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30. årgang

Runestenens redaktør nedlægger
hvervet 1. januar 2024
Stillingen som redaktør
af Runestenen bliver hermed ledig
Evt. start-hjælp gives
Sidste Runestenen fra den
nuværende redaktør,
nr. 185, sendes på gaden
den 15. november 2023
Lærer Line Mundbjerg, mente at der aldrig var billeder af fotografen,
hvilket hun rådede bod på ved Birgit Højris´ afskedsreception. Line
snuppede kameraet og fotografen aftalte med Line, at billedet kom på
forsiden af dette nummer.

RUNE
STENEN

 Redaktionen

Men der vil måske også være dem, hvor det
trykte medier er en lettelse at have med at
gøre. Tage frem når man har tid - eller hvornår var det nu, den eller den begivenhed
skulle finde sted. For ikke også at tænke på
eftertiden.
Som nævnt lukker jeg bladet med nr. 185,
men vil gerne stå til rådighed, hvis én eller
flere vil fortsætte det trykte medie. Det digitale medie er pt. for mig lidt fjerntliggende,
så det må de, der har forstand på det, tage
over.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Fra vores egen andegård
Som det fremgår af forsiden, har den nuværende redaktør valgt at nyde sit otium uden at
være afhængig af, at seks Runeudgivelser årligt, skal ”sendes på gaden”.
Naturligvis har denne beslutning været under vejs og overvejelse i et stykke tid.
Det har være begrundet i, at man måske
skulle sige stop, før andre begynder at tale i
krogene om, at ”hvornår går han egentlig på
pension”, og måske blive beskyldt for at være ”én af de sure gamle mænd”.
Men under alle omstændigheder har ”Den
gamle Redakteur” nyt hvert et blad, der er
udgivet. Nydt at fortælle Grønbjerg om hændelser af store og mindre karakterer der kunne været af interesse for lokalsamfundet og
ikke mindst fortælle om arrangementer, der
skulle finde sted ifølge kalenderen og efterfølgende via billeder og snak fortælle om begivenheden. Bringe fortællingen om de personer der er flyttet til sognet, og de der via
Nr. Omme kirke ”fraflyttede” sognet.
Til marts 2023 er det en menneskealder siden (ifølge ordbogen – 30 år), Finn Krogh
Jørgensen, Alan Larsen og undertegnede påbegyndte udgivelsen af Runestenen.
Jeg har været med i alle årene og har haft
skiftende medarbejdere på forskellige poster
gennem årene.
Det vil jeg gerne sige tak for, og nu har jeg
sat en dato. Jeg stopper som redaktør den 1.
januar 2024, med sidste udgivelse nr. 185
den 15. november 2023.
Det har været spændende arbejde i 30 år,
men andre må nu tage over, såfremt Runestenen skal fortsætte på én eller anden måde.

Nuværende opgaver:
Runestenen hver anden måned (papir/digital)
Udbringning af Runestenen i by og på land.
Fotografering ved arrangementer
Skrive om arrangementer/begivenheder
Spotte forhold der kan være til gavn for byen
Runestenen orienterer (ugeudsendelser mail)
Runestenen meddeler (sporadisk - mail)
Vejviser - én gang årligt
Vedligeholde hjemmesiden runestenen.dk
Økonomi: Runestenen hviler i sig selv ved
hjælp fra annoncører, foreningerne i Grønbjerg og frivillige bidrag. 

Deadline for nr. 178 er
lørdag d. 27. august 2022
Bladet udkommer
onsdag d. 14. september 2022

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

Hvad så?
Håbet er, som jeg fornemmer det, at der findes én eller flere, der vil tage opgaven på sig
under én eller anden form.
Nogen kan mene, at i disse digitale tider
kan opslag via de mange sociale medier være
tilstrækkelige. Man kunne endda udvide til
Live stream-udsendelser, eller man kunne
formidle begivenhederne, umiddelbart efter
at de har fundet sted.

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

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

seneste møde klimapolitik for perioden 20222025
Visionen:
I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi være
klimarobuste, nedbringe vores CO2udledning med 70 % i perioden 1990-2030,
blive 100 % fossilfrit område i 2040 og opnå
CO2-neutralitet i 2050.
Det vil vi gøre ved at balancere vores ressourcer og skabe lokal værdi.
Indledning:
Ringkøbing-Skjern Kommune er Naturens
Rige. Det vil vi også være i fremtiden. Derfor har vi høje ambitioner i forhold til at producere og forbruge vedvarende energi. Målsætningerne i klimapolitikken omfatter energi og udledninger af klimagasser inden for
kommunegrænsen. Det betyder, at vi kun kan
opnå målsætningerne gennem samarbejde
med borgere, virksomheder, landbrug, turisme, forsyningsselskaber og organisationer i
hele kommunen. Indfrielsen af målsætningerne kræver også de rette nationale rammebetingelser og teknologisk udvikling.

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

Til Runestenes læsere.
Sommeren står for døren og
det er for de fleste tid for at
holde ferie og i nogle dage/
uger at koble af fra en ellers
travl og aktiv hverdag.
Det har været et hektisk
halvår for det nye Byråd og
der har været mange nye ting at forholde sig
til for alle, og naturligvis ikke mindst for de
nyvalgte.
Ud over de sædvanlige opgaver i fagudvalgene har det bl.a. handlet om Ukrainekrisen,
klimapolitik og klimaplan, Vision for 20222025, planstrategi, og en række andre dagsordener.
Ukrainske flygtninge.
I slutningen af februar var det svært at vide,
hvor stor en opgave der ventede forude. Ville
der komme 20.000 ukrainere til Danmark eller 100.000? Kommunerne forberedte sig på
en meget diffus opgave – også i RingkøbingSkjern Kommune.
Status er at vi d.d. har modtaget ca. 425
Ukrainske borgere hvilket er en noget større
andel end den forpligtigelse vi har ifølge den
af folketinget udmeldte fordelingsnøgle.
Da vi i kommunen i forvejen havde mange
Ukrainere i området (703) var det forventeligt at mange ville søge hertil.
Samlet set er vurderingen nu at vi har modtaget det antal fordrevne Ukrainere som vi pt
kan håndtere med de vilkår der er til rådighed
i form af bemanding, boliger, skoler/
daginstitutioner og øvrige serviceydelser.
Vi håber naturligvis alle på at forholdene i
Ukraine snart må ændre sig og at de helt forfærdelige krigshandlinger der finder sted må
stoppe.
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Klima.
Klimadagsordenen fylder meget på den politiske dagsorden, og Byrådet vedtog på dets
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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

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

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

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.

Genbrugspladsen:
P-pladsen på Annebergvej
Åben 24-7-365

Vagtlægen i regionen:

70 11 31 31

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

Lægehuset i Spjald
Tlf.: 97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30

Alarmcentralen: - 112

Ringkøbing Politi
tlf.: 96 14 14 48

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

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

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Find afdelinger på www.rksk.dk - og ring direkte
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:

Mandag - fredag - (på lidt skiftende tidspunkter)

Malene Bondesgaard
Niels Erik Jakobsen
Bolette Leegaard
Søren Elbæk, Spjald
Hans Østergaard, Spjald

23 72 22 21
21 72 30 40
26 11 55 61
40 31 66 40
20 30 67 10

Henrik Pedersen
Henrik Pedersen
Henrik Mortensen
Claus Bak
Thilde Hjorthus Sørensen
Gitte Hauris
Annette Pedersen
Charlotte N. Dyrberg
Pernille Refslund
Niels Henrik Larsen

24 79 20 55
97 38 20 55
24 46 47 30
23 39 43 13
50 85 64 25
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

Sten Schmidt
Vildbjerg
Vildbjerg-vagthavende
Claus Bak
Jørgen Bank

Kirkebetj./Graver:
Iver Sørensen
Kultur og Samvær: Kresten Vestergaard
Lokalhistorisk:
Mogens Ballegaard
Læsekredsen:
Helle Engestoft
Margrethes døtre:
Marianne Thelle
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:
Sogneforening:
Malene Bondesgaard
Strikkecafé:
Lis Helles
Støtteforen. Friskole: Hans Uhd Jacobsen
Vandværket Drift:
Spjald Fjernvarme
Vandværket:
Per Hessellund Lauritsen
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21 68 19 65
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
23 72 22 21
25 75 03 54
30 25 66 15
97 38 16 85
97 38 44 86
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Vi er meget imponeret over det sammenhold, de lokale unge kræfter bag InWestjylland har formået at skabe:
Ved at tage initiativ til et socialt netværk
for unge vestjyder har InWestjylland virkelig
ramt et behov hos vores unge voksne og
skabt et fællesskab, der er lidt ud over det
sædvanlige, tilføjer hun.

Forældre placerer daginstitutioner på en
flot tredjeplads:
Når forældre kører på arbejde, afleverer de
som regel børnene i pasning i et af kommunens pasningstilbud. Her står pædagoger,
dagplejere og andet fagpersonale klar til at
give børnene en god dag.
Og det lykkes de med. Forældre i Ringkøbing-Skjern Kommune er i hvert fald så glade for deres pasningstilbud, at de har placeret
de kommunale institutioner på en tredjeplads
på landsplan.
Det er vi naturligvis stolte af. Medarbejderne i Dagtilbud arbejder hver dag hårdt for at
give børnene den bedste start og den gode
hverdag. Det viser undersøgelsen, at forældrene også oplever, så det her er en stor ros
til medarbejderne.
Undersøgelsen, der er udarbejdet for Indenrigs- og Boligministeriet, har undersøgt
punkterne; ’Aktiviteter, leg og grupper’,
’Sprog, forståelse og tryghed’, ’Samarbejdet
med personalet’ og ’Børnene imellem’.
121.006 forældre på landsplan har svaret,
heraf de 1051 i Ringkøbing-Skjern Kommune, og svarene har altså placeret de kommunale daginstitutioner og pasningstilbud på en
tredjeplads.

Ringkøbing-Skjern Kommune satser på
Power to X
Lagring af energien er en væsentlig forudsætning for at nå målene i den klimapolitik,
som byrådet vedtog tirsdag.
Et af energimålene i Ringkøbing-Skjern
Kommunes nye klimapolitik, som byrådet
nyligt, sætter spot på Power to X-løsningen
for at lagre strøm fra vedvarende energikilder.
Vinden blæser, som den vil, og solen skinner som bekendt ikke altid – heller ikke i
Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor vil der
pt være ’huller’ i forsyningen, hvis vi udelukkende baserede vores energiforbrug på
vedvarende energikilder som sol og vind.
Omvendt ser vi, at møller står stille i blæsevejr, fordi efterspørgslen varierer og strøm
skal bruges i det øjeblik, det produceres. Derfor er vi som ansvarligt byråd interesserede i
at bane vej for at afprøve teknologiske løsninger til lagring af strømmen – herunder ikke mindst Power to X, siger borgmester Hans
Østergaard.
Vi har høje ambitioner i forhold til at producere og forbruge vedvarende energi, og vil
gerne sende et klart signal om, at vi vil den
grønne omstilling – også når det gælder Power to X-teknologien, tilføjer borgmesteren.
Egnede placeringer til anlæg:
Ringkøbing-Skjern Kommune har netop indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma PlanEnergi om en screening af kommunen for egnede områder til opsætning af et
eller flere Power to X-anlæg.

