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30. årgang

Et af de finurlige Versus indslag ved sommerfesten i Grønbjerg
Tøm en vandbeholder: Smedemesteren fik kamp til stregen af de fire ungersvende, der næsten ikke kunne få vandet til at løbe hurtig nok ud af hanen - dommeren står til venstre og holder øje!!

RUNE
STENEN

 Redaktionen

fortsatte drift og ekspansion. Ligeledes har
gymnastikgruppen i Grønbjerg Aktiv gennemgået en kraftig foryngelseskur af både
herboende såvel som tilflyttere, for ikke at tale om det nye initiativ Basketball. Og de øvrige discipliner lider heller ikke af gamle
gnæggende grønbjergborgere, selvom alderdommens erfaringer kan være nyttige. Men
de unge skal vel selv gøre deres erfaringer
uanset hvor meget de end lytter til de gamle i
gårde.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Så blev sommerfesten afviklet
Hvem vandt? Forhåbentlig, som et fromt ønske: Økonomien, således at der bliver et par
håndører til de medvirkende foreninger.
De øvrige vindere får redaktionen svært ved
at liste op, men der er tale om en hel del vindere på festens anden aften, hvor en del bankodeltagere drog hjem med mindre eller større præmier.
Petanque turneringen fandt vel også sine vindere ligesom Hockey turneringen sikkert også fik én vinder.
Fodboldholdene i U8 og U9 fik naturligvis
også vindere.
I forhold til FDFerne kan man vel ikke tale
om en konkurrence selvom kassestabling
godt kunne komme ind under denne kategori.
Ligesom det heller ikke kom på tale, hvem
der kunne spise flest rundstykker eller synge
højest lørdag morgen.
Derimod var der mange vindere i det nye tiltag ”Versus a la Grønbjerg”. Én for hver enkelt disciplin, og her er tale om i alt syv individuelle vindere. Og den endelige vinder for her var der kun tale om én vinder af gættekonkurrencen - kunne drage af sted med en
stor pose flødekarameller, som han glædelig
delte ud af på turen fra overrækkelsen til vedkommendes siddeplads på volden.
Konkurrencer lørdag aften foreligger der ikke resultater af, uanset hvilken disciplin man
evt. konkurrerede i.

Fra egen Andegård
Og til slut kan redaktøren meddele at ingen
konkrete har meldt sig som arve-tager til redaktørjobbet på Runestenen. Flere har spurgt
om redaktøren har fået nogle henvendelser.
Her må der så meldes pas, selvom visse rygter svirrer i atmosfæren over Grønbjerg og
ikke er blevet til noget konkret.
Men man er altid velkommen til at lægge billet ind - én eller flere kan i fællesskab sikkert
nok bestride jobbet. (Se evt. de nuværende
arbejdsopgaver side 2 i nr. 177 

Deadline for nr. 179 er
lørdag d. 29. oktober 2022
Bladet udkommer
onsdag d. 16. november 2022

RUNESTENEN
www.runestenen.dk

Det man endvidere kunne bide mærke i var
alle de unge mennesker der deltog i løjerne
og alle de unge mennesker der fik hele sommerfesten til af glide.
Det skal siges, at skal Grønbjerg stadig stå
som et aktivt sogn, er det tvingende nødvendigt, at de unge mennesker og tilsvarende tilflyttere tager et ansvar på sig. Og det var tydeligt, at den proces er i fuld gang.
Det kan være farligt at nævne nogen for så at
glemme andre, men der er dog sket en alvorlig udskiftning i Margrethes Døtres bestyrelse, hvor unge tilflyttere har bidraget til den

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Mobilpay:

25 47 05 89

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

blevet flere ældre borgere.

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

Forhøjet anlægsbudget
På børneområdet kan flere familier se frem
til, at der nu er afsat penge til store projekter
som renovering af skolerne i Skjern og nye
børnehaver i Videbæk og Kloster. Der er afsat yderligere midler til at igangsætte etableringen af kommunens nye akut- og aflastningscenter.
Derudover er der sat ressourcer af til realisering af udviklingsplanen for Hvide Sande,
der er fundet midler til at fortsætte kommunens klimasatsning, og så er der fundet de
første penge til at dække de kommunale udgifter, der kommer med etableringen af 2+1vejen fra Herning til Ringkøbing.
Byrådet har med forliget fundet nogle helt
nødvendige penge til anlægsområdet. Det er
godt, at der nu er sat ressourcer af til skolerne i Skjern. Det samme gælder for de andre
poster på anlægsbudgettet. Det betyder dog
også, at vi har været nødt til at prioritere
hårdt.
Forud for budgetforhandlingerne modtog
byrådet en række forslag til besparelser fra
forvaltningen og de enkelte politiske udvalg.
Forslagene har været sendt i høring i kommunens medarbejderudvalg og er efterfølgende blevet brugt i forhandlingerne om at
skabe et råderum.

Til Runestenes læsere.
Denne gang vil mit indlæg
omhandle kommunens budget for årene 2023-2026.
Byrådet var mandag den
29. august samlet til budgetkonference i Laugesens
Have, og et enigt byråd har indgået budgetforlig for 2023.
I en tid med en stram økonomiaftale mellem regering og KL og voldsomme udsving i
verdensøkonomien har det været en svær opgave at få enderne til at nå sammen i det
kommunale budget.
Krigen i Ukraine har mange følger som
f.eks. stigende energiudgifter, stigende renter, høj inflation og risiko for recession. På
den baggrund har det været vigtigt at sikre en
robust økonomi og en kassebeholdning af en
vis størrelse.
Det er af stor betydning for borgere, virksomheder og kommunens ansatte at der er
enighed om budgettet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at her sende en stor tak til
Byrådet for viljen til at finde løsninger på de
økonomiske udfordringer.
Det har været nødvendigt at foretage svære
prioriteringer for at sikre et robust budget.
Med budgetaftalen for 2023-2026 har byrådet skabt økonomisk råderum til større anlægsprojekter, fokus på bæredygtighed og forebyggende tiltag ligesom handicap- og psykiatriområdet har fået et tiltrængt løft.
Byrådet har med budgetforliget valgt at tilføre handicap- og psykiatriområdet 45 millioner kroner de kommende fire år. De ekstra
ressourcer er fundet gennem omprioriteringer
i budgettet, da der ikke er tilført området
midler i aftalen mellem KL og regeringen.
Ud over de 45 mio. kr. til handicap- og
psykiatriområdet, er der også generelt tilført
flere penge til serviceområderne som følge af
den demografiske udvikling, hvor der bl.a. er
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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:
Asli Sørup-Andersen
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
25 46 67 03
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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Resultatet er blevet besparelser, bl.a. på beskæftigelsesområdet, hvor den gunstige beskæftigelsessituation har gjort det muligt at
frigøre ressourcer. Der er aftalt besparelser i
administrationen og i kommunens to stabe.
Og der er tiltag, der mere direkte kan mærkes
hos den enkelte borger. Det gælder bl.a. SFO
-taksten, hvor forældrebetalingen stiger fra
55 til 60 procent, ligesom der skæres 25 procent på klippekortordningen til ældre på plejecentre.
Plads til udvikling
Pengene til fremtidens kommunale velfærd
skal i høj grad komme fra erhvervslivet og
nye skatteborgere. Derfor er der med det nye
budget afsat i alt 92 mio. kroner hen over
budgetperioden til køb og byggemodning af
jord til både boliger og erhverv – for på den
måde at tiltrække nye borgere og virksomheder.
Jeg er glad for, at det i en tid som denne er
lykkedes os at være enige om et budget, der

