billeder fra
skovgruppen.

Personalet har holdt for i denne tid. Ud over
tests i en uendelighed, skulle personalet hele
tiden forholde sig til de spørgsmål der måtte
komme fra bekymrede forældre, være klar til
at ændre på arbejdstider, når nogen var syge
og yde en ekstra indsats, når det var påkrævet.
Heldigvis har de fleste overstået Coronaen,
men nu har influenzaen så overtaget scenen.
Jeg vil gerne takke forældregruppen for den
forståelse i har udvist. Gang på gang har vi
måttet aflyse aktiviteter og slå børnegrupper
sammen for at komme gennem dagen, men
de fleste har været gode til at tale med børnene om, hvorfor dagen ikke bliver som de havde forventet. Det kan også være lærerigt for
børn at ting kan blive lidt anderledes end
man regnede med.

Personale
Sluttelig vil jeg gerne rette en stor tak til Personalet i NaturMusen. Det er jer, der former
dagen for børnene, der bruger tid på at planlægge aktiviteter, og der hver dag gør jeres
bedste for at alle børn bliver set, hørt og forstået som dem de er.
Da jeg på et tidspunkt havde besøg af en
pædagogisk konsulent fra kommunen, siger
han på et tidspunkt: ”det er et godt hold du har
Klaus!” …og ja, I er et godt hold. Det er ikke
nogen selvfølge at en personalegruppe fungerer godt og bruger sig selv og hinanden både
pædagogisk, men også mellemmenneskeligt
som i formår. Tak for jer!
Da vi begyndte i aften, sang vi ”Giv os tiden tilbage og lad os bruge hvert ethvert
timeslag.” mindede det mig om, hvor dyrebar
tiden er – ikke mindst når man går i vuggestuen og børnehaven. Det er en tid, hvor man ikke skal forholde sig til tid. Hvor det at lege
skal være én lang kontinuert bevægelse gennem dagen og hvor fordybelse er en selvfølge. Vi kan tids nok begynde at dele børns tid
op i skemaer. Det skal nok komme, når de
Corona
starter i skole, men lige nu har børn al den tid
Da det var allerværst med sygdom blandt de har lyst til. Tid til at lade sig fylde med oppersonalet, var I forældre rigtig gode til at levelser og udvikle sig i det tempo, der pasfinde løsninger, der kunne lette arbejdsbyr- ser til lige præcis dem. 
den for dem, der var tilbage til at passe børnene. Mange tak til jer alle sammen!
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 Skolelederens beretning
Ved: Skoleleder Niels Henrik Larsen (fork. af red.)

Ledelsesberetning 2021
Kalenderåret 2021 blev en
særlig udfordring for elever,
forældre og ansatte.
Vi begyndte med 122 elever.
Januar begyndte med en nedlukning, fjernundervisning og
nødskole. I denne periode var
Ungdomsskolerne i RKSK, gået i gang med
at kvikteste elever og ansatte på alle skoler.
Samlet set betød det at vi kunne holde vores
friskole kørende på fornuftig vis. I april åbnede vi gradvist. Frem mod sommerferien
prioriterede vi mange fællesskabende aktiviteter i klasserne.
Eksamen for 9. klasserne var blevet reduceret og årskaraktererne kom til at være gældende på eksamensbeviset. I stedet blev tiden
brugt på faglige projekter. Eleverne producerede en række video. De beskrev Grønbjerg
Friskoles værdier om trivsel, respekt, tolerance med fokus på fællesskab.
I maj måned havde vi besøg af Al-Hikma
friskolen fra Sydhavnen. Et vellykket besøg,
hvor vores forskellige kulturer kom i spil. Vi
gengælder besøget i maj 2022.
Skolestarten i august, blev lige som vi
kunne ønske det. 120 elever sagde goddag til
skoleåret 2021-2022. Efter fælles forældremøde i august og en meget sen generalforsamling d. 18. august, stod forberedelserne
på, at tilrettelægge fælles lejrskoletur. Denne
gang drog vi til Remmerstrand.
Efteråret har stået på mange aktiviteter:
Haunstrup dyrepark, Streepark, Skills, Smedeforløb på STS, besøg i Ribe domkirke, Videbæk museum, åbent hus lørdag i oktober,
sundheds- og motionsuge samt juleklippedag. Vi troede næsten at Corona var overstået!! Desværre blev december måned endnu
engang hjemsendelse af elever, nødskole og
fjernundervisning.
Kalenderåret 2021sluttede af med live
streamet juleafslutning. De yngste elever
samt nødunderviste elever var samlet til præmiere på fællessang online og selv vores
præst Lykke fortalte om juleevangeliet. Tra-