Klubben for unge vestjyder fejrer tre års
succes:
Det er nøjagtig tre år siden, at en flok unge
vestjyder mødtes på plænen foran Rådhuset i
Ringkøbing til det første arrangement i det
nystartede netværk InWestjylland – klubben
for unge voksne i Vestjylland.
Siden har der – trods corona-nedlukninger
– været fart på. Klubben har arrangeret alt fra
kurbadsaften, og stand up comedy til bowling og traktortræk for de unge voksne i
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Alt sammen med støtte fra kommunen – og
alt sammen med det formål at give de 20-35
årige i kommunen et socialt netværk.
Og status efter bare tre år er, at 658 unge
Læserne af Runestenen ønskes en god og
vestjyder har engageret sig i klubben.
forhåbentlig solrig sommer. 
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 Efter Fælles Generalforsamling
Deltagende foreninger til den Fælles Gene- Sten Schmidt.
ralforsamling var:
Bestyrelsen har ved redaktionens afslutning
Margrethes Døtre
ikke konstitueret sig.
Grønbjerg Aktiv
Nr. Omme Menighedsråd
Grønbjerg Sogneforening
Valg hver fjerde år:
Grønbjerg Friskoles Støtteforening
Formand: Else Pedersen
Nr. Omme Menighedsråd
Næstformand: H.C. Birkebæk
Grønbjerg-2000
Sekretær: Grethe Lorentzen
Kasserer: Gravers Kjærgaard
Følgende er nu kommet for en dag:
Kirkeværge: Kresten Vestergaard
Grønbjerg Aktiv:
Margrethes Døtre:
Efter konstitueringen foreligger følgende:
Bestyrelsen har ved redaktionens afslutning
ikke konstitueret sig.
Formand: Gitte Hauris
Kasserer: Monica Bondesgaard
Grønbjerg Sogneforening:
Sekretær: Sally Vestergaard
Formand: Malene Bondesgaard
Formand for gymnastikudvalget: Thilde
Kasser: Jonas Fejsø Nielsen
Hjorthus Sørensen
Sekretær: Charlotte Nørgaard Dyrberg
Formand for Badmintonudvalget: Henrik
Jacoba Boel Nielsen
Gamborg Mortensen
Jonas Hjorthus
Formand for fodboldudvalget: Claus Bak
Morten Hessellund
Medlem: Henrik Ahm
Rikke Thesbjerg
1. Suppleant Kristine Hjorthus
Suppleanter:
2. Suppleant Dan Jensen
1. Joan Nielsen
2. Kim Slot
Grønbjerg Friskoles bestyrelse:
Hans Uhd
Grønbjerg-2000 konstituerer sig først nå de
Signe Bilgrav
forskellige foreninger har valgt en repræsentant til repræsentantskabet.
Nye i bestyrelsen blev
Kresten Vestergaard

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
murer@jenskirk.com
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 Sundhed
Appetitslukker.
Det er et stadigt stigende problem med overvægt i de rige lande. I USA er det 44% af
befolkningen, her er det kun 18. Problemet
er, at det øger risikoen for sukkersyge, hjerte
og karsygdomme og kræft.
Lever og tarme frigiver et hormon, når man
har fået nok mad.

Danske forskere har fundet en måde at fremstille det på syntetisk, så man kan bruge det
som medicin, og når man får det, taber man
sig, for man føler sig hurtigere mæt.
Problemet er blot, at man tager på igen, hvis
man holder op med at tage medicinen, hvis
man ikke skifter til en sund levevis, medens
man får medicinen.
Et andet problem er, hvis man i forvejen spiser for lidt på grund af spisevægring og så får
alt for lidt. Det er heller ikke sundt. Måske
skal der være receppligt. 

 Mindeord for Inga Kjær

Født den 21. februar 1948
Død den 6. marts 2022

Ved: Læge Henrik Thomsen

Mindeordene bliver bragt i næste nummer



80'er fest i Grønbjerg
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
Spuler.
Minilæsser.
5 T gravemaskine.
Belægningsarbejde.
Forefaldende arbejde.
Reparation og vedligehold af dræn.
Reparation og vedligehold af grusvej og stier.
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Det er Sommer, det er Sol og det er Søndag
Søndag den 7. august kl. 9.00 kommer Bodil Toftdahl...
...og holder gudstjenesten i Nr. Omme Kirke
Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker
Sommerhilsen Menighedsrådet

NR. OMMEKORET
Vi har opstart d. 27. september kl. 19.00. Vi synger hver tirsdag herefter. Men der er
jo længe til! SÅ hvis nogen har lyst til at synge med i lejlighedskoret i Ørnhøj og øve
op til at synge ved høstgudstjenesten i Abildå d. 25. september, så er I mere end velkomne til dette.

FÆLLESKOR
Hen over efteråret skal vi alle øve op til »Spil dansk-ugen« i uge 44.
Vi har besluttet, at korene i Ørnhøj og Nr. Omme øver sammen til dette. Vi starter
op tirsdag d. 27. september i konfirmandstuen i Grønbjerg.

Grønbjerg Aktiv - Gymnastikudvalget
Kære kommende gymnaster til sæsonen 22/23.
I år vil vi starte sæsonen med, at være en del af DGIs gymnastikuge i uge 36.
Derfor vil vi onsdag d. 7. september 2022
være aktive sammen med alle vores kommende gymnaster.
Sæt kryds på denne dag, mere info følger.
Vi har opstart med nedenstående hold i uge 39.
•
•
•
•
•
•
•

Mig, min mor og min far
Puslinge
0. - 3. klasse
4. - 7. Klasse
Multiholdet
PDK
4H

Vi glæder os til en aktiv sæson!
Hilsen gymnastikudvalget
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 De første markeringspæle til stierne er sat

Foto: Mogens Ballegaard

Lørdag den 11. juni var dagen hvor de første
kraftige cyprespæle med pile, der indikerer
gul og grøn stirute omkring Grønbjerg, blev
sat op. Her er Conrad Jensen, Klaus Tang og
Sten Schmidt, i færd med den første pæl der
står ved ”Den gamle Banes” udmunding i
Bymarken/Nylandsvej lige over for Grønnegade. Den anden pæl blev sat ned ved krydset
mellem ”Den gamle Bane” og vejen til den
nedlagte minkfarm. Senere bliver de øvrige
gule og grønne pæle samt en rød rute opsat,
samt infotavler ved ”Den gamle Bane” ved
Nylandsvej og ved Nr. Omme Kirke.
Projektet denne lørdag var tænkt som en
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opvarmning til placering af de resterende pæle i grøn, gul og rød rute. Projektets tovholdere er Torbjörn Lund-Nielsen og Conrad
Bredal Jensen, og foruden de ”officielle” ruter kommer der også en rute, der bliver etableret på private lodsejeres matrikler. Der kan
læses mere om stiprojektet omkring Grønbjerg i Runestenen nr. 174 side 24.
I øvrigt er en del af stisystemet i Grønbjerg,
den der går langs ”Den gamle Bane”, også en
del af den såkaldte ”Drivvejen” eller i et større perspektiv ”Nordsøstien” (North Sea Trail)
 (-mb)
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Foto: Mogens Ballegaard

Her bliver gul rutepæl opsat ved krydset mellem ”Den gamle Bane” og vejen til den nedlagte minkfarm. Runestenen vil bringe kort over ruterne, når alle ruterne er etableret.

Vandreruterne nord og syd/vest om Grønbjerg skal indvies.
Ruterne er markeret med enten røde, grønne eller gule pile på træstolper.
I forbindelse med årets sommerfest indvier vi ruterne med en fælles gåtur den 31.
august kl. 18:30 fra festteltet ved Grønbjerg Friskole, hvor turen også slutter.
Undervejs vil vi gøre stop ved gravhøjene på Omme Bakker og Lis Helles vil give
os et historisk tilbageblik.
Der vil være en forfriskning ved gravhøjene og der kan købes kaffe og kage / øl sodavand i festteltet, når vi er retur.
Vel mødt. - Sommerfest- og stiudvalget
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 Velkommen til familien i Højbo
Ved: Grete Tange

Samtale med 36-årige Emilia Magdalena sidste har jeg taget, og jeg har arbejdet som
Kortzak, Højbo, Algade 48.
pædagog i skole og børnehave, hvor jeg beskæftigede mig med børn, der havde probleSamtalen blev kun med Emilia, idet hendes mer.
mand, 40-årige Lukasz Piort Kortzak arbejder om natten, og så har han brug for søvn Begyndelsen i Danmark:
Arbejdssteder for Lukasz:
om dagen, derfor vækkede vi ham ikke.
Parret har en søn, som hedder Michal, og Min mand kom til Danmark for 10 år siden,
han er syv år, og har gået i børnehave i Grøn- og han har arbejdet i Vildbjerg hos Langkjær
bjerg Friskole, og nu går han i børnehave- og i Hvide Sande, hvor han var med til at lave maskiner til fremstilling af bolde. Der boklassen.
ede vi i lejlighed.
Emilia fortæller:
Han er igen vendt tilbage til Langkjær StålBarndom og ungdom:
byg, hvor han er blevet teamleder, så han er
Vi kommer fra Polen, og har boet i en by 40 den, der skal komme først og den, der går
km. fra Gdansk, hvor vi også havde vores sidst. Vi boede først i en i lejlighed i Sinding,
barndom.
og der var ca. 5 km. til Vildbjerg.
I Polen har man næsten samme regler for at
gå i børneskolen som i Danmark, men hvis Flytning til Grønbjerg:
man vil videreuddanne sig, kan man tage en Vi har nu slået os ned her, og vi befinder os
videreuddannelse ved at tage en studenterek- rigtig godt i vores hus. Vi nyder, at vi har en
samen, eller en anden eksamen, som kan føre dejlig have, som vi er i gang med at renovere
til sygeplejerske eller til pædagog, og den og plante til.
Sidste år i juni måned
flyttede vi nemlig ind i
huset her, og det har vi
ikke fortrudt. Vi har
her plads til os selv og
også den familie, som
kommer på besøg.
Min mands to brødre
var også i Danmark en
tid og boede her, men
den ene er nu taget tilbage til Polen.
Min søsters mand har
også været her, men vi
ved ikke, om han bliver, for det er ikke så
let at finde arbejde og
et sted at bo, og min
søster er heller ikke så
glad for at komme til
Danmark, for hun vil
hellere være i Polen.
Foto: Mogens Ballegaard
Mine forældre bor i PoEmilia og Lukasz Korczak
len, og de har ingen
12
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planer om at komme
hertil, for de arbejder
stadig. De har en
gård, men det varer
dog ikke længe, før
de kan gå på pension.
Emilias arbejde:
Mit arbejde foregår i
Aulum, hvor jeg er
ansat hos Green
Box. Et firma, som
laver badeværelser,
der bliver færdigbeMichal 7 år og som var arbejdet, og som
træt efter en lang dag i derpå sættes ind i
børnehaveklassen, men den bygning, som
var et par dage senere det er bestilt til.
frisk på hoppepuden ved Jeg arbejder ude i
NaturMusen.
produktionen, og det
er et godt job, for alt skal passe helt nøjagtigt, for ellers kan det ikke passe til stedet,
der er sat af til i huset. Disse badeværelser
bliver sendt rundt i hele landet og også til udlandet. Jeg arbejder fra kl. 7 til kl. 18.
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Om aftenen går jeg til danskundervisning,
men det foregår mest online, for der har man
inddelt undervisningen i forskellige sværhedsgrader. Dansk er imidlertid svært at lære, så jeg har lektier for. Problemet er også,
at de ord, som jeg skal bruge i mit arbejde, er
ikke dem, som vi arbejder med der; men jeg
anstrenger mig.
Fritid og naboer:
Vores fritid bruger vi ude i den skønne natur,
der er her, og vi kører af og til lidt rundt i
området, for at lære det at kende. Og vi nyder
det.
Naboerne har vi glæde af, for de hjælper os
med motorer, have og blomster. Det sætter vi
stor pris på. Vi har også været til fødselsdag
med kaffe og kager.
Arbejdslørdag i skolen deltager vi også i, og
der lærer man jo også nogen at kende. Det er
også hyggeligt at være med til det.
Efter en dejlig samtale og kaffe siger jeg
mange tak for venligheden. 
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 30.000 kr. til Ukraine….
..knap - sådan lød budskabet fra Margrethes
Døtre da regnskabet var gjort endelig op.
Beløbet skal nu overføres til den fond der tager vare på ”Børn, Kvinder og Ældre” i
Ukraine.
Fyldt forsamlingshus til sidste plads. - Det
var opbakningen til dette fantastiske initiativ
med fællesspisning af retter fra det ukrainske
køkken, og til bl.a. fordel for Børn, Kvinder
og Ældre i Ukraine, men sandelig også for at
vise den grønbjergske opbakning til ukrainerne i Grønbjerg og de flygtningen de har taget
imod og har gæstet i deres eget hjem, der var
medvirkende til dette flotte resultat.
Og så var der endda enkelte tilmeldte, der
meldte fra til arrangementet og mente, at deres betaling for aftenen ikke skulle returneres, men skulle gå til Ukraine.
Endvidere blev der sat en stopper for tilmeldingen ved 125 kuverter, hvor forsam-

