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RUNE 

Kollektiv overklipning af den røde silkesnor -  

- og Grønbjerg Friskole så dagens lys 
 
Der blev øvet et par gange, inden Grønbjerg Friskoles leder Peter Lindegaard med ned-

tælling fik børnene i deres nye ”Friskoletrøjer” til at klippe den røde silkesnor og erklære 

Grønbjerg Friskole for åbnet, hvorefter børnene styrtede ind i den ”nye” Friskole. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Da den sidste Runestenen blev trykt 14 
dage før sædvanligt, er der løbet en del 
mere vand i stranden end sædvanligt. Men 
det opvejes naturligvis af en god lang 
sommerferie. 
 
Børnenes Hus blev begravet med maner, 
en begravelse der næsten er en statsmand 
værdig. Nedsænkning af en tidskapsel 
med relevante sager fra en tid, hvor der 
var en kommuneskole i Grønbjerg. Af-
skedstalen af Heidi Brinch Johansen, for-
mand for den tidligere kombinerede besty-
relse skole - og børnehus, blev efterfulgt 
af en ”begravelsestale” af selveste borg-
mester Torben Nørregaard og som han 
selv udtrykker det, han kan altid godt lide 
at komme til Grønbjerg, og at Grønbjerg 
nok skal klare sig.  
Dagen efter afsluttedes festen med fælles-
spisning og et gevaldigt skumbad som nok 
kunne more både børn og voksne. - En 
værdig afslutning på en æra i Grønbjergs 
historie. 
 
En ny æra begyndte i Grønbjerg den 1. 
august 2008 med Grønbjerg Friskoles 
overtagelse af Hovedejerlavet, Nr. Omme 
Matr.nr. 06 BÆ, og del af nr. 2 af 81 A. 
(se evt. her: www.arealinfo.dk - og søg på  
ejendom via adresse - de interesserede vil 
nok bemærke at noget skal gøres). Samme 
dag åbnede døren i Naturmusen, og den 
endelige snoroverklipning til Grønbjerg 
Friskole fandt sted den 12. august. 
 
Det vil blive spændende at følge udvik-
lingen i en fri skole - hvilke tiltag kommer 
der - hvad siger forældrene til alle de nye 
tiltag. Ny skole, ny børnepasning med nye 
ledere begge steder. Og man siger jo, at 
det er lederne der tegner firmaet og som 
lederne så medarbejderne - og set udefra - 
til diverse møder, åbningsceremoni osv. 

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. 
Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 
 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

ser tingene unægtelig ud til at falde godt i 
tråd med Grundtvig og Kolds ånd. Sang 
hver morgen, læsetime for at styrke læse-
niveauet, ud og røre sig, indlæring på flere 
niveauer, i skov og ved skolebordene, bør-
nehavebørnene får sig rørt i skov og ved 
strand, nysgerrigheden pirres. 
Og så har de sandelig også skaffet sig en 
bus, for at hente børnene i deres respekti-
ve hjem. 
Men sikken en frihed det giver - ud i det 
blå - opleve, opleve, opleve. 
Det er da fantastisk. 
 
I denne sammenhæng skal det også næv-
nes at der er opbakning til den nye Grøn-
bjerg Friskole. Hvis nogen kan være i 
tvivl, skulle man have være til stede ved 
Lone Astrups cykelsponsorløb. 200 men-
nesker var der, og det til trods for at vejret 
var med høstfolket, og godt for det, men 
havde vejret være en smule mere fugtig, 
var der efter al sandsynlighed kommet fle-
re til stede. Men sikke et arbejde og entu-
siasme der er lagt i det cykelsponsorløb - 
man må undres - at hun gider - men er det 
ikke sådan i Grønbjerg - der er nogen der 
gider. 

Deadline for nr. 95 er  

lørdag d. 25. oktober 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 12. november 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 

Jeg vil denne gang indlede 

mit indlæg med nogle strofer 

en af mine yndlings sensom-

mersange. 

 

Septembers himmel er så blå, 

dens skyer lyser hvide 

og lydt vi hører lærken slå 

som før ved forårstide. 

Den unge rug af mulden gror 

med grønne lyse klinger 

men storken længst af lande fo`r 

med sol på sine vinger. 