har plads til udvikling, men hvor vi også lever op til aftalen mellem KL og regeringen.
Vi ved godt, at der er borgere, som kommer
til at mærke de her besparelser, men med
budgettet har vi også forsøgt at skabe rammerne til, at vi kan skabe et godt økonomisk
fundament for fremtiden.
Læserne ønskes en god sensommer. 

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

Gravermedhjælper søges
til
Nr. Omme kirke og
præstegård
Har du lyst til ar arbejde på kirkegården i et
selvstændigt, varieret og fleksibelt job,
hvor du også skal vikariere for graveren
under ferie m.m.
Nr. Omme Kirke søger gravermedhjælper
per 1. oktober. Stillingen er normeret til
450 timer årligt.
Aflønning efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist er:
søndag den 18. september.
Yderligere information om stillingen på
tlf.: 20 49 89 31
Ansøgning sendes til:
Else K. Pedersen, Algade 2D, Grønbjerg,
6971 Spjald, eller på mail:
elsekpedersen@hotmail.com
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 Vandreturen på den første sommerfestdag
området, blev berettet.
Ved højene stod frugt og vandvognen, der
var ført af Ejner Vendelbo, og hvor forfriskningerne var til fri indtagelse.
Turen fortsatte ad den tidligere A11 (Drivvejen) til omkring Jagtforeningens skurvogn,
men inden dette kom der en fortælling om
den tidligere A11s linjeføring og at gravhøjene ofte var placeret langs færdselsårer. I krydset nær skurvognen fulgte vi de opsatte pile
på de dertil anbragte stolper til venstre og
igen senere til højre, og kom ud på Hanne- og
Gravers Kjærgaards ”trampesti” der fører os
hen til Engestofts Plantage, hvor også pilene,
og visse udfordringer, fører os op til Fandens
Slot, hvor en kort fortælling om punktet og
det opførte udsigtstårn, blev fortalt.
Turen fortsatte gennem det af Grønbjerg
Friskoles lejede område hvor børnehavebørnene har en pavillon, og vi kom ud på Sønderkjærsvej, der blev fulgt tilbage til Grønbjerg Friskole via kirkestien - som er den
gamle bane.
I Sommerfestteltet var der kaffe og kage til
deltagerne, og man kunne endvidere erhverve sig fadøl fra hanen.
Alt i alt en rigtig fin begyndelse på en sommerfest i Grønbjerg og en præsentation af en
del af de mange ture man kan gå omkring
Grønbjerg. (-mb) 

Sommerfestudvalget havde onsdag i sommerfestugen arrangeret en gåtur med guide
rundt langs en del af de nye ruter, der er etableret omkring Grønbjerg.
Turen med deltagelse af ca. 30 vandrere tog
udgangspunkt ved Grønbjerg Friskole, hvorefter de opstillede plancher på hjørnet af Kirkestien og Byparken blev fremvist og studeret.
Ved Nr. Omme kirke blev der gjort holdt,
og guiden Lis Helles fortalte om Nr. Omme
kirke. Hvorfor den lå yderlig i det daværende
Nr. Omme Sogn, og om der havde været en
trækirke på stedet, idet der i Grønbjerg med
mange udgravninger, var konstateret meget
høj aktivitet i vikingetiden. Turen fortsatte
langs den gamle Ørnhøjbane til udmundingen i Sønderkjærsvej, hvor Lis Helles gjorde
holdt og fortalte om Ørnhøjbanens oprindelse
og indvielse i 1911 samt ophør i 1961. Stationerne langs banen blev fremhævet for deres
arkitektoniske udformning, der var udført af
arkitekten Plesner, der stammer fra Vedersø
og som også er ophavsmand til flere bygninger i Ringkøbing og flere andre steder i landet. Aktiviteterne i jernalderen i området
blev også fremhævet. Turen fortsatte ad
markvejen, der går mod øst fra svinget ved
Sønderkjær, forbi Brunsgård til gravhøjene i
Omme Bakker, hvor gravhøjenes historier og
de sjældne fund, der var kommet for dagen i

Foto i serien: Mogens Ballegaard

Der var tid til væske og frugtindtag samt fortælling ved gravhøjene i Nr. Omme bakker
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2. Sommerfestdag

Billedet her kalder jeg ”Dyb Koncentration” - det var den 2. sommerfestsdag, torsdag, i teltet i Grønbjerg Friskoles skolegård. Nogle gik hjem med meget fine præmier og andre ret tomhændet. Rikke Meiner Tang var ”BankoKarl” og præmierne på ”én række” - ”to rækker” og ”hele pladen” blev delt ud
af Margrethes Døtres bestyrelsesmedlemmer Asli Sørup-Andersen og Tanja Karstensen. Omkring 100
deltagere var mødt op til Bankoaftenen.

En stor tak til følgende sponsorer i forbindelse med Grønbjerg Sommerfests bankoaften:
Apoteket Videbæk
Baksgaard Blomster, Grønbjerg
Billig Arbejdstøj, Spjald
Bolettes Stofbutik, Grønbjerg
Grillstedet, Brejningkrydset
Havanna Pizza, Ørnhøj
Hotel Falken, Videbæk
Planter og Pesto, Sønderkjærsvej 2
Ramsing, Spjald
Ringkøbing Landbobank
Spar Ørnhøj
Spjald Pizza og Kebab House, Spjald
Spjaldbo, Spjald
SuperBrugsen, Spjald
SuperBrugsen, Videbæk
Vestjysk Algebehandling, Sandbækvej 3a,
Spjald
Vestjysk Bank
9
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3. Sommerfestdag

”Lille Holmgård Håndbryg” uddeler smagsprøver
til Grønbjerg Sommerfest

Seniorpetanque eller ”Piger kan også….” - herfra
kan den lille kugle sagtens ses.
Her til venstre tælles point i dyb koncentration
Mens skyggerne blev lange, blev der spillet hockey
på friskolens Multibane - faktisk en hel lille turnering.
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I FDF-regi kunne man stable kasser på behørig forsvarligt måde - 18 kasser blev det til

4. Sommerfestdag

Traditionen tro var der morgenkaffe kl. 9 med efterfølgende fællessang, i år med 40 deltagere. Pastor
Lykke Klock Sørensen fortalte om sangene og organist Dorte Sønderby spillede til, og der blev
”naturligvis” sluttet af med publikumsvalgte”Septembers himmel er så blå”.
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Efterfølgende var der lagt op til en pendant til DR1´s Versus - en kamp på lokale præmisser, med lokale aktører og lokale emner.