ditionen tro gik vi på juleferie med lærerunderholdning. 2021 blev også året hvor vi måtte sige farvel til den gamle skolebus og sige
goddag til en ny og mere moderne model.
Vi har på Grønbjerg Friskole og i NaturMusen oplevet en enestående opbakning til
vores løsninger på Corona udfordringerne.
Alle har bidraget og sammen er vi lykkedes
med, at holde vores hus åbent og kørende. Vi
har lært meget gennem de sidste 2 år. Se blot
på online undervisningen, som blev den mest
fremherskende undervisningsform under Corona. Ligeledes opfandt vi alle nye læringstilgange og indhold.
Vores ansatte har gennem de sidste 2 år
vist en dedikation og vilje til at finde løsninger på Corona udfordringerne. Med kort varsel har de ændret i planer, opfundet nye ideer
og efter bedste evne, på afstand, skabt relationer til eleverne. Det har stillet store krav til
hver enkelt ansat. Ofte har vi selv måtte opfinde regler og retningslinjer for, at det skulle
passe ind på Grønbjerg Friskole. Tak til alle
ansatte for jeres ekstraordinære store indsats,
vedholdenhed og engagement i vores friskole.
Bestyrelsesarbejdet har ligeledes båret
præg af Corona samt udskiftninger i bestyrelsen før tid. En generalforsamling der blev
udsat to gange og Corona der gav os bestyrelsesmøder online. Vi nåede at afholde foredrag med Rikke Yde Tordrup, ”Moderne forældreskab”. Årets store projekt har været
kloak arbejdet. Et pålagt arbejde som bestyrelsen har udført. Mange forældre har bidraget til en stor besparelse. Tusind tak for en
jætte indsats.
Arbejsdslørdag blev igen muligt. Vi havde
en dejlig dag hvor bland andet legekassen på
boldbanen blev en realitet.
I november var Grønbjerg Friskole vært
ved et vælgermøde til kommunalvalget 2021.
Vi havde en dejlig aften hvor kandidaterne
var oplagte og fremmødet var godt.
Fællesskabet
På Grønbjerg Friskole er fællesskabet grundstenen i vores hverdag. I alt hvad vi foretager
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os, sker det i samarbejde med andre. Igennem to år har vi måtte undvære vores fællesoplevelser: Dramaforestilling, sommerafslutninger, arbejdslørdage, åbent hus m.m. Ligeledes har elevernes hverdag været opdelt og
de har været adskilt fra hinanden. Vi oplever,
at have tabt en del af vores stærke traditioner.
Det er vi meget opmærksomme på. Derfor
gør vi meget for at mødes i fællesskab. Det
være sig i klasserne, i ældste- og yngstegruppen og på hele skolen.
Samarbejdet med forældrene er grundstenen til en god skolegang for vores elever. Jeres opbakning til Friskolen er uundværlig for
jeres børn og for de ansatte.
Politisk
I denne tid er der storpolitisk bevågenhed om
privat/friskoler. Oprindelig var det de muslimske friskoler der var under lup. Nu er det
også kommet til de øvrige private og frie
skoler. Reglerne for at oprette en Friskole er
blevet skærpet. Tilsynet med Friskolerne er
blevet skærpet og senest ligger der et udkast
til at ”stå mål med”, altså at eleverne på frie
skoler skal kunne det samme som afgangselever fra folkeskolen.
Vi i den frie skoleverden skal være meget
opmærksomme på begrænsningerne i en ellers grundlovssikret rettighed. Dansk friskoleforening er i tæt kontakt med uddannelses
ordførende fra de fleste partier.
Grønbjerg Friskole modtager inklusionstilskud fra staten. I 2021 var beløbet på
136.000 kr. Beløbet er blevet brugt til at ansætte en støtteperson, primært tilknyttet yngstegruppen.
Grønbjerg Friskole er en privat virksomhed
der er forpligtiget til arbejdsmarkedets parter,
bl.a. med ansættelse af flexjobber eller anden
skåne ordning. Vi har pt. 5 ansatte.

I år har vi formået at samle penge nok sammen til et parkhus i Byparken. Det bliver i
løbet af sommeren. Parkhuset er tiltænkt
mange funktioner. Undervisningshus for Friskolen, base for NaturMusen og ikke mindst
til gavn for byens indbyggere og foreninger.
Økonomi
I 2021 kommer vi ud med et underskud på
samlet set 89 tkr mod forventet 107 tkr plus.
Faldende børnetal i alle afdelinger samt ekstraordinære sygemeldinger og barsler har
trukket hårdt på midlerne. Endvidere har vi
brugt 338 tkr. på kloak arbejdet som er betalt
af vores daglige driftskonto.
I 2022 forventer vi et let faldende elevtal i
skoledelen, der pt. er på 120 elever. Vi har
planlagt med 110 elever i 2022. NaturMusen
har glædeligvis fremgang i børnehaven og
med 14 vuggestuebørn ser der rigtig godt ud.
Vi forventer samlet et overskud på 313 tkr. i
2022.
Tak til alle jer som støtter Grønbjerg Friskole og alle som følger os. 

Bygningsmassen
Bygninger på Grønbjerg Friskole bliver løbende vurderet og vedligeholdt. I 2021 blev
det kloak arbejdet der optog vores fokus.
Vi har fortsat drømme om bedre bade faciliteter og bedre forhold for vores naturfag og
billedkunst. I NaturMusen er der fuld af gode
ideer til nye tiltag på legepladserne. I 2022 får
vi også gjort vuggestuens legeplads færdig.
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