Tre små ukrainske piger i deres fineste puds.

lingshuset var fyldt op, men videre tilmelding kunne sagtens bære et arrangement i
Multisalen, hvor dog køkkenfaciliteterne ikke er helt så optimale som i Forsamlingshuset.

Af hensyn til pladsen i Forsamlingshuset, den ”lille sal” bagerst i salen var også taget i brug, var ”tag
-selv bordet” opstillet i foyeren og meget praktisk opstillet, så man kunne gå hele vejen rundt eller rettere, man kunne komme til retterne fra begge sider af bordet.
14
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Den ukrainske rødbedesuppe

Margrethes Døtre med formanden MarianVed indgangen kunne man naturligvis betale for
indgangsbilletten, hvis ikke man havde betalt ved ne Thelle i spidsen havde udført et formidatilmeldingen, men der var også salg af lodder til belt arbejde med at stable denne fantastiske
det amerikanske lotteri, der blev afviklet i løbet af aften på benene.
aftenen - og man kunne måske af ansigtsudtrykket
Ideen var naturligvis, at skabe et overskud
tolke ”Hvor mange må jeg ta?”
der skulle formidles videre til ovennævnte
ukrainske persongrupper. Det gøres ved bl.a.

Marianne Thelle styrer slagets gang, om man så må sige
15
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Det velspækkede gevinstbord.

at skaffe sponsorer til, på det nærmeste, alle
facetter af aftenen. Lige fra leje af forsamlingshuset (og man skulle ikke selv medbringe
service, som det er almindeligt ved Grønbjergs
fællesspisninger), sponsorering af alle madva-

rerne, sponsorering af alle gevinster til det
amerikanske lotteri, sponsorering af diverse
drikkevarer og sponsorering af de trykte plakater og designet af dem, samt sponsorering
af annoncering til udbredelse af budskabet
De ukrainske børn trækker de vindende numre i om arrangementet. - der ud over sponsoredet amerikanske lotteri. Af rationelle grunde var ring af det der ikke er nævnt i det ovenståenvindernumrene allerede tilrettelagt og vinderne de.
kunne dermed få deres gevinster med det samme.

Der var fyldt op til allersidste plads i Grønbjerg Forsamlingshus, og der herskede ikke tvivl om, at de
tilstedeværende hyggede sig.
16
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Dessertbordet var absolut også et tilløbsstykke og der var nok af ukrainske lækkerier.

De ukrainske piger, der stod for maden, opstillingen, serveringen osv.
osv., vidste i høj grad, hvad dette arrangement drejede sig om, og den flid
og kompetence der blev lagt for dagen i hele arrangementet, skal absolut
ikke komme til at mindske respekten
for deres fantastiske indsats.
Tak til Margrethes Døtre med formand Marianne Thelle som frontfigur
for initiativet opbakningen og succesen.
Og Marianne Thelle var ”ordstyrer”
hele aftenen. Organisering af hvem
der nu skulle til fadene i foyeren, som
naturligvis gik helt af sig selv efter
første runde. Og senere også da desserten, kaffe og kage skulle indenbords.
Som tidligere nævnt kunne man erhverve sig lodder til det amerikanske

lotteri ved indgangen, og på et tidspunkt var Marianne Thelle også
”hatteholder” ved udtrækningen, som
blev overladt til en række ukrainske
børn.
Efter udtrækningen af det amerikanske lotteri kom Andrii, der bor Grønnegade 4, med en flaske ukrainsk vodka af fineste kvalitet. Den vil han gerne sponsorere til en auktion.
Der kom et bud …. og der var lagt
op til en langvarig og hård konkurrence på auktion over den Ukrainsk flaske Vodka. Det første bud kom
prompte da Andrii indledte auktionen
på flagskibet - Hetman Vodka fra
Ukraine.
300,- var første bud. Dette bud stod i
ca. to sekunder, før der blev budt 400,
- der derpå blev fulgt op af et bud på
500,- kr.. Og der blev den - 1. - 2. og
17
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Og vinderen blev - den unge pige med den brune
trøje bagerst i lokalet

Den fineste ukrainske vodka der kan opdrives - i
hvert fald i auktionsøjemed.

3. gang og så gik flasken med indhold til Kristine Hjorthus.
Efterfølgende har en deltager denne kommentar:
Som gæst til ukraineaftenen var det en
spændende madoplevelse. Det så godt ud og
smagte dejligt.
På vejen hjem blev jeg så flov over, ikke at
have været rundt til ukrainerne og sige tak
for deres indsats, så hermed TAK.
Zoneterapi • Healing • Laser
Massage • Øreakupunktur • Bach remedier

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf: 22 37 72 33
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Inde i det vi kalder ”den lille sal” sad en gruppe og Grønbjergs tilflyttere fra Bulgarien. Det kunne da
være morsomt, om vi på et tidspunkt kunne få lov til at smage på de bulgarske kulinariske specialiteter
- bolden er hermed givet op.

Følgende sponsorer har velvilligt deltaget
til, at Ukraineaftenen i Grønbjerg blev til den
succes, som det blev:
10-4 Videbæk, Anneberg Transport A/S,
Baksgård Claus Bak, Bio Steel A/S Poul Erik
Nielsen, Bolettes Stofbutik, Design og Handelshuset Videbæk, Engestofts Plantage, Entreprenør Kim Lørdal, Entreprenør E. Vendelbo, Gravers Kjærgaard, Gravers Sønderby, Grønbjerg Auto Jørgen Demant, Grønbjerg Tømrer Jørgen Bank, Hee Tryk Carsten Meller, Kjers Brød Videbæk, Klinik For
Sundhed Tina H. Kirk, Klink, Økologi Torben Sønderby, Klip Inn Ørnhøj, Krogh Blomster Spjald, Madstedet Spjald, Marianne Nielsen, Midt Vest Brænde, Ramsing Shopping
center Spjald, Ringkøbing Landbobank, Runestenen, Grønbjerg, Spar Købmand Ørnhøj,
SuperBrugsen Spjald, SuperBrugsen Videbæk, Tømrermester Hakon Pøhl, Vester
Holmgård Tømrer og Snedker, Vestjysk Bank
A/S, Videbæk Apotek, Ørnhøj Autocenter,
Ørnhøj Pizzeria. (-mb)
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I Alle har en historie
Ved: Hanne Kjærgaard

Tiden er igen til historiefortælling. Spørgsmålet er hvordan skrives den gode historie?
Hvad skal teksten indeholde, så læseren lades
tilbage med oplevelsen af at være underholdt? Sådan er min forestilling at en forfatter tænker, når han sætter sig ved tastaturet
og påbegynder sin næste roman eller novelle.
At skrive om en person er hverken en roman
eller en novelle. Det er derimod sammendrag
af en samtale, hvor vedkommende fortæller
sin historie.
Aftalen med Marianne var, at jeg kom med
rundstykker, hun lavede kaffen, og vi skulle
mødes klokken 10. 06.30 tikkede der en sms
ind på min telefon, der lå til opladning på
sengebordet. Ordlyden var ”du skal ikke tage
rundstykker med, er ved at bage birkes. Vi
ses.” Det var en god morgenbesked at modtage, og nogle timer senere var det tid at nyde
de lækreste nybagte birkes.
Mon ikke de fleste ved hvem Marianne
Thelle er, hun har i flere år været formand i
foreningen Margrethes Døtre. Her har Mari-
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Marianne Thelle Nielsen tilrettelagde og dirigerede Ukraineaftenen, som hun og Margrethes Døtre
fik megen ros for.

anne lagt et stort arbejde, og hun har tegnet
foreningen udadtil på fornemste vis. Senest,

13. juli 2022

hvor der blev afholdt Ukraine aften i forsamlingshuset, krævede det mange forberedelser,
inden der var indkøbt naturalier, som herboende Ukrainere omsatte til de lækreste retter.
Det var en meget fin aften. Ideen, fortæller
Marianne, kom til hende en morgen, hvor
hun sad med sin kaffe. Nogen er gode til at få
ideer, andre er bedre til at handle. Marianne
evner begge discipliner, hun får ideer, og hun
handler.

Billeder i serien: Mogens Ballegaard

Marianne Nielsen, som der står i Vejviseren, bor på hjørnet af Algade og Ørnhøjvej,
her har hun boet de seneste 15 år. I forbindelse med at hun fik diagnosen sklerose, kom
hun på deltid. Deltid betød, at der var mindre
i lønningsposen, derfor valgte Marianne at
finde en billigere bolig, end den hun havde i
Holstebro. Efter at have set på huse her og
der, blev det huset på Algade, hun valgte,
som sit fremtidige hjem.
Vejen til Grønbjerg har været lang og meget alsidig. I sit arbejdsliv har Marianne ikke
ligget på den lade side. Som nyuddannet ergoterapeut fra Holstebro, var første stop Kolding, og at tiden her begrænsede sig til fire Marianne deltager selv i Margrethes Døtres julemarked med sine kreationer

måneder skyldes, at hun havde fået job i Norge, her arbejdede hun 1½ år. Udover Norge
har arbejdet ført Marianne til Tyskland, til
Ålborg, til sygehuset i Herning, hvor hun i en
periode var ledende ergoterapeut, hun har undervist på neurocenter Hammel, hun har arbejdet i Holstebro. Rækkefølgen er muligvis
en anden, men det er kun for at give indtryk
af, at Marianne favner bredt, at hun til stadighed har søgt udfordringer, og ikke kun har
søgt det sikre i sit arbejdsliv. Sidste arbejdsplads, inden hun efter 40 år stoppede på arbejdsmarkedet, var i Lemvig.
Genoptræningscentret hørte dengang under
sygehuset i Holstebro. Under vores samtale
fylder Mariannes arbejde meget. Mit indtryk
er, at hun besidder en stor faglig viden, som
har udmøntet sig i dygtighed på sit felt. Hendes evne til at formidle skinner tydeligt igennem. Denne evne er sikkert årsagen til, at
hun over tid har undervist meget. Faglighed
kommer ikke af ingenting. Marianne har efteruddannet sig, og som hun siger, så har hun
koblet sin viden fra forskellige teorier, og ik21
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ke kun lænet sig op ad én teori. Marianne, har
via sit arbejde, aldrig søgt den nemmeste løsning, hun trives derimod, når der er udfordringer. Det, der er svært for andre, ser Marianne som en særlig udfordring. Hendes arbejdsområde har for en stor del været med fokus på træning og genoptræning af mennesker med hjerneskade. Målet med træningen,
hun har vægtet tungt, er forandring.
Træning af hjerneskadede kan eventuelt ske
efter ABC koncepterne. Dette vakte min nysgerrighed, og jeg var nødt til at google navnet
Felicia Affolter, for at få et lille indblik i
hvad ABC står for. Meget kortfattet omhandler ABC koncepterne følgende.
Affolter: Guidning gennem dagligdags aktiviteter. Problemløsning gennem erfaringer

med føle/bevægesans.
Bobarth: Tonusnormalisering, fremmer normale og hæmmer unormale bevægelser.
Coombers: Ansigt, mund og svælg træning.
Citat slut.
Bliver din nysgerrighed også vakt, kan det
anbefales at læse yderligere.
Om vi vil det eller ej, så kan ”ham Google”
et og andet.
Du kan også følge rådet en god bekendt engang har givet, som følge af en meningsudveksling: ”lad det nu bare ligge.”
Som tidligere nævnt var omdrejningspunktet i vores samtale Mariannes faglighed efter
mange års arbejde med ergoterapi, og det var
yderst inspirerende. Hvordan et interessant