 

Sommerferien er forbi, og de fleste er i 

gang igen efter en velfortjent ferie. Skolefe-

rien er ligeledes forbi, og alle kommunens 

skoler, inkl. 3 nye friskoler summer igen af 

liv og aktivitet. Jeg vil her gerne benytte 

lejligheden til at ønske Jer i Grønbjerg til-

lykke med åbningen af Jeres friskole, og 

ønsker Jer held og lykke med skolearbejdet. 

 

Budget 2009. 

Byrådet har den 20. og 21. august afholdt er 

2 dages budgetseminar i Laugesens Have. 

Der var i Byrådet fuld enighed om langt 

størstedelen af kommunens driftsbudget. 

Der blev indgået et foreløbigt delbudgetfor-

lig mellem V,O,C,K. Forliget indebærer en 

stort set uændret drift i 2009 i.f.t. indevæ-

rende år. Der er dog forbedringer på enkelte 

områder, som bliver finansieret af kompen-

serende besparelser på andre områder. Jeg 

vil her nævne nogle eksempler: 

 

Energioptimering i offentlige bygninger 

Ekstratimer til dansk og historie 

Opprioritering af ungdomsuddannelse for 

unge med vanskelige vilkår 

Kronikercenter på Sundhedscenter Vest 

Gratis buskørsel til elever på ungdomsud-

dannelserne 

Opprioritering af stadiondrift 

 

Forliget overholder endvidere regeringens 

krav om overholdelse af driftsrammen, samt 

RKSKs mål om en kassebeholdning på ca. 

100 mio. kr. Forliget indebærer uændret 

skat og grundskyld. 

 

På anlægsområdet har det været en stor ud-

fordring at få prioriteret de til området væ-

rende midler. Alt i alt var der som udgangs-

punkt ønsker om anlægsinvesteringer for 

450 mio. kr. og i budgettet er der kun plads 

til ca. 280 mio. kr. Det er som følge heraf 

naturligvis nødvendigt at prioritere hårdt i 

ønskerne, og kun det allermest nødvendige 

kommer med i første omgang. 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald 97381445 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen 97384179 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

NaturMusen: Doddy Møller Bach 97384066 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Malene Cadovius 97382627 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Peter Freund Juelsgaard 97382627 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk  
Rutebilernes informationscentral:  
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -------------------------- 97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ------------------------------- 97 35 06 77 
 

Vagtlægen i regionen:  70 11 31 31 Alarmcentralen:--------- 112 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
Tlf.: 97 38 40 50 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til Peter Freund 
Juelsgaard 
Tlf.: 97 38 26 27 
 
Fodpleje: 
v/Gitte Led  
Kjærgårdsvej 8 
Grønbjerg 
Træffes bedst 15 - 19 
Tlf. 40 36 12 58 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og  
lørdag:  Lukket 
 
Tlf.: 97 38 42 85 
 
Kirkebil: 
Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 

Brugsen: 
Åben alle dage  
800 - 1800 
Dog undtaget Juledag 
og Nytårsdag 
 
Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 
800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
Tlf.: 97 38 40 42 
 
Bogbussen 
 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 

Landbobanken: 
 
Torsdag: 1500 - 1730 
Tlf.: 97 38 40 49 
 
Politiet i Videbæk: 
Mandag - onsdag  
1200  - 1330 
Torsdag 1500  - 1700  
Fredag Lukket 
Tlf. 97 17 14 48 
 
Udenfor kontortiden 
henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

LLLL  Se rv i cemedde le lse r  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 

Servicecenter Videbæk 
Dyrvigsvej 9 
6920 Videbæk 

Åbningstid 
Man-onsdag kl. 9.30-15.00 
Torsdag kl. 9.30-16.45 
Fredag kl.  9.30-13.00 

Telefontid 
Man-onsdag kl.  8.00-15.30 
Torsdag kl.  8.00-17.00 
Fredag kl.  8.00-13.30 
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 SEPTEMBER Side   Side 