Sønderby versus Sønderby i ”tæg-tøj-sammen-dyst” Grethe vandt

Altervin versus grøn gajol. Pastor Lykke K Sørensen mod en ”gajoldrikkende” ungersvend
12
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Tømreren Green mod mureren Therkildsen - bygge en legomodel magen til en skjult model placeret
fem meter fra ”byggepladsen” bag et overdækket skjul.

Trækløveren Vestergaard versus mini-læsser-fører Kirk Mikkelsen. Hvem fylder kassen først?
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7. klasse fra friskolen versus tømrermesteren - Hvem slår først 10 søm i en planke med en lille hammer?

Fire ungersvende med spande versus VVS-mester med rørføring. Hvem tømmer først beholderen for vand
i 10 meters afstand fra vandbeholderen
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Sandpude etableres
Foto: Mogens Ballegaard

Søndag midt i skoleferien – var der trommet sammen til oprettelse af det man vist kalder en ”sandpude”, der skal skabe fundamentet til ”Park-huset”.
Jonas tøffede rundt med en temmelig stor vibrator for at banke sandet sammen. Steffen Pedersen fordelte sandet på det afmærkede areal og Dan og Claus kørte med store sandvogne sand til sandpuden.
Følgende er der sat fundaments-blokke op og der ventes nu på materialerne til selve huset.
15
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 Laudrup GG og Søren scorer 23 point

Foto: Privat

Søren Nilausen med den fire år gamle vædder af rasen Zwartbles, Laudrup GG, som er født og opvokset hjemme hos Søren på Gammelmark, Grønbjergvej 35.

Fra den 30. juni og til den 2. juli blev der i
Herning afholdt Landsskuet 2022.
Det er nu 27 år siden at Søren Nilausen
sidst deltog i landsskuet.
Denne gang havde han taget vædderen
Laudrup GG med. Og sammen med 100 andre får, der var med på skuet, skulle der deles
præmier ud.
Søren fik 23 point ud af 24 mulige for vædderen (der var ingen der fik 24 point) og sam-
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men med 23 andre blev Søren nr. 14 i rækken
der opnåede ærespræmier.
I øvrigt var Søren og Laudrup de eneste repræsentanter fra Grønbjerg, der dog tæller
både kvæg- og svinebesætninger foruden Sørens Zwartbles fårebesætning.
Der kan i øvrigt læses mere om Sørens
Zwartbles besætning i Runestenen nr 176 under artiklen ”Alle har en historie”.  (-mb)
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 Kirkegårdsvandring på Nr. Omme kirkegård
Ved: Menighedsrådet

Menighedsrådet afholdt kirkegårdsvandring
d. 18. august.
Vandringen er vel næsten blevet en tradition.
Ca. 30 var mødt frem i år. På forhånd havde
vi tilspurgt nogle om at være ”gruppeledere”.
Det viser sig som regel, at ret hurtig fordeler
forsamlingen sig i små grupper. Snakken går
livlig og den ene deltager supplerer den
anden med anekdoter. Minder fra skoletid
dukker frem og familierelationer bliver

opklaret. Historier bliver fortalt, de fleste
kommer hjem med ny viden fra en svunden
tid. En fornøjelse er det, at der kommer
deltagere fra andre sogne, som har haft
opvækst eller familierelation til Grønbjerg.
Aftenen sluttede med kaffe og kage serveret
af menighedsrådet, - tilsat en masse snak og
historisk interesse om fortiden og personer
der på hver sin måde har haft en plads i
sognet. 

Foto siden: Kresten Vestergaard

Zoneterapi • Healing

Tina Hammelsvang Kirk
RAB reg. zoneterapeut
www.klinikforsundhed.dk
Grønbjerg • Tlf.: 22 37 72 33
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 Grønbjerghjemmets Venner - de frivillige
Ved: Kristine Kjær

3. august
Banko alle beboere fik en vase med roser.

29. juni
Vi startede dagen ud med et spil banko. Dernæst var der en overraskelse til beboerne,
som var afsløring af en bænk, som de frivillige har sponsoreret i anledning af 10-års jubilæum. Derefter gik alle ned i haven, hvor Jørgen Demant. og Hans J. Pedersen. havde grillet pølser. Dagen sluttede med at alle beboere
fik en sommergave.

27. august
Blev der afholdt veterantræf.
Grønbjerg Hjemmets Venner, gav rundstykker og kaffe.
Kl. 11.30 blev der serveret pølser og brød,
som Markus Gammelgaard. og Jørgen Demant havde sørget for. En rigtig god formiddag, med mange flotte biler, motorcykler og
Juli.
Var der ingen aktivitet, da de frivillige også en enkelt traktor. Beboerne trængte til at hvile sig efter de mange indtryk.
havde ”ret” til lidt ferie.
Der skal lyde en stor tak til Svend Bundgaard
for sit store arrangement ved afviklingen. 
Billeder: Mogens Ballegaard

Et par fra Grønbjerghjemmet havde styr på kaffe/rundstyk-serveringen, og til højre får entusiasterne
en klog snak om køretøjerne
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 Konfirmanderne fra 1966

Foto: Mogens Ballegaard

Pigerne er nævnt ved deres ”pigenavne”
Øverst fra venstre: Brita Sørensen, Gravers Kjærgaard, Kurt Halkjær, Hakon Pøhl, Kurt Kjær
Forreste fra venstre: Jytte Cedergreen Bech, Bodil Christensen, Theodor Søgaard, Jens Chr. Armose
Pedersen, Hanne Gade.

Den 28 juli mødtes de så igen, konfirmanderne, der for fleres vedkommende er fra 1952.
Af flokken der bestod af 21 konfirmander i
1966, var ovenstående 10 mødt op
Flokken fra 1966 blev konfirmeret ved pastor
Sørensen den 3. april 1966 i Nr. Omme kirke.
Der kan læses anekdoter fra flere af konfirmanderne i Runestenen nr. 142, 143 og 144 www.runestenen.dk/runestenen
https://www.runestenen.dk/tidligere/
Runestenen-142.pdf - (143 og 144)
PS: Som fotograf kan nævnes, at snaksaligheden absolut ikke er gået af flokken. Der
skulle en del billeder til, før ovenstående blev
resultatet. 

v/ Mads Madsen





autoopretning
pladearbejde
mekaniske reparationer
plæneklippere

Algade 2F - Grønbjerg - 6971 Spjald
Mobil: 20 48 58 38
E-mail: vildbjergauto@hotmail.dk
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NR. OMMEKORET
Vi skyder sæsonen i gang tirsdag d. 27. september og mødes kl. 19.00 i konfirmandstuen i Grønbjerg. Jeg har været på kursus, så I kan godt glæde jer til flere smukke
sange, leg med flerstemmighed og et utal af gakkede øvelser. Alle er velkommen –
uanset erfaring med at synge. Du må gerne komme et par gange og afprøve, om korfællesskab er noget for dig. Vi begynder med at øve op til Spil Dansk.