I et hjørne af haven hvor blomster af adskillige slags pibler op af jorden
22
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møde formidles, kan føles som en
stor udfordring. Dertil er kun at sige,
jeg forsøger at gøre mig umage og
være tro mod vores samtale, det
skylder jeg, og det er hensigten.
Familien betyder meget for Marianne. Hun er født på Varde soldaterhjem, som hendes forældre bestyrede.
Hendes far var cand.theol., og hendes mor var børnehavelærerinde.
1960 stiftede forældrene Vardeegnens Ungdomsskole. Marianne har
to søstre, den ene bor i København,
hun har to sønner, og hun har blandt
andet arbejdet med ansøgning om
patenter. På tragisk vis mistede hun
sin mand ved et trafikuheld i Skotland. Den anden søster er bosat i
Odense, og hun har været gymnasielærer. Da Marianne og hendes ene
søster ikke har været gift, er den
nærmeste familien ikke så stor, men
familien tæller mange kusiner og
fætre. Hun har mange venner, så
hendes netværk er stort.
Marianne fortæller, at hun har boet
sammen med flere, og nu bor hun
alene, og hun nyder det. At familien
betyder meget understreges af, at de
altid fejrer Julen med hinanden. De Bjørnekloen på vægtæppet kreeret af Mariannes mor i en
tre søstre skiftes til at samle familien. meget høj alder.
Tidligere var det hos forældrene, de
tre søstre samledes hos. En anden og væsent- fem dage om ugen, og vi snakker om fire tilig tradition er, at de ved runde fødselsdage, mer hver dag. En sådan gestus er indbegrebet
giver hinanden rejsegaver. Inden længe skal af samfundssind, indbegrebet af omsorg og
de tre søstre på fødselsdags tur til hovedsta- næstekærlighed, indbegrebet af ordentlighed
den, hvor de blandt andet skal på guidet rund- fra øverste hylde, vil jeg mene. Denne lille
tur i byen. ”Søsterturene” ser Marianne frem historie i historien, falder meget godt i tråd
til. Corona har gjort at ture er blevet udsat. Et med, hvad vi tidligere i samtalen har været
vilkår de deler med mange i en tid, som vi, inde på i forhold til, hvordan Marianne har
her på bagkanten, ikke kunne forestille os, vi været som kollega. Hun har fortalt om situaskulle gennemleve. Coronatiden har medvir- tioner, hvor hun var konfliktløseren. Og anket til, at Marianne igen har bevist, at hun, dre situationer, hvor hun var den, der fik tinnår det gælder om at tage ansvar, træder i ka- gene til at ske. Vi kan møde mennesker, der
rakter. Da skolerne var lukket, bød hun nabo- er konfliktsøgende, andre er konfliktsky, og
ernes børn indenfor og aftalte med forældre- vigtigt er derfor, at der er konfliktløsere på
ne, at hun både ville og kunne undervise de- enhver arbejdsplads.
res piger. Det blev til seks ugers undervisning
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Mariannes kreative evner kommer til udtryk både ude og indenfor. Udenfor er det haven, hun glæder sig over at pusle i. Hun viser
rundt og peger på og fortæller om, hvilke planer og stauder der har stået i årevis, og de nye
planter, hun har sat. Mine evner rækker kun
til at nyde synet af, hvad mennesker med
”grønne fingre” formår at få ud af et stykke
jord. Indenfor hænger papirklip af forskellige
slags. Smykkefremstilling går tiden også
med. Sammen med Birgit Skytte og Inge
Kjær er Marianne også med til at strikke til
hjemløse og socialt udsatte. Der er tidligere
skrevet om Inge og hendes engagement med
”varmestuestrik”.
Tiden bruges også til ture i biografen. Som
hun siger, ”er der noget jeg gerne vil, vil jeg
gå langt for at opnå det.” Derfor er hun nu
med i en lille eksklusiv klub, hvor fire kvinder mødes, spiser sammen og følges ad i biografen. I kalenderen står der også, at hun er
aktiv i genbrugsbutikken i Spjald, hvor hun
deler tjansen med Erna Mikkelsen.
Mariannes kreative evner er muligvis nedarvet fra bedstemoren, i stuen hænger et vægtæppe, der forestiller en bjørneklo. Den er
rigtig fin, og Marianne fortæller at hendes
bedstemor har syet mindst 170 tæpper med
netop dette motiv. Bedstemoren blev 99 år,
og indtil tre måneder før sin død boede hun i
eget hjem. Da synet blev ringere, fik Marianne fat i en lup, den mente hendes bedstemor
var bøvlet at bruge. Stædig var hvad hun var,
mener Marianne. Hvem ved om stædighed er
en vigtig egenskab at besidde, for at opnå en
høj alder. Bedstemoren var ud af en søskendeflok, hvor flere blev sidst i 90erne og en
blev 103 år.

este r

Den sidste interesse vi runder, er glæden
ved at rejse. Senere på året går turen til Bornholm, og seneste feriemål var Island. Tidligere feriemål har ført Marianne vidt omkring.
Albanien, Makedonien og Montenegro. Turen er også gået til Vietnam, et land som Marianne er meget optaget af. Hvor turen går
hen efter Bornholm, vides ikke, at der er planer om flere ture, er der ingen tvivl om.
Som afslutning endnu en lille historie i historien. Marianne fortæller om dengang hun
havde afsluttet gymnasiet, 17 år var hun, da
hun rejste til England. Hun skulle arbejde i
køkkenet på en drengekostskole. Efter tre
ugers arbejde, kunne hun endelig se frem til
en fridag. Ad omveje blev Marianne klar
over, at fridagen skulle inddrages. Hun gik
op til ”skolemor”, som sagde at hun skulle
arbejde. ”Det kommer ikke til at ske,” sagde
Marianne modigt. ”Skolemor” gentog sin ordre, at hun skulle arbejde, ligesom Marianne
gentog, ”det kommer ikke til at ske. Efter flere gentagelser fra begges side, endte Marianne med at sige, at hun ønskede at sige op. Sådan blev det. Episoden på kostskolen i England har haft betydning for Mariannes syn på
vigtigheden af, at vi mennesker skal behandle
hinanden med retfærdighed.
Vi lærer livet igennem og livet har blandt
meget andet lært mig, at tillid skal vi gøre os
fortjent til. Hvor meget vi end ønsker et andet
menneskes tillid, kan vi ikke ”tage selv”.
Hermed tillader jeg mig at sige, tak for tilliden Marianne, at du inviterede indenfor, at
du fortalte din historie.


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

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

Sommerfest 2022 - 31/8 - 3/9
Onsdag d. 31. august
18.30
Gåtur i det grønne. Sommerfesten og turen begynder fra skolegården mod Kiddal plantage, hvor de nye vandreruter, gennem Kiddal
til Omme Bakker vil blive indviet, der vil blive fortalt om området gennem turen. Aftenen slutter af i teltet, hvor der kan købes kaffe, kage,
øl og vand.
Torsdag d. 1. september
17.30
Bankoaften i teltet, fra 18.30 til 19.30. Er det dig eller sidemanden
som vinder? BANKO
Grillen er tændt fra kl.17.30 der kan købes pølser og brød.
Senior fodbold på stationen (tidspunktet kommer senere)
Fredag d. 2. september
17.00
Petanque turnering for senior, på stenmelsbanen ved skolen. Mød
op for tilmelding.
17.30
Grønbjerg burger sælges i madvognen.
Hockey på multibanen. Tilmeld et hold ved Claus Bak 23 39 43 13
Fodbold U8 og U9 - Hjemmekamp på skolens fodboldbane.
FDF Spejder, laver hygge og sjov. Sælger pizza, fra egen pizzaovn.
01.00
Baren lukker
Lørdag d. 3. september
09.00
Morgenkaffe og rundstykker kan købes i teltet
09.45 Fællessang i teltet, med Lykke og Dorte
10.30
Korn og karameller i container og Små lege for børn og barnlige sjæle.
11.00 VERSUS på boldbanen. Kom og gæt, hvem vinder de skøre
13.00
konkurrencer, måske gætter du rigtig og vinder præmien, en ting er
sikkert, du får rørt lattermusklerne.
17.30
FESTAFTEN. - og husk service
Medbring mad eller bestil grillpakken (nærmere info kommer)
Kage auktion.
DJ SoundBox Monica styrer musikken, og er klar til at sætte gang i
dansegulvet.
Hold dig opdateret på:
02.00
Baren lukker.
Runestenen online. -Facebook: Sommerfest Grønbjerg. Løbeseddel i din postkasse.

Søndag d.4. september
10.00
Hygge i skolegården = oprydning efter 4 sommerfestdage (kom og gør en forskel)
Sommerfestudvalget:
Sogneforeningen, Margrethes døtre, Friskolens støtteforening, Grønbjerg Aktiv og Menighedsrådet.
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 Sct. Hans aften 2022
Vejret var absolut med Grønbjerg
Sogneforening Sct. Hans aften. Foreningen havde etableret sig med Mogensgaard pølsevogn fra Holmsland.
Klokken 17 var der varmet op, og de
første stod i kø for at få lidt aftensmad
og få slukket tørsten.
Lige så stille kom der flere og flere,
der sikkert havde lyst til at høre, hvad
Heidi Kjær ville tale om som aftenens
båltaler.
Efter båltalen, som kan læses anden
steds i bladet, skulle heksen naturligvis sendes af sted til Bloksbjerg. Alt
imens bålet knitrede, blev Sct. Hans
sangen ”Vi elsker vort land” sunget,
og i år var sangen printet ud og lamineret, så den kan benyttes til næste år Her er det kvartetten - den femte havde travlt med at tage
(miljøbevidst).
billedet af den improviserede kvintet.
Da det er ret svært at overdøve bålets
knitren, opstod der spontant et lille improvi- sommeronsdag aften, og der var stadig brug
seret femmandskor, der bag højtaleren sang for diverse læskedrikke, selv om sogneforpladsen op og hjalp til, så alle kunne høre, eningen mente, at nu måtte de snart lukke
hvor langt man var kommet i sangen.
ned - der var jo arbejdsdag dagen efter. (-mb)
Snakken fortsatte til længere ud på denne 

Nogle hører bedst når de sidder op og andre hører bedst i liggende stilling.
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Åbningstider:
Hverdage ......................... 7.30 - 20.00
Lørdag - Søndag
og Helligdage .................. 7.30 - 20.00

Udbringning i Grønbjerg:
Mandag - Onsdag - Fredag

Spar Ørnhøj
Hovedgaden 54, 6973 Ørnhøj
Tlf: 97 38 60 08
ornhoj@spar.dk
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 32 år i samme job, men med 7 forskellige ledere
Foto: Skolefoto

Ja, og vi taler om Grønbjerg skole og Grønbjerg Friskoles trofaste Børnehaveklasseleder
Birgit Højris.