MA 15  Dagen aftaget med 5t 3m 38  LØ 18   

TI 16 Tilmelding vinterbadminton  SØ 19   Kirke 9.00  

ON 17   MA 20  43  

TO 18 U-klub  TI 21 Wellnes F&S 37 

FR 19   ON 22 Havekreds 23 

LØ 20 Kunstudsalg 7 TO 23 Sangens år KS  - U-klub 11 

SØ 21 Kunstuds - Kirke 14 Høstgudstj. 7 FR 24 Deadline Runestenen  

MA 22 Gymnastikken begynder 39 35 LØ 25 Arbejdslørdag Grønbjerg Friskole  

TI 23   SØ 26 Sommertid ender  Publikumsjagt Kirke 22 

ON 24   MA 27  44  

TO 25 U-klub klubråd  TI 28   

FR 26   ON 29   

LØ 27   TO 30 U-klub  

SØ 28  Kirke   FR 31   

MA 29  40   NOVEMBER  

TI 30   LØ 1   

 OKTOBER  SØ 2  Kirke 14 Alle Helgens dag  

ON 1   MA 3 Samtaler i GF hele ugen 45  

TO 2   TI 4   

FR 3 U-klub - Weekendlejr  ON 5   

LØ 4  Kirke 10.30  TO 6 F&S - U-klub - Bestmøde GF 37 

SØ 5   FR 7 Lygtefest i NaturMusen  

MA 6 Aktivuge GF 41  LØ 8   

TI 7 .Aktivuge GF  SØ 9   Kirke 9.00 (AH)   

ON 8 Kig før du spiser F&S 37 MA 10 Mortensaften 46  

TO 9 U-klub -  Bestmøde GF  TI 11 Menighedsrådet 26 

FR 10 Skolernes Motionsdag GF  ON 12 Samtaler i GF hele ugen   

LØ 11   TO 13 U-klub  

SØ 12  Kirke 10.30 (kormedvirken)   FR 14   

MA 13 Ef- 42  LØ 15   

TI 14 ter  SØ 16  Kirke ingen   

ON 15 års  MA 17 Ud af Grønbjerg Skole KS 47 11 

TO 16 fe  TI 18 Husk Vejviser med tlf. m.m  

FR 17 rie  ON 19  Dagen aftaget med 9t42m  
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Fortsat fra side 3..... 
 

Det er mit store håb at det lykkes at finde 

midler, først og fremmest til børnepas-
ningsområdet, og til skoleområdet. Det 

er tidligere besluttet at der skal sammen-
lægges børnehaver i Lem og Hvide San-

de, samt at en del andre børnehaver skal 

renoveres og udbygges. På skoleområdet 
er der tilsvarende meget store opgaver 

der skal løftes i den nærmeste fremtid. 
Dels nybyggeri af skole i Rindom, og re-

novering og udbygning af en række an-
dre skoler, herunder Spjald Skole. Sko-

len i Spjald trænger efterhånden hårdt 
til en længe planlagt renovering og ud-

bygning. 

Budgettet kommer til førstebehandling 
på Byrådets september møde. Herefter 

er der mulighed for at stille ændrings-

forslag. Budgettet vedtages endeligt på 
Byrådets møde i oktober måned. 

 
Læserne ønskes en god sensommer. � 

Byggegrund sælges 
 

Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte sælges Algade 33 
 

Grunden er 887 m2 hvorpå der er et ældre værksted/garage 
 

Der er el, vand og kloak på grunden 
 

Henvendelse: - Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 10 
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Det har været en særlig glæde at udsmykke 

konsultationen hos Henrik Thomsen. 

Lige siden vi engang fandt ud af, at vi beg-

ge kom fra samme område i Sønderjylland, 

i afstand som fra Grønbjerg til Tim, har vi 

kunnet "slå over i et andet sprog", og fundet 

glæde derved. Når man er tilflytter et sted 

er der noget vældig rart og godt ved at dele 

det sprog, den dialekt man er vokset op 

med, sammen med nogen. 

 

Der hænger nu titler som Hyldest til Miles 

Davis, PearlyGate, Work-In -Progress, Fjer-

pragt, Snakegodess m.fl på væggene i kon-

sultationen, og vi håber de vil virke opmun-

trende på Grønbjergs befolkning. 

Vi er glade for endnu engang at være repræ-

senteret i byen. 