MUSIK FOR DE MINDSTE
Nr. Omme Kirke tilbyder igen musik for de mindste (0-3 år og forældre/pædagoger)
i konfirmandstuen. Vi tager udgangspunkt i de børn, som tilmelder sig og forsøger
at tilpasse programmet derefter. Vi synger, danser, spiller, lytter, griner og fjoller.
Det hele foregår tirsdag d.27/9, 4/10 og 11/10 kl. 9.30.
Tilmelding til Dorte på sonderbydorte@gmail.com

SPIL DANSK
Torsdag d. 3. november kl. 19.00 fejrer vi igen dansk musik til årets Spil Dansk arrangement. I år foregår det i Ørnhøj Kirke. Det bliver en aften fyldt med fællessang
og forskellige små lokale indslag. Sidder du og drømmer om at synge en sang eller
spille et stykke denne aften, så skriv endelig til Dorte på
sonderbydorte@gmail.com.
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VIKINGEN ER LØS

Konen til manden...
- Bilen gik i stykker da jeg lånte den i går.
- Hvad er der sket med den?
- Den har vand karburatoren.
- Vand i karburatoren? Det er jo latterligt.
- Ja, men det har den altså!
- Jamen lille skat! Du ved jo dårligt hvad en karburator er. Hvor holder den?
I swimmingpoolen.
John og Mary sad på en fin restaurant for at spise.
Deres tjener, som var ved at tage mod bestilling ved et andet bord, bemærkede at John
stille og rolig gled ned af stolen på vej ind under bordet, medens Mary sad og lod som
ingenting.
Tjeneren bemærkede hvordan John forsvandt ind under bordet.
Stadig sad Mary stille og roligt uden at fortrække en mine.
Efter tjeneren havde taget ordren gik hun over til deres bord:
Undskyld frue, men jeg tror deres mand er gledet ind under bordet?
Mary sad roligt og svarede bestemt:
Nej det er han ikke, faktisk er han lige kommet ind ad døren!
MELLEM VENINDER
- Hvorfor skal I skilles?
- Det er min mands skyld.
- Hvordan det?

- Han kom for tidligt hjem fra forretningsrejse.
EKSOTISK MENU
Jamen dog, skat, det var dog en lækker svampestuvning. Hvor har du opskriften fra?
Fra krimien i TV i går.

MINIKONFIRMANDER I NR. OMME
I samarbejde med Grønbjerg Skole tilbyder Nr. Omme Kirke i november måned et forløb, hvor børnene fra 3. kl. kan kalde sig for minikonfirmander. Her får børnene mulighed for at lære præsten, præstegården, kirken og kirkegården at kende.
Marianne står for formiddagsmad til alle. Samtidig med forløbet kører også RAMS,
hvilket er et tilbud fra Ribe Stift, som Grønbjerg Skole benytter sig af. Minikonfirmanderne og RAMS afsluttes med en tur til Ribe Domkirke og Ribes vikinger.
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Fælles høsthøst-/ friluftsgudstjeneste i Abildå Brunkulsleje
søndag den 25. september kl. 10.00
Vi glæder os til at fejre høsten ved en fælles friluftsgudstjeneste.
FDF Ørnhøj, det nye juniorkor og lejlighedskoret medvirker ved gudstjenesten.
Bagefter afholder vi auktion over jeres medbragte høstgaver (høst fra haven, bagværk, blomster mm.) og indtægten går til gode formål.
Vi slutter af med at spise skønne varme supper. Medbring evt. et tæppe, hvis det
er køligt. Der er siddepladser til alle.

Advent i Nørre Omme 1. søndag i advent d. 27. november kl. 16.00
Vi vil traditionen tro synge advent ind og gøre noget ekstra ud af gudstjenesten
denne dag.
Inden gudstjenesten bliver der serveret lidt godt til ganen, hvorefter vi er veloplagte til at begynde på et nyt kirkeår og den glade julemåned.

Vi ses kl. 15.30 til kaﬀe, snak og hygge.

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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 Margrethes Døtre
Ved: Sekretær Sille Petersen

Der var ikke tilstrækkelig opbakning til Margrethes Døtres opstilling af bestyrelsesmedlemmer ved den ”Fælles generalforsamling”.
Det medførte, at der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 2. august 2022.
Her var 11 mødt op, og der var så valg til den
nye bestyrelse med følgende opstillede:
Tanja Karstensen, Holstebrovej 20
Lene Black Sinkjær, Kodalsvej 4
Asli Sørup-Andersen, Kodalsvej 2

generalforsamlingen i forhold til ønsker for
fremtiden i foreningen.
 Kreative aftener
 Fællesspisning
 Deltagelse ifm. sommerfest
 Julemarked
 Påskeløb
 Wellness aften
 Clavoriant aften
 Dameaften
Billede af bestyrelsen følger. 

Som suppleant opstillede
Mille Marie Mogensen, Bymarken 12B

GRØNBJERG
AUTO

Konstitueringen er faldet på plads med:
Formand:
Asli Sørup-Andersen
Kasserer:
Tanja Karstensen
Sekretær
Sille Pedersen
Medlemmer: Lene Black Sinkjær og Bolette
Pedersen.

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

Følgende initiativer var oppe at vende ved
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JAGTGUDSTJENESTE I NR. OMME KIRKE
SØNDAG D. 9. OKTOBER KL. 10.30
byder Nr. Omme Kirke velkommen indenfor til jagtgudstjeneste.
Vi samles for at sige Gud tak, - og fejre jagtsæsonens mange glæder og store oplevelser sammen ved en festlig gudstjeneste, hvor jagthornsblæserne bidrager til
en festlig stemning.
Uanset om man er jæger eller ej, er man velkommen til at komme og opleve kirken ﬂot pyntet af jægerne selv.
Efter gudstjenesten vil der være en vildt pindemad til alle, en kop kaﬀe og en lille dram.

Børnehaven på besøg i Nr. Omme Kirke
Traditionen tro fejrer vi kirkens fødselsdag med at invitere børnehaven på opdagelse i
kirken og på kirkegården. Vi skal også op til klokken i tårnet, og vi skal spise fødselsdagskage. - Vi ses i september!