Birgit Højris med børnehaveklassen 1991 - 1992.
Bagerst fra venstre Lars Vestergaard Mortensen,
Jannie Husted Pedersen, Michael Kjær Pedersen
og Birgit Højris
Forreste række fra venstre: Peter Ellegaard, Jens
Hjorth Jensen, Susanne Jensen, Thomas Asmussen og Frode Thorup Thomsen.
Birgit siger også, ligesom formålet med børnehaveklassen, at undervisning ikke var det primære
formål, det var nærmest et fyord, men der blev alligevel sneget lidt undervisning ind ad bagdøren.

Foto: Mogens Ballegaard

Og Børnehaveklasse er det, man i Grønbjerg vedbliver at kalde det første år, man nu
om stunder er i skole. Nej, ikke noget med
”nulte” klasse, siger Birgit, for hvad er et nul,
det er ingenting efter Birgits mening, Men i
skrift og måske daglig tale er det 0. - 1. - 2.
klasse - det er i hvert fald nemmest at skrive.

Lidt om børnehaveklassens udvikling
Børnehaveklasse er ikke noget nyt. Allerede i
1912 opstod fænomenet og en udvikling er
løbende indført fra en legende institution til
en institution der har et tæt samarbejde med
1. klasse, dog således at aktiviteterne og ind-
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holdet i børnehaveklassen præges af leg og
lignende aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen varetages af pædagoguddannede, men det tilstræbes, at børnehaveklassens
og 1.-2. klasses virksomhed tilsammen udgør
en helhed, således at skolebegyndere mødes
med en kombination af børnehave- og skolepædagogik. Senere blev legen minimeret,
men var stadig et centralt element gående i
retning af undervisning i form af læring gennem leg.

re børnene at binde snørebånd.
Børnehaveklassens udvikling i Grønbjerg
Birgit fik jobbet som Børnehaveklasseleder.
Og det var lidt af en opgave i 1990-erne, at
sidde mellem børnehaven og skolen og ikke
rigtig have et tilhørsforhold nogen af stederne og skulle varetage børnene, der kom fra
børnehaven, og året efter igen skulle aflevere
børnene til skolen, siger Birgit.
Birgit udtaler videre, at hun nærmest var
sin egen leder af en institution i institutionen,
og arbejdet var af og til udfordrende, idet alle
de nye børn i børnehaveklassen skal lære at
arbejde sammen, og det kan godt være et
projekt både socialt og fagligt.
Som nævnt gled indholdet i Børnehaveklassen mere og mere i retning af leg og læring, og tilknytningen til skoledelen blev
øget, og den førhen selvstændige enhed gik
nu mere i retning af skoledelen og specielt
med overgangen til friskolen, er den tilknytning ikke blevet mindre, og det har betydet
meget for Birgit at være med i den udvikling,
hvor skolen før var lidt mere topstyret, til i

Pædagogen, samtalen og snørebåndene
Og børnehavepædagog er netop det, Birgit er
uddannet som i 1980.
Fra 1980 til 1990 havde Birgit forskellige
jobs i bl.a. specialpædagogiske institutioner.
I 1990 søgte hun jobbet som Børnehaveklasseleder i Grønbjerg Skole, hvor Knud
Helge Juul var skoleinspektør. Birgit var til
samtale med hele skolebestyrelsen samt skoleinspektøren og et par lærere. Det var nærmest som 9 mod 1, som Birgit udtrykker det.
Under samtalen kom der en bemærkning
om, at Birgits fornemmeste opgave var at læFoto: Mogens Ballegaard

Birgit Højris (tv) ”overraskes” af tidligere elever/børn.
Fra højre i sort overdel: Freja Sandal, Julie Juelsgaard, Sara Bank Kirk og Mathilde H. Sønderby
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dag hvor ideer og tiltag kommer som et fæl- Efterfølgende …
...har Birgit Højris bedt Runestenen bringe
les udspil fra personalegruppen.
denne tak:
Ønskejobbet
I det hele taget har der i de 32 år ikke været Stor tak til Grønbjerg Friskole og Grønbjerg
én eneste dag, hvor Birgit har været ked af at by for en fantastisk tid.
komme på arbejde, uanset om det var i kom- Til gamle og nuværende kolleger. Tusind tak
munal regi eller den Frie Skoles regi, det har for tiden sammen med jer, I har betydet rigtig
for mig været et ønskejob. Det har været meget for mig.
fantastisk, fortsætter Birgit, der er jo ikke to En stor tak skal også lyde til børn og forælår, der har været ens. Der kommer nye børn dre for alle de oplevelser og minder jeg har
hvert år og som et lidt fortærsket udtryk, ”er haft sammen med jer.
Jeg er meget taknemmelig for alle de søde
der jo ikke to børn der er ens”.
Oven i hatten har overgangen til Friskole ord og minder, der er beskrevet på mail og
været meget betydningsfuld, og der har været sms, de er alle læst med glæde.
kollegaer både i kommuneskolen og i frisko- Tusind tak for de mange gaver og hilsner jeg
blev beriget med til receptionen. Jeg havde
len, som man har fået et varigt forhold til.
en fantastisk dag.
En anekdote
Det var så overvældende at se så mange eleSom en afsluttende bemærkning eller anek- ver, tidligere elever, kolleger, gamle kolledote fortæller Birgit, at en af hendes bibe- ger, forældre, tidligere forældre, bestyrelsen,
skæftigelser har været at trække mælketæn- venner og familie.
der ud.
Endnu en gang tak for alt, jeg kommer til at
I børnehaveklassen er det for manges ved- savne jer alle.
kommende den tid, hvor mælketænderne bli- De kærligste hilsner og god sommer
ver afløst af de blivende tænder, men også Birgit Højris (-mb)
kindtænder har Birgit hjulpet ud af munden
på enkelte. Og børnene har selv henvendt sig
til Birgit for at få hjælp til ”udtrækningen”.
De syv ledere
Og så lige de syv ledere som Birgit Højris
har ”tjent under” - foruden sig selv, var:
Knud Helge Juul, Henning B. Møller, Alan
Larsen og Birgit Højgaard i folkeskolen.
Og i Friskolen:
Peter Lindegaard, Mads Degnbol og Niels
Henrik Larsen.
Fremtiden
I skrivende stund ser Birgit først og fremmest
hen til afskedsreceptionen på skolen, men også til den ”tredje alder” hvor beskæftigelsen
på den korte bane skal dreje sig om ferie i
Sverige og DGIs Landsstævne i Svendborg.
Ellers skal ”friheden”, som Birgit siger det,
benyttes til at gøre det man har lyst til - seks
børnebørn - gymnastik - borgerforening - byde nye tilflyttere velkommen i Videbæk - og
skulle al det glippe, kunne der måske være et
arbejdsmarked, der havde brug for én.
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 Nørklepigernes 2021-22 - høst

Nørklepigerne fra venstre forrest: Grethe Lauridsen, Margit Jensen, Birgit Sinkjær.
Fra højre forrest: Lissi Dyrberg, Anne-Kirsten
Gammelgaard og Bente Færge
Bodil Jensen og Dora Kristensen var ikke til stede
ved fotograferingen. (-mb)

Grethe Lauridsen tilføjer:
Så holder Nørklerne sommerferie.
Vi pakkede alle vores frembringelser tirsdag den 24. maj, og det blev i alt til 62,8 kg.
I år ved vi ikke, hvor nørklerierne bliver
sendt hen på grund af krigen i Ukraine.
Vi har hygget os med at være sammen,
mens strikkepindene klirrer, og vi har selvfølgelig drukket kaffe og diskuteret verdenssituationen, og hvad der sker i Grønbjerg.
Er der nogen, som skulle få lyst til at være
med i klubben, er man velkommen.
Vi mødes sidst i august på Grønbjerghjemmet hver anden tirsdag i ulige uger. (-mb)
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 Det sker også i Grønbjerg i maj
Det er jo ikke et sted man kommer, medmindre man skal af med aviser og andet papir i
Friskolens papircontainer ved den tidligere
Brugs, eller man skal have nål og tråd eller
stoffer i Bolettes stofbutik, eller man måske
lige smutter forbi for at køre ned til Grønbjerg Karosseriværksted.
Men denne lørdag sidst i maj måned står
der parkeret en halv snes biler på Bolettes
parkeringsplads. Redaktionen havde fået et
lille praj, og sagen skulle naturligvis undersøges. Fat i kameraet og af sted for at se hvad
dette nu kunne betyde. Bilen parkeres og retningen stiles efter indgangen til butikken og
dørene er åbnet, så man føler sig velkommen
med det samme.
Lige efter foyeren står Bolette, ”hende
selv”, og ekspedere et ungt par, der skulle
have nogle syting. Men ser man sig omkring
i det store lokale emmer det af en masse liv.
Her står og sidder den halve snes mennesker

- lad os bare sige piger - for det er jo nok
mest pigegerninger der er på spil, når symaskiner stoffer og mønstre skal eksekveres.
Nogle står bøjet over mønstre, der helst skulle munde ud i et klædningsstykke, andre er
dybt engageret og koncentreret om at få symaskine, nål og tråd til at gå op i en højere
enhed.
Bolette holder sydag, og piger, skal vi sige
i den modne alder, fra det meste af Jylland er
til stede i Bolettes stofbutik og forsøger at
suge så meget viden ud af Bolette, så man
kan fortsætte kreationerne hjemme på egen
bopæl.
Deres udsendte fik ikke spurgt de deltagende, om det var deres egne symaskiner de havde medbragt, men det ville naturligvis være
det smarteste, set ud fra en ”rationel mands
synspunkt”, idet man så ikke skulle til at sætte sig ind i en anden maskines funktioner og
muligheder.
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Men hvad driver piger fra Sønderjylland og
Lemvig af sted til lille Grønbjerg her en forårslørdag. Forklaringen kommer dog prompte, da én af pigerne bliver spurgt om, hvorfor
hun netop er troppet op her i Grønbjerg en
blæsende lørdag formiddag. Jo, det er rart at
komme lidt hjemmefra, og har man interessen for syning, er det såååå hyggeligt at mødes med andre ligestillede. Lade manden derhjemme stå for rengøring eller hvad han nu
kan finde på, medens der er ren afslapning og
råhygge i Grønbjerg og samtidig med få gode
ideer og hjælp af Bolette. Jo det er rigtig
hyggeligt og lærerigt, lægger vedkommende
vægt på.
Bolette er nu færdig med at ekspedere det
unge par og kaster sig derefter ud i at hjælpe,
der hvor der er hjælp behov.
Overnatningen fra lørdag til søndag foregik
for sønderjydernes vedkommende i ”bagbutikken” hvor der var mulighed for at ”ligge
ned” og forplejningen var for en dels vedkommende af Møltrups fantastiske tapas-planke.