En hjertelig tak til vores læge 

���� Udstilling i lægens praksis 
 
 
Ved: Jane Bjørneboe 

RETROSPEKTIVT PERSPEKTIV 
 
Billeder fra de sidste 20 år. Vi har været i arkiverne..... 
Små og store mellem hinanden, maleri på plexiglas, print, grafik, tegninger, 
lækre skår til mosaik 
Kom og kig i bunkerne og gør et godt køb 
 

d. 20. - 21. september  
 
inviterer vi alle til at komme forbi og se sig omkring i den verden vi gennem ti-
derne har skabt i forskellige materialer. 
Der vil være kaffe, vand og vin på kanderne 
 
Velkommen 
Mange venlige hilsner 
Jane Bjørneboe & Jens Erik Bygvrå - Frydendalsvej 1, Grønbjerg - 97 38 43 57 
 
 
ps. Der er billeder og andet godt at se på nettet; www.janeplain.dk www.jebsign.dk 
Du er også velkommen til at kontakte os for en anden aftale og hvis du kender nogen 
der er interesseret må du meget gerne sende denne mail videre 
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Man bliver lidt overrasket, når man besøger 

Algade 12, hvor jeg har været nys, for I ha-

ven har de en søslange liggende. Ved nær-

mere eftersyn viser det sig dog, at den kun 

er lavet af keramik, så man behøver ikke at 

være bange. Den er dog meget dekorativ, 

og resten af haven bærer også præg af no-

gen kærlige hænder. 

 

Disse hænder tilhører huset indbyggere, 

som er Winnie og Kim Braklov, og de for-

tæller om sig selv: 

 

Winnie: Jeg er 45 år, kommer fra Kalund-

borg, hvor jeg er opvokset, og der har jeg 

boet og arbejdet hele mit liv og senest med 

ost i 13 år, indtil Høng Mejeri brændte i år 

2000, hvor jeg blev opfordret til at følge 

med til Troldhede for at arbejde på mejeriet 

der. Det skulle overtage en del af den pro-

duktion, der indtil da havde fundet sted i 

Høng. Jeg var først ikke særlig interesseret, 

for jeg vidste, at i Vestjylland regnede og 

blæste det altid. 

 

 -Jeg har ikke nogen uddannelse, men hav-

de faktisk en læreplads på et mekaniker-

værksted på hånden, da jeg var færdig med 

at gå i skole, men der var kommet nye reg-

ler om, at der skulle være separate omklæd-

nings- og badefaciliteter, når man havde an-

satte af begge køn, og det havde mester ik-

ke råd til at etablere, så det blev ikke til no-

get. Derefter gik jeg i lære som frisør, men 

jeg kunne ikke tåle de medikamenter, som 

frisørerne brugte, så det kunne jeg ikke fort-

sætte med. 

Derefter fortsatte jeg med forskellige jobs, 

og jeg har ikke været arbejdsløs, før jeg nu 

er blevet “dømt” langtidssyg.- 

 

Efter stærk opfordring fra min chef (jeg 

havde en del erfaring med robotter og com-

putere) tog vi dog herover og kiggede og 

fandt ud af, at vejret jo ikke var så slemt, 

som jeg havde troet, så i december 2000 

���� Huset med søslangen 
 
 
Ved: Grete Tange 
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købte vi hus i Troldhede og flyttede her-

over. Vi havde da solgt det hus, vi havde 10 

km udenfor Kalundborg med udsigt ud over 

Storebælt og til broen til en rigtig god pris, 

og vi havde fundet ud af, at vi kunne købe 

rigtig meget hus herovre for de penge. Ved 

handelen fik vi dobbelt så stort hus til det 

halve af prisen. 

 

Senere har vi så igen solgt dette hus og har 

købt det her i Grønbjerg, fordi jeg kom til 

skade ved en arbejdsulykke. Der skete det, 

at jeg tabte en meget tung rulle ned over 

mig, og da jeg forsøgte at holde fast i den, 

fik jeg en alvorlig skade i ryggen, som man 

ikke kunne gøre noget ved, selvom jeg var 

ved kiropraktor, sygehus med røntgenfoto-

grafering og scannere, fysioterapeut og 

rygtræning, så i december 2007 fik jeg til-

kendt førtidspension, og det må jeg affinde 

mig med, for jeg har til stadighed stærke 

smerter, så jeg må hele tiden tage smerte-

stillende tabletter. Derfor kan jeg ikke en-

gang passe huset, så det må Kim gøre. 