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

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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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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Grønbjerg AkƟv
Grønbjerg AkƟv Forening For Alle
byder velkommen Ɵl sæson 2022-2023
Igennem vinteren, med opstart i uge 39 og 43, vil der være rig
mulighed for at deltage på et af holdene: gymnastik, badminton
eller basketball - eller leje en badmintonbane.
På forenings hjemmeside www.groenbjerg-akƟv.dk har gymnasƟk og badminton
hver en blog, hvor invitaƟoner, meddelelser og andet nyƫgt info vil være at finde i
løbet af sæsonen.
Betaling af konƟngent – www.groenbjerg-akƟv.dk
(KonƟngentet er steget med kr. 20,- så prisen er inkl. gave Ɵl trænerne - så slipper I for den indsamling)

Informa on, lmeldinger og betaling foregå via vores hjemmeside.
Du kan betale med Dankort samt E-Dankort.
Tilmeld dig senest e er 3 træninger
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Gå ind på hjemmesiden www.groenbjerg-akƟv.dk
Klik på knappen TILMELD øverst på siden.
Klik på det hold du ønsker at lmelde dig - (det hold du eller dit barn går på)
Hvis du allerede er medlem (har betalt kon ngent ved gymnas k, badminton, fodbold mm.) skal du indtaste e-mail el. mobil og here er adgangskoden. Hvis du har
glemt adgangskoden, trykker du blot på teksten – ”glemt adgangskode” og du indtaster dit mobilnummer eller e-mail får du lsendt en ny kode.
Nyt medlem: Indtast deltagerens oplysninger. Det er meget vig gt at indtaste mobilnummer og e-mail adresse.
Melder du dit barn l, er det meget vig g, at det er barnets personlige oplysninger
og din egen e-mail adresse.
Klik "Tilmeld" og følg vejledningen.
Du modtager nu en mail som bekræ else, der også indeholder en adgangskode du
fremover kan bruge ved lmeldinger.

Kan du ikke få det Ɵl at fungere, er det vigƟgt at du kontakter en i bestyrelsen.

VigƟge datoer:
Sidste dato for betaling:
Fremvisning i Grønbjerg:
Badminton turnering:

Fredag i uge 45 (11. november 2022)
Fredag d. 3. marts 2023
Lørdag d. 4. marts 2022
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Glæd jer Ɵl en akƟv sæson
Med venlige hilsner
GymnasƟk- og badmintonudvalget

GymnasƟkudvalget

Morten Hessellund

Thilde H. Sørensen

Louise Hjorthus

Rikke Tang Meiner Sebas an Green

Mig og min mor og min far….
Opstart uge 43

Mandag i ulige uger kl. 16.15 - 17 i gymnasƟksalen
Træner:

Sebas an Green

29 92 31 43

Det er et hold for alle der har brug for at have en forælder med eller for forældre der syntes, at deres børn stadig har brug for at følges med en voksen. Så
ingen aldersgrænse, men et skøn på, hvad der er bedst for barnet.
Vi skal lege, synge, hoppe, grine, overraskes, udfordres, løbe, trille, kravle op og
hoppe ned, kaste og gribe og være sammen.
Det er vig gt, at både børn og voksne møder op i tøj de kan røre sig i, så vi også
kan få lidt sved på panden.
Hvis man har mod på det, så er man velkomne l at bidrage l træningen enten
med leg, baner eller en god sang.
Vi glæder os l at møde alle de glade børn og deres forældre l tons og tummel.
Kontaktperson: Morten Hessellund - 29 89 36 62
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Sæson pris 335,-

Puslinge 3-5 år
Opstart uge 43

Onsdag kl. 16.00 - 16.45 i MulƟsalen
Trænere: Anja Kynde Berger
22 38 86 63
Rikke Thesbjerg
28 34 35 92
Hjælpetrænere:
Jesper Dyrberg, Tristan Kristensen, Kathrine Fredensdal, Simon Garner, Kathrine Vendelbo og Liva
Vestergaard
Simon

Nu er du stor nok l at komme l gymnas k uden
mor og far. På puslingeholdet skal vi lege både
hur ge og langsomme lege. Vi skal øve motorik
og bruge vores fantasi. Vi vil bruge redskaber, slå
kolbø er, gå på line, være højt oppe og langt ned.
-Vi glæder os l at se jer og have det sjovt
Kontaktperson: Thilde H. Sørensen 50 85 64 25

Sæson pris 465,-

0. - 3. kl.
Opstart uge 43

Onsdag kl. 17.00 - 18.00 i MulƟsalen
Trænere: Didde Dam
31 66 19 29
Sue Storgaard Nilsson 22 16 96 22
Hjælpetrænere:
Gustav Emil Storgaard Nilsson og Karoline Fredensdal
Træningen vil bestå af leg, grin og sjov gymnas k
på bane og trampolin. Vi vil træne kroppens styrke og balance. Vi glæder os l at se alle jer skønne
gymnaster. Der er plads l både de springglade og
de rytmiske.
Kontaktperson: Louise Hjorthus 29 27 79 16
28
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4. - 7. kl.
Onsdag kl. 18.00 - 19.30 i MulƟsalen
Opstart uge 43
Vi mangler trænere, kom og hjælp os - så de unge
mennesker kan få en sjov gymnas k sæson.
Vi afventer om holdet bliver l noget.
Kontaktperson: Louise Hjorthus - 29 27 79 16

Sæson pris 535,-

MulƟholdet
Opstart uge 43

Onsdag kl. 19.30 - 21.00 i MulƟsalen
Vi mangler trænere, kom og hjælp os l at lave en fed
sæson for skønne unge mennesker der elsker fællesskab igennem leg, spring, dans og meget mere
Kontaktperson: SebasƟan Green - 29 92 31 43

Sæson pris 585,-

4H holdet
Mandag kl. 20.00 - 21.00 i MulƟsalen
Træner:

Morten Hessellund

29 89 36 62

E er mange år er der kommet ny træner på 4H og det
er mig. Konceptet er som al d, Herre, Hygge, Hockey,
Håndbajer. Men måske kommer der nogle nye ltag i
løbet af sæsonen. Jeg glæder mig i hvert fald l at se
jer mandag a en samme d samme sted.
Kom om du er ung, gammel, tyk, tynd, gymnast eller
ej. Vi skal nok få det sjovt.
Kontaktperson: SebasƟan Green - 29 92 31 43
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Sæson pris 535,-

PDK-You Turn (piger, damer, kvinder!)
Torsdag kl. 18.30 - 20.00 i gymnasƟksalen
Træner:

Else Marie Kokholm

50 98 15 08

For nogle år siden fik jeg lov at tage You Turn Livss lsuddannelsen
igennem DGI.
You Turn repræsenterer en bred forståelse af sundhedsbegrebet,
hvor fokus er på især glæden ved at være fysisk ak v, uanset alder,
vægt, sygdomme, skader eller baggrunde.
You Turn bygger på værdier som livsglæde, fællesskab, trivsel og en
tankegang om, at små skridt i den rig ge retning kan føre l varige
forandringer hos den enkelte deltager.
Jeg fores ller mig at bringe aspekter ad YouTurn med i løbet af sæsonen.
Jeg regner med, vi skal lave træning hvor ALLE kan være med - vil
lave en blanding af HitFit, zumba-inspireret dans og step. Vi får rørt
alle muskler (og uden en masse hop!!). Vi skal bevæge os l noget
godt musik og bare blive i godt humør. Garan for sved på panden.
Den sidste halve me vil vi give den lidt ekstra gas. Der vil være mulighed for vejning, hvis der er interesse for de e.
HitFit er en uddannelse jeg har taget hos Marianne Eihilt (hende fra
vild med dans). Man danser l musik fra 6 år er og alle kan være
med.
Kort sagt er deƩe holdet for ALLE!
Kontaktperson: Thilde H. Sørensen - 50 85 64 25

Pris 300,- for en halv sæson

BADMINTON
Badmintonudvalget byder velkommen til en ny badmintonsæson

Henrik Mortensen

Vinni Sanggaard
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Vinterbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele vinteren i Mul salen på Grønbjerg Friskole:
fra uge 39 - 2022 l uge 12 i 2023.
Tilmelding i mulƟrummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 19/9 2022 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 515,-

Sommerbadminton
Lej en badmintonbane og spil badminton hele sommeren fra uge 13 l uge 38
Tilmelding i mulƟrummet på Grønbjerg Friskole mandag d. 20/3 - 2023 kl. 18.30

Sæsonpris pr. person 450,-

Badminton - miniton Ɵl og med 7 år
Tid: Mandag kl. 15.15 - 16.00 i MulƟsalen
Grønbjerg Friskole
Træner på holdet:

Sæsonpris: kr. 400,Malene Bondesgaard

23 72 22 21

Børn fra 8 år møder op i MulƟsalen
Mandag d. 26/9 kl. 16.30 - 17.30
Trænerne på niveau 1, 2 og ungdom vil være l stede og inddele børnene e er
niveau. Denne dag får børnene, en seddel med hjem hvor der står, hvilket niveau de er kommet på samt trænings dspunkt.

Badminton niveau 1
Mandag kl. 16.30 - 17.30 i MulƟsalen
Grønbjerg Friskole
Træner på holdet:

Sæsonpris: kr. 515,Jeppe Hessellund Lauritsen

29 87 44 86

Badminton niveau 2 - (øvede)
Tirsdag kl. 18.00 - 19.00 - MulƟsalen
Grønbjerg Friskole
Træneren på holdet:

Sæsonpris: kr. 515,Claus Bak

23 39 43 13
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Turnerings badminton
De e er holdet for den øvede spiller over 16 år.
Her spiller man mod hinanden. - Man behøver ikke at spille
turnering

Torsdag 19.00 - 21.00 i MulƟsalen
Grønbjerg Friskole

Sæsonpris: kr. 650,-

Kontaktperson for holdene er Henrik Mortensen 40 14 10 11

Nyhed! Nyhed!
Basketball 1. kl. - og op
Opstart uge 43
E er E erårsferien starter vi Basketball op i Grønbjerg.
Det er for drenge og piger fra 1. klasse og op.
Så kom og vær med
Med de mindste årgange kan det være en fordel at forældrene deltager, for at hjælpe med at fordele spillet, så alle føler
de er med. (det er i øvrigt en super hyggelig måde at være
sammen på)
Det er ikke bindende, men det vil være en stor hjælp, hvis I
har mulighed for at forhånds lmelde jeres børn på mail. Så
har jeg en chance for at sikre, at der er udstyr nok l alle.
Har I spørgsmål, så skyder i bare løs.
Tirsdag 16.30 - 18.00 i MulƟsalen
Grønbjerg Friskole

Sæsonpris: kr. 585,-

Har du lyst l at være med l at starte basketball op, så er du
meget velkommen l at kontakte undertegnet.
Træneren på holdet:
Uﬀe Sørensen
gaﬀa.basketball@gmail.com

31 35 57 87
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Sponsorer 2022-2023

Tak til alle som sponsorer
Grønbjerg Aktiv
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FILMAFTEN I KONFIRMANDSTUEN
Kirkerne og vores lokaler er perfekte til filmvisning og efterfølgende snak om filmene.
Vi viser hen over efteråret en film i Grønbjerg.
Efter filmen serveres en forfriskning, hvor der er tid til den gode oplevelse med at snakke
om filmen og deres indhold.
Vi lægger ud med en dansk film:
Onsdag d. 16. november kl. 19 »Onkel« – en virkelighedsnær skildring om livet på
gården ”Stenbæk” i Sønderjylland om familiebånd, skyldfølelse, og hvornår man skal tage
sig af sig selv.
Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. Hold øje med opslaget om filmen.

KREAKREA-VÆRKSTED I KONFIRMANDSTUEN
Sy sjove ting, fx en taske af gammelt cowboystof eller lav »upcycling« på noget, du har til at ligge. Tag din egen symaskine med, eller vi har en, du kan sy på.
Måske vil du hellere strikke dine egne ting, eller vi har garn og opskrifter til dåbskluden.
Måske vil du gerne lære at strikke eller sy – så hjælper vi hinanden.
Vi planlægger et par eftermiddage, så ser vi, hvad det udvikler sig til
Onsdag den 21. september og onsdag den 5. oktober kl. 15.00 - 17.30.
Krea-udvalget

SUPPEAFTNER I KONFIRMANDSTUEN I GRØNBJERG
Torsdage d. 8. september, 13. oktober, 10. november, 8. december,
december hver gang kl. 18.00.
Kom og få aftensmad, en tallerkenfuld suppe med et stk. brød til, samt en kop kaffe/the
med lidt sødt. Og det allervigtigste - et fællesskab over suppen.
Tilmelding til Else K. Pedersen, gerne på SMS på tlf.nr. 20 49 89 31.
Pris per person 30 kr.
kr
Mvh Menighedsrådet og dygtige lokale kokke

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

«Selvforskyldte sygdomme»
Type 2 diabetes, lungekræft, hjertesygdomme og nogle former for kræft kan skyldes, at
man får for lidt motion eller ikke spiser
sundt. Patienthåndbogen skriver om det, og
man kan ligefrem få det indtryk, at sundheds-

tilstanden er blevet dårligere, men tværtimod
lever vi 20 - 30 år længere end omkring år
1900. Flere og flere lever så længe, at de dør
af de nævnte sygdomme.
Det nytter ikke, at f. eks. genere tykke mennesker på grund af deres overvægt. De er i
forvejen kede af deres udseende, men de kan
ikke bare spise mindre, selvom de ved, at det
er usundt. Man kan ligefrem gøre det værre
for dem, og give dem flere problemer. 