Redaktøren skal bare ringe hvis der er flere
oplysninger der er nødvendige for at kunne
fortælle omverdenen – i hvert fald her i
Grønbjerg – hvad der foregår i Bolettes Stofbutik en lørdag-søndag i slutningen af maj
måned. (-mb)

Høst- og friluŌsgudstjeneste
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Søndag d. 25. september kl. 10.00
afholder vi traditionen tro fælles høstguds-tjeneste i Abildå Brunkulsleje
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I Der var massevis af mål på Grønbjerg stadion...
...de stod rundt om på hele banen hvor de unge mennesker i ”meget-før-konfirmationsalderen” tullede rundt og forsøgte at sparke
lidt bold, alt imens der foregik noget meget
mere alvorligt på den store bane.
Vi taler om søndag den 19. juni, hvor der
på Grønbjerg Stadion var Regionsmesterskaber i det man kalder 7-mandsfodbold på en
11-mandsbane.
Grønbjerg deltog med to hold og så var
Gullestrup ved Herning og Foulum ved Viborg også repræsenteret.
Der var dog også massevis af mål i kampene. Men for at sige det pænt, så fik de to hold
udefra lige nok så mange bolde puttet i kassen som Grønbjergs to hold.
Det betød også at det var Foulum og Gulle-

strup der kom på ”skamlen” og fik hængt
medaljer om halsen - naturligvis skulle Grønbjergs to hold også på skamlen, og de fik
overrakt et krus øl hver.
Der var sat telt op i tilfælde af regnvejr,
hvor man så kunne nyde spillet eller mange
af de goder, det var muligt at købe sig til på
dagen.
Stadion var fyldt med publikummer både
herboende og de der kom med de udenbys
spillere. Naturligvis skal man som forældre,
venner, bekendte, brødre, søskende og kærester til spillerne være med til at heppe, og det
blev der også gjort, specielt når Grønbjerg
var lige ved at score, eller de fremmede overtrådte reglerne. (- mb)

På forreste række sad de små, der med tiden sikkert også skal være med på 7-11 hold - og den unge
mand længst til venstre får sig en ”sports cola” fra Hancock - blot for ikke at misforstå noget.
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Bagerst fra venstre: Jakob Hessellund, Kristian Brodersen, Frederik Strøm, Emil Schmidt, Henrik Birkebæk,
Benjamin Frydendal, Marius Rasmussen, Lucas Risom Christensen, Jacob Kirk.
Forreste fra venstre: Leo de Klerk, Rasmus Mærsk, Mathias Krog, Alex Nielsen, Asbjørn Bank Kirk, Esben
Schmidt, Mathias Lauridsen.

Bagerst fra venstre: Mads Iversen, Marius Therkildsen, Kim Slot, Jeppe Hessellund, Kasper Egedal, Morten
Hessellund, Henrik Andersen, Magnus Risom Christensen, Peteris Nuksa
Forreste fra venstre: Jannik Henriksen, Henrik Ahm, Allan Sørensen, Mads Juelsgaard, Simon Sand, Nicolai
Risom Sandborg.
På modstående side er det en konkurrerende kanal, der var med på banen - godt nok også med lidt kraftigere
skyts end det Runestenen kan præstere, men de var også to om opgaven.
Til højre klarer Juelsgaard at snuppe en bold ,inden den passerede målstregen.
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Sekundet efter var der mål til Grønbjerg

Opstillingen her som vist ikke kunne fremkalde det helt store jubelbrøl fra Grønbjergs side.

»Kaﬀestuen« i Grønbjerg
Mandage kl. 14.00-16.00 i Nr. Omme konﬁrmandstue.
Kom og vær med l snak, spil og hygge.
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Selv om Grønbjergs fodbolddrenge ikke var berettiget til at entre podiet, skete det alligevel og en tak
for indsatsen og spillet om regionsmesterskaberne gav sig udtryk i guldglimmer og champagnesprøjt.

Kirkegårdsvandring på Nr. Omme Kirkegård
Torsdag d. 18. august kl. 19.00
Kom og nyd en dejlig sommeraften, hvor der vil være lokale
»guider«, så vi sammen kan genopfriske de minder og historier, som vores kirkegård kan fortælle.
Der vil også være kaffe og lidt sødt.
Velkommen til alle
hilsen Menighedsrådet
Lille Holmgård Håndbryg
Vi tilbyder øloplevelser
- Bryg Kursus
- Bryg øl til din fest
- Ølsmagninger
Se mere på www.lilleholmgaardhaandbryg.dk
Simon Sand Larsen/Alan Larsen
30 26 29 71/40 37 16 22
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 8. og 9. afgangsklasse 2022
Foto: Mogens Ballegaard

Alle rækker fra venstre:
Øverste række: Jonathan Ewald Hansen, Tim, Jim Klok, Skjern, Hjalte Krone Almskou, Tim, Thomas
Wejse, Abildå, Rasmus Høj Bonde, Vind.
2. række fra oven: Mathias Schjerlund, Tobias Hajslund Juelsgaard (8 kl.) Ørnhøj, Johannes Smith
Sønderby (8. kl.) William Hammelsvang Kirk (8. kl.)
3. række fra oven: Laura Juelsgaard Kjerulff, Alberte Leedsøe Krogstrup Jørgensen, Abildå, Nanna
Bengtsson Eriksen, Vind, Sarah Husted Jacobsen, Clara Berthold Fischer Hansen
4. række fra oven: Asta Elisabeth Vrist Gammelvind (8. kl.), Vind, Nicoline Krogh (8. kl.) Spjald, Thora
Katrine Vegeberg Kragh (8. kl.) Annesofie Tang Højer (8. kl.) Spjald
Afgangseleverne fra 8. kl. er markeret, øvrige er fra 9. kl. Hvor intet bynavn er angivet er eleverne fra
Grønbjerg.

I flæng skal nævnes elevernes videre færd på følgende efterskoler: Tronsøskolen, Handbjerghus, Dejbjerglund, Husby, Bøvling, Lunderskov, DHE, Skjern, Nr. Nissum, Silkeborg Efterskole.
Øvrige har valgt: Social og Sundhedsskolen, Herning, Brugsen, Spjald, STX (almen gymnasium Ringkøbing, HTX Holstebro, HF Holstebro og EUD Holstebro
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Foto: Mogens Ballegaard

Marcus og Camilla begge lydende efternavnene Snogdal Jørgensen, Spjald, var ikke til stede ved fotograferingen i gymnastiksalen, men fotografen traf dem efterfølgende i klasseværelset.

På forespørgsel hos de livlige elever (drengene) og de lidt mere forsigtige (pigerne) kom der
følgende kommentarer med hensyn til skolegangen på Grønbjerg Friskole: Godt fællesskab
både indbyrdes og i forhold til lærerne, derudover var det gode kammeratskab i højsæde, ligesom eleverne hver især havde fået venner. Men ellers var snaksaligheden ikke rettet mod
emnet, der blev stukket ud - ”Hvordan har det været at gå på Grønbjerg Friskole”. (-mb)
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 Konfirmanderne i Nr. Omme Kirke 2022

Bagerste række fra venstre:
Jonas Hajslund Juelsgaard, Ørnhøj, Jason Vestergaard, Spjald, Leon Lauth Frederiksen, Bjørn Thyregod Andsbjerg, Sørvad, Lucas Grydgaard Uhd Jakobsen, Spjald
Midterste række fra venstre:
Benjamin Bak Bondesgaard, Adam Lund Schlesiger, Ørnhøj, Mikkel Østergaard Krog, Jasper Sandberg Frost, Ørnhøj - Sognepræst Lykke Kloch Sørensen.
Forreste række fra venstre:
Smilla Brinch Johansen, Karoline Bundgaard Fredensdal, Viktoria Tang Højer, Spjald, Julie Sinkjær
Larsen
Hvor intet er anført er konfirmanden fra Grønbjerg.

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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Personerne har samme placering som på forrige side
Da vejret ikke var til et udendørs ”fjollebillede” (som vi ellers havde planlagt) valgte vi at flage for en
god og hyggelig dag. Konfirmationen den 13. maj 2022
(begge foto Mogens Ballegaard)
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 Øvrige konfirmander fra Grønbjerg

Herover: Alberte Trabjerg Thomsen, Grønbjerg
blev konfirmeret i Videbæk kirke den 7. maj 2022.
Øth: venstre Noah og Bo begge lydende efternavnet Leegaard Bodin Pedersen, Grønbjerg blev
konfirmeret i Brejning Kirke den 14. maj 2022
Nth: Mikkel Bartholin Lund Nielsen, tidl. Grønbjerg blev konfirmeret i Fredens Kirke i Herning
den 13. maj 2022
Foto: Mogens Ballegaard
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I Sankt Hans talen 2022
Ved: Heidi Kjær

Da Jonas ringede og spurgte, om jeg ville tale her i aften, blev jeg lidt paf og måtte lige
høre hvorfor lige mig? Kunne præsten ikke?
Han mente, at sådan en gammel Grønbjergpige måske havde noget på hjertet. Jeg er jo ikke gammel, men jeg er da Grønbjergpige og
præsten talte sidste år. Så gik jeg i tænkeboks. Og det er blevet til en overskrift som
jeg har kaldt:
Et taknemmeligt vidne.
Den kunne måske også heddet en ode til
Grønbjergs borgere.
Jeg er nemlig utrolig taknemmelig for at
være en del af vores lille fantastiske landsbysamfund, og jeg har været vidne til rigtig meget i Grønbjerg, som der er masser af gode
grunde til at være taknemmelig for.
Men hvad er det egentlig vi, der er vidner
til at bo i Grønbjerg, oplever og hvorfor er
det så specielt godt at bo her, og hvad skal vi
være taknemmelig for?
Barndom - ungdom
Jeg er født i Grønbjerg på Rundingen 2. At
være barn i Grønbjerg var noget ganske særligt og indimellem magisk og det er jeg sikker på at det fortsat er.
Jeg husker med glæde somrene med turene
ud til bækken, hvor vi legede i timevis. Her
kunne man gå gennem røret under vejen, fange
salamandere, bade i åen og fiske, ikke at nogen
nogensinde fangede noget, og på vejen hjem
stjal vi sure æbler fra Søren Allermands have.

Heidi Kjær var årets båltaler Sct. Hans Aften

Når sneen faldt, trak vi unger vores kælke
op på Højris bakke, hvor de modige tog den
store bakke, og alle vi andre kørte op og ned
ad den lille bakke, indtil det blev mørkt. Så
traskede vi hjem iført træskostøvler, parkajakken og meget våde luffer, frosne cowboybukser og seriøst nedkølede. Nu har børnene
heldigvis flyverdragter.

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/søndag 8-13 og efter aftale
Susanne Bæk Jakobsen: sus@planterogpesto.dk / 21 30 54 97
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På stationspladsen var der altid børn.
Mindst 25 i en radius af 50 meter. Der legede
vi cykelpoliti, krig, spark til dåse og meget
mere. En vinter faldt der så meget sne, som
blev skubbet sammen i 2 kæmpe bjerge, så vi
havde vores egen kælkebakker, det var tider.
Og ja, der var mere sne, da jeg var barn.
Og når kirkeklokken ringede, skulle vi
hjem. Selv i dag næsten 50 år senere ved jeg,
at det er tid til at gå ind, når kirkeklokken
ringer, og at jeg er sent på den, hvis den ringer inden jeg kører på arbejde.
De voksne på vejen hed Bente damefrisør,
hun lavede den bedste jordbærsaft, som blev
drukket af Tupperware kopper, Elna elektriker havde egen pærebutik, Ellen å æ station
havde sit eget posthus OG stempler, og Dora
slikmutter havde sit helt egent slikkiosk/
træskur, det var et magisk sted. I dag står der
et tilsvarende skur fra Abildå i HCs´ have.
Der var 2 købmænd, 1 Brugs, 1 slagter, 2
cykelhandlere og 1 bager. Og hvis man var
en smule sliksyg, kunne man altid gå til Nora
og gå et ærinde for hende for en flødekaramel og en 25 øre. Nora boede i den gamle
manufakturhandel, og hun havde en lidt
skræmmende søster, med et kæmpe gråt hår
og hun var altid iklædt en lang sort kjole,
knappet helt op på halsen, ja vi troede faktisk, hun var en heks. Så når hun var der, gik
der altid et par dage, inden man gik ind til
Nora igen.
I dag
Nu leger børnene i byparken, de har deres
egen kælkebakke på skolen og de har hemmelige huler i hegnet ved boldbanen og i vores skov, og de voksne på vejen hedder Grethe lærer, Pilitus, The Simons og Fru Tange,
ja hun hedder altså fortsat Fru Tange, og deres forældre handler online og i ABC. Men vi
har vist ingen levende hekse mere.
Skolerne
Min far har fortalt, at vores skole var en protest skole, som blev initieret af gode folk og
bygget på rekordtid i 1972, for at undgå at vi
børn skulle i skole i Ørnhøj, fordi de to gamle skoler var udtjente. Præcis på samme måde
som vi selv startede Friskolen, for at undgå at
vores børn skulle til Spjald og gå i skole.

I skolen den gang hed lærerne Fru Tange,
Hr. og Fru Vestergård og skoleinspektøren
Hr. Nyborg, han var mindst 2,5 m høj, da jeg
gik i 1. klasse. Sådan er det ikke i dag, der er
alle lærerne i øjenhøjde. Men den gang havde lærerne også ild i øjnene. Hr. Møller lærte
os kongerækken på en så indlevende måde,
at jeg kan dem alle endnu, og mappen vi
skrev og tegnede konger i, har jeg endnu. Og
nå ja, så var vi alle lidt benovede over, at
Møller havde været ude og ro med Vivi
Flindt, ikke at vi anede hvem hun var, men
hun havde danset nøgen på det Kongelige
Teater, med Salomons hoved på et sølvfad.
Med Hr. Vestergård lavede vi i geografi et
meget stort Danmarks kort, skåret ud af flamingo. Det blev malet grøn og limet på en
blå plade og alle byer malet røde. Bynavne,
øer, fjorde etc. blev skrevet på et lille stykke
papir med en nål på. Hver uge blev nålene taget af og lagt på katederet, så vi på skift kunne hente en nål og placere den i den rigtige
røde plet. Efter 2 år kunne vi alle, alle danske
byer. I dag bruger de unge mennesker Google maps.
Men det allerbedste vi lavede sammen med
Hr. Vestergård, var en miniature viking
landsby. I ugevis byggede vi små huse af ler
og strå, lavede små mennesker, mini køkkenmøddinger osv. For til sidst, da projektet var
færdigt at brænde det hele af, så vi kunne
forstå, hvad det var arkæologerne nede ved
minkfarmen, gravede efter. Og ja Grønbjerg
er på National Museet.
Det bedste var at komme i skole på skolens
fødselsdag. Vi vidste aldrig, hvornår det var,
vi kom bare i skole en eller anden dag, og så
var det skolens fødselsdag. Vi så Tarzan
film, lejet ved Statens Filmcentral, på en ægte filmfremviser og træk-op lærred, der var
pølser, vi drak sodavand og spiste is.
Ungdomsårene
Så blev vi teenagere, kom i ungdomsklub,
som i øvrigt var det mest uhyggelige i hele
verden, når Møller viste gyserfilm og de store drenge gemte sig ved andedammen, for at
skræmme os fra vid og sans, når vi cyklede
hjem. Vi ringede telefon fis fra telefonboksen
ved Brugsen. Vi gik til diskotek på kroen og
spillede fodbold, dengang hed klubben GIF
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og ildsjælen Bjarne Bager. I dag hedder det minisamfund til at fungere. Vi bliver beriget
GAFFA og en af ildsjælene hedder Claus af fællesskaber med andre mennesker, som
Bak.
alle er vigtige for, at vi får ting til at ske. Her
er vi noget for de personer vi er, og det vi biDen modne alder
drager med til fællesskabet, og ikke det vi leOg så blev vi ældre og spredt for alle vinde ver af. Vi har et fælles ansvar for den by vi
udenfor Grønbjergs grænser. Jeg var selv ret bor i, er et godt og trygt sted at leve.
sikker på, at jeg aldrig skulle bo i Grønbjerg
Jeg ved, at hvis jeg har brug for hjælp, skal
igen, der var jo intet at komme efter. Men vi jeg bare række ud, hjælpen er altid lige i nærkom jo hjem indimellem, og med tiden kom heden, og den er ægte. Og jeg er taknemmevores udkårne også med. Og som man siger – lig.
the rest is history.
Det varmer mit halvgamle hjerte at vide, at
der er masser af vidner som mig her i byen,
Grønbjerg
og sammen skal vi være vidne til at fortælle
Nu bor vi her, rigtig mange som min familie nye historier om vores by. Så lad os sammen
og jeg er kommet hjem. Men hvorfor lige fortsætte udviklingen og huske at være takher? Grønbjerg er jo bare en del af det dan- nemmelige for, at vi er lige her, og at vi hver
ske samfund, procentuel har vi det samme især er med til at sætte vores særpræg på
antal millionærer, arbejdspladser, kriminelle, Grønbjerg.
udlændinge, læger osv. Fuldstændig som resten af det danske samfund, der er bare ikke Jeg vil slutte af med et vers fra Stine Pilså mange af hver. Vi repræsenterer alle sam- gaards bog, Meter i sekundet, som godt nok
fundslag, men der går sjælden politik i det. foregår i Velling:
Skulle man endelig sætte et prædikat på os, På en landevej af minder
kunne vi måske bedst beskrives som Løkkes vil vi altid gå
parti Moderaterne, for vi er noget godt og lygter tænder
blandet og sammenrend af lidt af hvert.
nye venner
Min ældste datter bor i København, og hun suser mod det blå
har for længst gennemskuet, hvorfor det er mennesker er vindens børn
meget mere nuanceret at bo i Grønbjerg.
og når I rejser væk
I en storby kan man nøjes med at omgås de så husk at som en fiskeørn
mennesker, som synes det samme som dig, så er vi kun på træk
har de samme interesser og studerer det sam- Vi er alle sammen blade
me, som du gør og som Emma siger, det kan I vinden
jo faktisk være ret fordummende kun at være Tilfældighedernes fest
sammen med nogen, der ligner dig selv.
Så mødtes vi her i den samme blæst. 
Polariseringen der sker i verden i dag, hvor
det ofte er enten eller, ja eller nej og ikke
særligt nuanceret og som også resulterer i, at
mange kun kan være i stue med ligesindede, ØRNHØJ FODKLINIK
den tilgang til verden, er vi meget langt fra i
vores lille samfund. Vi har forstået, at vi alle v/Daiva Mikkelsen
er vigtige medspillere, og at vi alle gør en Åbningstider i klinikken efter aftale
forskel, uanfægtet hvor du er politisk, seksu- Kontakt til: Tlf./sms: 22 46 84 68
elt eller i forhold til religion. Og det er styrken i Grønbjerg, og jeg tror altid, det har væ- www.ornhoj-fodklinik.dk
ret en styrke. Der har altid været plads til det,
der er anderledes, for alle har jo en plads i Hovedgaden 58- Indgang ved P Plads
Grønbjerg.
I et lille samfund som Grønbjerg, er vi nødt OGSÅ UDEBEHANDLINGER
at bruge tid sammen med alle, for at få vores
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 Sommerafslutning og dimissionstale 2022
Ved: Niels Henrik Larsen

Kære forældre, kære elever
Skoleåret 2021-22 er ved sin ende og sommerferien er lige foran os. Vi har haft endnu
et skoleår hvor Corona var en modspiller en
udfordring, som vi nu er kommet forbi. Og så
ikke alligevel……vi får se????
Vi har de sidste 3 måneder gjort os umage
med at skabe fællesskab og sammenhængskraft. Grønbjerg Friskole bygger på et stærkt
fællesskab, hvor alle bidrager og alle høster.
Fællesskabet er garantien for at vi trives og
føler os trygge. Det er et arbejde der dagligt
kræver udholdenhed og vedholdenhed. Det
har været nødvendigt. Det er vigtigt at vi Alle øver os i at være, hjælpsomme, tolerante,
respektfulde og imødekommende.
Når jeg tænker tilbage på de sidste 3 måneder glædes jeg ved de mange gode oplevelser
vi har haft sammen, fællesaktiviteter, lejrskoler, temadage arbejdslørdag, byggeprojekter
og cyklesponsorløbet. Det giver energi til os
alle,- på vores dejlige Friskole.

Vi lever af succeserne, suger det til os, begejstres. Det gør os klar til nye projekter, nye
temadage og nye ture ud af huset. Energien
ligger i opbakningen til skolen, i forældresamarbejdet og det daglige arbejde på friskolen.
Vi holder fast i vores værdier om tryghed,
fællesskab, tolerance og dannelse. Det giver mening, alle steder i vores hus. Tak for
samarbejdet, tak for opbakningen og på gensyn i 2022-23 hvor vi gerne skulle være klar
med bypark huset, til gavn for os alle.
Kære lærere, pædagogiske personale, administration samt vores service team.
Kære alle,- sammen når vi rigtig meget,sammen kan vi løfte store opgaver og sammen udvikler vi Grønbjerg Friskole. Hver enkelt medarbejder, er med til at få hjulene til
at køre og skaber en sammenhængskraft. Jeg
oplever et stærkt ønske om at gøre sit bedste
for, at Grønbjerg Friskole er et godt sted af
være.