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

og 7. januar - tlf:

31 36 12 01

Allehelgens- gudstjeneste Søndag den 6. november kl. 16.00 i Nørre Omme
Hvert år på den første søndag i november er det Allehelgens søndag.
Ved gudstjenesten Allehelgensdag bliver der sat ord og toner på sorgen og savnet - og på glæden og taknemligheden. Alle navnene på dem, som i årets løb er
døde i sognet, bliver læst op, og man har efter gudstjenesten mulighed for at sætte et lys ud på gravene.
Gudstjenesten er for alle. Op til denne dag inviteres særligt de pårørende til de døde, som vi har bisat eller begravet fra vores kirker siden sidste Allehelgen i november året før.

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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 Det årlige veteranbiltræf ved Grønbjerghjemmet
Igen i år havde Grønbjerghjemmet inviteret
til veteranbiltræf. Foruden biler var der også
en traktor, et par knallerter samt to motorcykler
Derudover fik entusiasterne sig en ”fornuftig” snak om begivenheden og køretøjerne.

Træffet var arrangeret af Grønbjerghjemmet
Venner og ikke mindst med en kærlig hånd
fra Svend Bundgaard, der også havde sin røde Massey Ferguson efterhængt en tofuret
plov (herunder) med på træffet.. (-mb)
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Den forreste knallert herover er med direkte træk på forhjulets dæk. Håndtaget, som man lige kan ane
ved midten af styret, skubbes fremad, så trækrullen presses ned mod forhjulets dæk. Benzintanken sidder i den venstre side af motoren - set forfra.
Systemet virkede ikke så godt i snevejr, men så måtte man jo bare træde, som på en almindelig cykel.
Der er tale om en encylindret motor, og knallerten der er en VeloSolex 3800 er af årgang 1967 hvor
sådan en knallert kostede 798 kr. - Knallerterne blev fremstillet i Danmark og der blev i 1967 solgt
22.000 styk af den.
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 Første skoledag i skoleåret 2022-23

Traditionen tro blev flaget i Grønbjerg Friskoles skolegård hejst. Efterfølgende var der velkomst til alle nye elever i skolen, som her får overrakt en sangbog, der så skal holde i de næste mange år. Der var
både nye og nuværende blandt forældrene i velkomstgruppen. Næste punkt på dagsordenen var så præsentation af lærerstaben - se næste side.
Foto i serien: Mogens Ballegaard
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Fra venstre er det: Niels Henrik Larsen, Camilla Bjørndal Nielsen, Natasha Darcy, Irene Føhns, Cecilie Petersen, Jeppe Raul Keller, Grethe Lorentsen, Ane Thatt Verviebe, Rikke Møller Clausen, Line
Mundbjerg og Else-Marie Kokholm.
Herunder er alle de fremmødte i gang med den traditionelle ”hilsen på” lærer og fremmødte.
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0.- klasse i Grønbjerg Friskole 2022 - 23

Fra venstre: Alexey, Michal, Johan, Oliver, Vlada, Mara, Lukas, Kenneth, Malthe P., Alfred og Simon

RGB
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1.- klasse i Grønbjerg Friskole 2022 - 23

Fra venstre: Noah, Tobias, Thora, Ida og Magnus
Klasselærer er Else-Marie Kokholm, som også har undervisningsassistenten Cecilie Reinholdt Petersen med på sidelinjen. (se billedet side 39 øverst)

cmyk
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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

Samtale tilbud
En dag gør livet ondt, det ved vi. Hvem taler du med, når det sker?
Heldigvis har de fleste nogen at tale med. Alligevel kan det være hjælpsomt, at mødes med andre, der har det svært eller føler sig udfordret.
Er vi sårbare, er det vigtigt at blive mødt nænsomt, med ærlighed, med
åbenhed, og ikke mindst i tillid til, at det, der bliver drøftet, forbliver i rummet, hvor det deles.
Rummet vil jeg gerne forsøge at skabe.
Invitationen er til dig, der vil være med i rummet, er svær at begrænse.
Og jeg forestiller mig, at der ingen begrænsning skal være.
 det kan være dig, der har mistet en ægtefælle
 det kan være dig, der har mistet et barn
 det kan være dig, der har alvorlig sygdom tæt på
 det kan være dig, der har en handicappet i familien
 det kan være dig, der er ensom
 det kan være dig, der er psykisk syg
 det kan være dig, der lever med kronisk sygdom
 det kan være dig, der har en dement ægtefælle
 det kan være dig, der ………

Vi mødes i konfirmandstuen Frydendalsvej 2C en gang om måneden i tidsrummet 14 – 16.
De fire første gange er onsdag d. 28. september, onsdag den 26. oktober,
onsdag den 23. november og onsdag den 14. december.
Du er velkommen til at ringe, hvor vi får en snak, og du kan se, om det er
noget for dig.
Du er også velkommen til at skrive, sidst og ikke mindst du er velkommen
til at møde op.
Med venlig hilsen Hanne Kjærgaard
97 38 40 94/26 12 40 94
mail: hanne@kjaergaardsvej10.dk
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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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 Velkommen til familien Østergaard Krog
Ved: Grete Tange

Familien er flyttet ind i Algade 65, hvor de
allerede er i gang med at pynte på hus og have, så det tager sig fint ud.
Familien har boet i Ørnhøj, hvor de boede i
et mindre hus. De fik tilfældigvis at vide, at
huset i Algade var til salg, og da de havde set
det, var de slet ikke i tvivl om, at de skulle
købe det. Det har de ikke fortrudt, selvom der
skulle males vægge og lægges nyt gulv.
Familien består af Michael (far), Lisa (mor),
Lasse på 21 år, og ældste barn, som til januar
er færdiguddannet som mekaniker i Holstebro, men han bor stadig hjemme. Når han er
udlært, vil han sikkert også, ligesom sin søster, flytte hjemmefra. Sandra på 19 år, går
på HF 2. år i Holstebro, og der bor hun også
sammen med to veninder i en lejlighed. Nr.
tre i rækken er Mikkel, som er 13 år, og går i
8. klasse i Grønbjerg Friskole, hvad han er
rigtig glad for. Han flyttede herover, før hele
familien var flyttet ind i huset her. Mikkel
blev konfirmeret i foråret.
Michael fortæller nu:
”Jeg er uddannet landmand i 2002, og jeg har
arbejdet som sådan siden. Jeg har arbejdet i
Præstbjerg i 12 år, men jeg er nu ansat i Give
hos en økologi-grise-landmand, og vi har 600
søer, som vi bruger til egen avl, idet vi frembringer mange smågrise. Vi sælger også avlsgrise. Jeg har også fået en anden stilling der.
Jeg er rigtig glad for dette arbejde.
Jeg kører hver dag de 70 km frem og tilbage
til Give, så jeg må tidligt op, for det tager én
time at køre både frem og tilbage.”