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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Med stor ansvarlighed og fulde af energi
kaster i jer ind i opgaverne og løser dem efter
bedste evne. Det er ganske særligt at være
vidne til, det er unikt.
Tak til jer alle. Vi skal alle være stolte over
og glade for vores medarbejdere. Tak.
I dag skal vi sige farvel og på gensyn til Sara Kirk som afløser for Susanne. Tak for at
du sprang hurtig til og hjalp os.
Tak til Benjamin, der i et år har været en inspirerende ung mand der har taget skole/
pædagog jobbet til sig og været en imødekommende og ansvarlig voksen for alle vores børn.
Det giver rigtig god mening at have unge mennesker i vores hus. Tak for dig Benjamin.
På gensyn til Signe, der har arbejdet som
støtteperson i NaturMusen og været en vigtig
og god voksen.
Ligeledes en stor tak til alle de frivillige
som giver Grønbjerg Friskole en hjælpende
hånd i dagligdagen. Det er uundværligt.
Tak til bestyrelsen for et rigtig fint samarbejde. Vi har en aktiv og synlig bestyrelse
der gennem sit engagement viser en tydelig
og klar opbakning til det daglige arbejde på
Grønbjerg Friskole. Bestyrelsen er vores
øverste organ. Den sikre at vi gør vores arbejde ordentlig, skaber udvikling og sørger
for at vores børn har en god Friskole at går
på. Vi er pt optaget af at afslutte vores kloakprojekt og gøre klar til vores ny Byparkhus.
I dag til reception sagde vi officielt farvel
til Birgit der gennem 32 år der utrætteligt,
har skabet en tryg rede for alle vores elever.
Vi skylder dig en kæmpe tak.
Vi siger i dag farvel til 20 elever og forventer 15 elever i tilgang til skoleåret 2022-2023

regler og afbrydelser. Sammen med en masse
kammerater, jeres familie og medarbejderne
på Grønbjerg Friskole står I, i dag, forvandlet, som smukke unge mennesker. Fulde af
livskraft, gå på mod og positiv energi. I er
noget særligt.
Det er noget særlig for os at sende jer videre ud i ungdommen til læring og dannelse. I
er dannet af en friskole som tror på, at stærke
bånd mellem elever og voksne er det vi vokser af. I er vokset op med fællesskab, fortælling, motion og at det meste kan lade sig gøre. Hvis man er parat til at yde en indsats.
Bland jer i livet, vær imødekommende, være
hjælpsomme tro på jer selv, skuldrene tilbage, brystkassen frem og have troen på det
bedste i alle mennesker.
Jeg tillader mig at citere Svend Brinkmann,
om livstråde:
Livstråde er det vi bliver dannet af. Vi går
igennem livet og vikler tråde ind i hinanden.
En dag bliver det til et livstæppe, fuld af oplevelser, erfaringer og relationer.
Vi har dannet livstråde sammen i 10 år. Og
tæppet vil bestå. Når vi savner jer allermest,
vil vi se på væggen med de mange hænder og
mindes. I har alle opnået noget særligt.
I er dannet til fællesskab. Gå ud i verden og
dan livstråde. Vær imødekommende, nysgerrige og flittige. Følg jeres hjerte og intuitionen.
Skynd jer langsomt.
Vi håber I kommer på besøg. Det vil glæde
vore hjerter. Der er altid plads på lærerværelset.
På gensyn unge mennesker. 

Kære 8. klasse
I er 7 elever der drager på efterskole. I skal
fortsætte i efterskoleverden der er formet af
fællesskab, mange sociale relationer, udfordringer og nærvær. Vi ønsker jer alle en lys
fremtid, masser af gå på mod og mange dejlige
oplevelser. På gensyn, i er altid velkommen.
Kære 9. klasse og afgangselever Vi fejrer
jer i dag. Det er festdag. Det er velfortjent.
I har gennemgået en forunderlig forvandling gennem de sidste 10 år i grundskolen. I
kom med jeres forældre i hånden til en ny
verden i ikke kendte til. En verden fuld af

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

uge med blandet vejr.

Tirsdag d. 16. juni
Blev der afholdt generalforsamling i Grønbjerghjemmets Venner.
Bestyrelsen er nu som flg.:

Vi vil gerne sige mange tak til vore trofaste
medlemmer, for at I er så gode til at støtte os.
Jeres medlemskab er med til, at vi bl.a. kan
leje et sommerhus og tage på ture med beboerne. 

Formand: Annette Pedersen
Næstformand: Ulla Koldby
Kasserer: Karin Demant
Sekretær: Kristine Kjær
Projektleder: Anette Hansen
Suppleant: Ann Kirsten Gammelgaard
Revisor: Lene Bach
Revisorsuppleant: Mogens Ballegaard

v/ Mads Madsen
•
•
•
•

Torsdag d. 16. juni….
….tog nogle af de frivillige afsted til sommerhuset i Thorsminde. Der skulle gøres klar
til at beboere og personale skulle komme næste dag. Der var overnatning, for de som havde lyst. De frivillige stod for maden, som enten var frokost eller aftensmad. Alle har nydt
at være i sommerhuset. Det var en fantastisk

autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere

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

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.
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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 Mindeord for Claus Kongsted Hansen
Ved: Julie Victoria Skovgaard, Grønbjerghjemmet

Født den 12. oktober 1941
Død den 7. juni 2022

Claus var en livsnyder, han satte stor pris
på et godt stykke chokolade, pyntegenstande
til lejligheden eller en smuk buket, som han i
øvrigt købte hver torsdag. Spurgte man
Claus, hvordan han havde det, var der aldrig
nogle klager. Hans motto var uden tvivl ”det
går godt”, en sætning han gentog dag ud og
dag ind, år efter år.
Claus var videbegærlig og havde sine vaner
og rutiner. Han nød at høre gudstjeneste i radioen, se nyheder i tv og gamle danske film,
hvor ”Far til fire” var en af favoritterne.
Claus grinede højt af ”Lille Per” og blev helt
nostalgisk over de sort - hvide film. Ligeledes læste Claus dagligt Dagbladet og Billedbladet, som han holdt. Man så altid Claus
komme med en stak aviser og blade under armen, nogle gange så mange, at de kunne være svære at holde styr på. Så føg det med løse
avissider og avisindlæg om ørerne på ham –
noget der senere blev løst med en klipsemaskine. Claus var royalist og hans helt store
interesse var Dronning Magrethe, så nytårstalen var selvfølgelig ét af årets store højdepunkter.
Claus har altid haft en helt særlig og særdeles misundelsesværdig evne til at huske dage,
datoer, mærkedage og navne.
Der skulle ikke så meget til at gøre Claus
glad. Selv da han de senere år blev dårligere,
sad i kørestol og ikke magtede at deltage i diverse festivaler længere, blev han meget stolt
og glad, når der dumpede en personlig invitation til lagkagefest ind af døren. Claus var
også meget opmærksom på sin fødselsdag,
som han hurtigt reciterede var den 12. oktober, lige så snart han blev spurgt. Ønskerne
var ofte de samme; en rød trøje, en kalender
og en kalenderbog. Dagen skulle på vanlig
vis fejres med rundstykker, fødselsdagssang,
flødeskumslagkage, en livret og appelsinsodavand.
Pga. Claus psykiske udfordringer havde
han brug for en meget struktureret hverdag
med et fastlagt skema. Her var ”aktivitet ved
de frivillige” en fast del af programmet onsdag formiddag, noget som Claus glædede sig

Claus var den ældste af to søskende og voksede op i Hillerød med en far, der var bankdirektør og en mor, der var hjemmegående.
Claus var en del af en god familie, som tog
ansvar for ham, var positive og handlede ud
fra, hvad der var bedst for Claus.
Som 15 årig kommer Claus til Ebberødgård
i Birkerød, hvor han boede i 25 år.
Da Claus´ mor dør, flytter hans far til
Tarm, og Claus flytter til Holstebro og i 2006
videre til Grønbjerghjemmet.
Claus har boet på Grønbjerghjemmet i 16
år, hvor han var meget vellidt af beboere og
personale. Han var meget høflig og opmærksom på andre og ville gerne sige goddag.
Især var det vigtigt for Claus, at han var den
første, der kom op om morgenen, for han
skulle ud i fælleskøkkenet og sige godmorgen til sin gode ven Leo. En morgenhilsen
der højt blev gentaget hele vejen fra Claus’
lejlighed, hen af gangen og ud i køkkenet.
Claus og Leo var også arbejdskammerater,
der sammen tog på arbejde med taxaen til
værkstedet MSM i Ringkøbing. Claus valgte
for ca. 10 år siden at trække sig tilbage og
nyde tilværelsen som pensionist.
Claus var en ”ordentlig” herre og nok også
lidt forfængelig! Han ville gerne se pæn ud
og f.eks. have skjorte på dagligt. Hver aften
valgte Claus et sæt tøj, så det var klar til næste dag.
Claus elskede socialt samvær, ferieture, udflugter, aktiviteter, gæster og fester – man
skulle jo så nødig gå glip af noget! Derfor
sagde Claus ofte ”Også mig, også mig”, når
han hørte, at der skulle foregå noget i afdelingen eller huset. Men nok også fordi der til
sådanne lejligheder ofte hører god mad og
søde sager til - Claus var nemlig et ”madøre” med en meget sød tand. Nogle af livretterne var Flæskesteg med det hele, bøf med
løg, pandekager, grød, is og budding. I det
hele taget elskede Claus god dansk mad og
var flittig med madønskerne til køkkenet.
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meget til. Det var faktisk ofte det første
Claus sagde onsdag morgen, når han slog øjnene op. ”Frivillige kl. 10.00”.
Claus elskede at synge, spille banko, tegne/
male og lave puslespil sammen med de frivillige.
Claus kunne ufattelig mange sange udenad,
så når personalet ”kom til kort” og ikke kunne huske teksten, sang Claus stålsat videre.
Dette var til stor morskab for alle. Skulle
Claus vælge sangene, var det ofte ”Jeg ved
en lærkerede” eller ”Lille Peter edderkop”
der var 1. valget. Ligesom han gerne
”bestilte” ”Den lille Ole med paraplyen”, når
han skulle sove.
Lige så meget Claus elskede at være sammen med andre mennesker, lige så meget
havde han brug for ro og alenetid, for at få
styr på tankerne. Da Claus blev dårligere fysisk og synet ikke var, som det havde været,
fik Claus en musikbamse, som han slappede
af sammen med. Claus lå mange timer i sengen til sidst og blev derfor frarøvet nogle af
de interesser, han havde haft gennem årene.
Familien var dét i livet Claus værdsatte allerhøjest. Han holdt umådeligt meget af sin
storebror Thomas og hans svigerinde Bodil.
Claus tog jævnligt turen med taxa til Tarm,
hvor han skulle på kaffevisit ved Thomas og
Bodil og hjemturen var præcis kl. 16! Senere
da Claus ikke længere magtede den lange taxatur, kom Thomas og Bodil og besøgte

Claus på Grønbjerghjemmet - rammerne var
fortsat de samme fra kl. 14.30 – 16.00. Ligesom det var forventet, at Thomas kom med
sodavand og kage, sådan som det altid havde
været!
Claus så uendeligt meget frem til deres
ugentlige besøg. Et besøg der blev planlagt
og aftalt fra gang til gang og selvfølgelig
skrevet i kalenderen, så Claus kunne sidde og
bladre frem i dagene og glæde sig. Claus
kunne næste ikke være i sig selv af bare fryd,
når Thomas og Bodil skulle komme, og det
var tydeligt, at de havde et helt særligt forhold og en stærk relation, som var uundværlig for Claus. Han strålede om kap med solen, når han snakkede om sin bror, der på
magisk vis aldrig blev ældre end 25 år i
Claus øjne. Ligesom han holdt så meget af
sin svigerinde Bodil, der derfor ofte ”blev
ophøjet” og fik titlen ”min søster”.
Et af Claus helt store kendetegn var hans
smil og latter. Claus havde en herlig, hjertelig og smittende latter, der kom helt nede fra
maven. Alle omkring ham kunne ikke lade
være med at smile eller grine med, når Claus
begyndte at grine. Det er dét hjertelige grin
og den store personlighed, vi kommer til at
savne. Der vil blive et stort tomrum efter
Claus. Men vi vil mindes de gode oplevelser,
grine sammen og sige til hinanden… ”Det
går godt”. 

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. 8. okt. kl. 9.30

tlf: 31 36 12 01
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SuperBrugsen Spjald
Hovedgaden 72, 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 10 11

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