flytte derhen, da afdelingen den skulle etableres. Jeg har arbejdet der siden, og det har
været strengt, men nu går det lidt bedre. Før
det var jeg på Sørvad plejehjem. Uddannelsen tog jeg i Herning i 2001.Derefter var jeg
11 år væk fra jobbet, og der tog jeg uddannelse som tandklinikassistent og arbejdede
som sådan en tid.
Nu er jeg vendt tilbage til psykiatrien, og det
er vanskeligt, for vi mangler hænder. Det betyder, at der tit kommer vikarer ind, men det
gør dog ikke så meget, for mange af dem
kommer igen. Det betyder dog, at vi skal være mere på tæerne for at hjælpe dem. Af og
til er jeg også i modtagerafdelingen på psykoseafdelingen og psykiatri.
Der er mange af patienterne, som kommer
ind igen, fordi de glemmer at tage den medicin, som de får anvist. Derved bliver de jo
syge igen. Der er 28 patienter, der hvor jeg
er, men vi har dem delt ind i mindre hold, så
vi bedre kan hjælpe dem, når de kommer tilbage. Det er et spændende arbejde, men det
kan også være strengt.
Det er mange forskellige mennesker, vi har
som patienter, men det er et interessant arbejde, som jeg er meget glad for. Jeg arbejder
dag, aften og nat. Det gør jo, at vi skiftes til
tingene herhjemme.”
Fritidsinteresser har familien også, men det
har der ikke været så meget tid til, siden de
kom til Grønbjerg, men det kommer nok senere, for Lisa går med håb om at få heste.

Tak for venlig modtagelse, kaffe og interesLisa tager nu ordet:
sant lærdom om psykiatri og griseavl 
”Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og jeg arbejder på psykisk afdeling i PS: Foto følger i næste nummer
Gødstrup, hvor jeg også har været med til at
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 Mindeord for Inga Kjær
Ved: Minna Kjeldgaard

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

blev kimen til hendes kærlighed for mad og
gæster lagt. Efter nogle år i Aulum kom hun
hjem til Grønbjerg. Heidi og Rene betragter
den periode som en fantastisk periode med
begge forældre i samme by og masser af fælles forældretid. Hun hjalp Mogens i huset og
hjalp til med ungerne og så arbejdede hun på
forskellige hoteller og kroer, herunder Grønbjerg Kro og Skjern Hotel. I den periode
mødte hun Harly.
I 1982 købte hun Fur Færgekro. Harly forlod kroen og efter en periode som ene
kromutter, dukkede en gammel flamme - Peter Asmussen op. Sammen drev de kroen
med god succes og det blev til mange, mange
tusinde fyldte rødspætter, stegte ål, rejecocktails og andet godt – alt sammen fra Ingas
hånd. I 1998 solgte de kroen og flyttede hjem
til Grønbjerg. Hun havde i de sidste år på
kroen dyrket håbløs sandjord, 100 m fra
Limfjorden, til en frodig have med masser af
blomster og grøntsager men nu ønskede hun
at få mere tid til familien
Igen flyttede hun ind på Bymarken, og
snart fik Mogens igen hjælp i haven. Forholdet til Peter fungerer ikke efter flytningen og
efter moden overvejelse flyttede hun ind hos
Mogens på Teglværksvej 5. Her tog hun arbejde hos Højmose Planteskole.

Op på hesten og ud i Haven! (Ingas ord når
sygdommen blev for hård)
Inga Kjær, født Nielsen i Løgenshøj, Grønbjerg i 1948. Inga var datter af Kathrine og
Ægidius Nielsen og den yngste af 4 børn. Inga gik i Østre skole i Grønbjerg hos lærer
"Fusse". Hun fortsatte på Brejninggaard Efterskole og afsluttede senere på Rønshoved
Højskole og Husholdningsskole.
Inga blev gift i september 1966 med smedemester Mogens Kjær. Festen blev holdt i
garagen på Grønnegade, hvor bedsteforældrene havde bygget nyt hus. Menuen var
gammeldags grydestegt kylling og skysauce
– det var en meget fin spise den gang.
Mogens og Inga boede på Rundingen 2 i
Grønbjerg. I oktober 1967 blev Heidi født –
mere end 9 måneder efter brylluppet,- jo der
var orden i datoerne. René blev født i september 1971.
Ægteskabet fungerede ikke, Inga sagde selv
at hun var for ung og ikke havde nået at være
ung, så i 1973 flytter hun og René til Ikast.
Her fik hun arbejde i tekstilindustrien. Efter
få år flyttede hun ud på en gård i Aulum og
begyndte at arbejde på Aulum Hotel. Her

Kultur & Samvær - Program efterår - 2022
Oktober 2022
Mandag d. 10. : Simon Tang taler over emnet: ”Ud af Grønbjerg Skole og hvad så”.
November
Torsdag d. 10. :”Rumænerne i Grønbjerg har ordet” (Generalforsamling)
December
Torsdag d. 15. :Julehygge med pastor Lykke K. Sørensen.
Arrangementerne finder sted kl. 19.30 i konfirmandstuen på Frydendalsvej, og koster 50,kr., inkl. kaffe - hvis ikke andet er anført.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
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De sidste år på Teglværksvej er beskrevet af megårdvej.
Heidi og Rene:
Årene efter fars død, var tunge for mor og
savnet usigeligt stort, men hun fortsatte arDe mange gode år mor fik sammen med far, bejdet i haven og i værkstedet med diverse
Miki 1 og 2 på Teglværksvej skaber de et mange kreative projekter. Her fandt hun
fantastisk haveparadis til glæde for ikke kun trods alt fortsat glæde og livskvalitet, ligedem selv, men også de mange der gennem som hun nød de utallige besøg med blomsterårene har besøgt deres fantastisk have.
venner og familie i alverdens haver i DK og i
Sammen har de nydt livet til fulde, elsket landende omkring os. I efteråret 2021 beårets gang og havens gaver, os unger, både gyndte kræfterne at slippe op og kræften fik
mine, dine og deres har altid været velkom- omsider overtaget. Mor døde som ønsket
ne. De forstod i den grad at leve hver eneste hjemme på Teglværksvej den 6. marts 2022,
dag til fulde, til trods for mors kræftsygdom- omgivet af nærmeste familie.
me. Årene med far har mor altid betegnet
Mor var en elskelig, omsorgsfuld, nærvæsom værende de lykkeligste i hendes liv og rende, højt til himlen, mild, hjælpsom, plads
hun var ekstremt taknemmelig for de 10 år til alle, fantastisk mor, bedstemor, hundemor,
de fik sammen inden far gik bort i 2018.
kollega, ven, livsledsager og hustru. Savnet
Heldigvis nåede de at blive gift igen på er stort, men vi og rigtig mange andre glædes
Rådhuset i Ringkøbing og den smukke Po- hver dag over alle de smukke planter og
larnacht rhododendron de fik af os unger i blomster hun efterlader sig. 
bryllupsgave står nu godt og sikkert på Om-

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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SuperBrugsen Spjald
Hovedgaden 72, 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 10 11

Åbningstider - Dagligt fra 7.30 - 19.00