Kim: Jeg er 45 år, og jeg kommer fra Hol-

bækområdet på Midtsjælland. Jeg er udlært 

smed, men det havde ikke min store interes-

se, så da der viste sig et job i mekanikerfa-

get, flyttede jeg derhen. Der var jeg, indtil 

der blev stilstand i autobranchen, hvor jeg 

fik job ved et oliefirma, der handlede med 

spildolie. Det kørte jeg rundt med til fjern-

varmeværker. Senere flyttede jeg hen til et 

andet firma, der genraffinerede spildolien. 

Der hjalp jeg til med at opbygge raffinade-

riet, som stadig fungerer og får olie fra hele 

landet. Det var skifteholdsarbejde, og det 

blev jeg lidt træt af i længden, selvom jeg 

tjente rigtig godt. 

Derfor vendte jeg for en stund tilbage til au-

tobranchen, hvor jeg hjalp ved at reparere 

og sælge brugte biler, men snart viste der 

sig et nyt job indenfor olieindustrien, idet 

Dansk Shell manglede en chauffør til at kø-

re tankbil. Der var jeg nogle år, indtil man 

fandt ud af, at jeg led af en sygdom, som 

hedder søvnapnø. Den ytrer sig ved, at man 

bliver meget hurtigt træt, fordi når man so-

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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ver, glemmer man at trække vejret, hvorved 

hjernen ikke får tilstrækkelig ilt. Det gør, at 

hjernen konstant er træt og derfor ikke kan 

virke optimalt. Som person bliver man ef-

terhånden dårlig, fordi kroppen gennem 

mange år ikke har fået nok ilt tilført . Syg-

dommen fik jeg undersøgt og endelig kon-

stateret på epilepsihospitalet i Dianalund, 

og senere blev jeg sendt videre til anæstesi-

lægerne, som fremstillede en maske til mig, 

som jeg altid skal sove med. Det gør, at jeg 

ikke bare kan sætte mig i sofaen og tage en 

lille lur. 

Efter den diagnose fik jeg tilkendt førtids-

pension, for jeg kunne ikke arbejde, selvom 

jeg i begyndelsen insisterede på, at det ville 

jeg. Og det har jeg nu fået i ti år, men jeg 

har dog et mindre job på mejeriet i Troldhe-

de. Da Winnie blev forflyttet herover, kræ-

vede hun nemlig, at man også kunne finde 

et mindre job til mig på mejeriet, og det har 

jeg stadigvæk. 

 

Sammen fortæller de, at deres fælles fri-

tidsinteresse er at køre ud med campingvog-

nen. Det har de gjort i flere år, og det ville 

de også gerne fortsætte med, men desværre 

kan Winnie på nuværende tidspunkt ikke 

klare de strabadser, der trods alt er forbun-

det med campinglivet. I påsken var de såle-

des af sted, men de måtte tage hjem, fordi 

hun fik det så dårligt. 

Naturligvis vil de gerne besøge deres fami-

lie - Mor og søskende - som er på Sjælland, 

(selv har de ingen børn), men det har Win-

nie også svært ved at klare, da hun ikke kan 

holde ud at sidde i bilen så længe; derfor 

må de på sådanne ture holde en 3 - 4 pau-

ser. 

Haven har de også som fælles interesse, og 

den har de gjort meget ved, idet de har fæl-

det og plantet nyt, lavet højbænk og sat et 

nyt stakit op mod syd, så de ikke mærker 

den stærke trafik så meget. 

Endelig er julepynten noget, som de går op 

i. Interessen for det blev faktisk skabt i 

Troldhede, da naboens børn ikke måtte få 

julepynt udenfor derhjemme. Kim ville dog 

gerne give dem oplevelsen af pynten, så 

han anskaffede først en slange, som blev sat 

op i flagstangen. Siden købte han et stort 

stjerneskud, som dækkede næsten hele hu-

set. (Den har ikke været sat op i Grønbjerg, 

da den er for stor). Efterhånden har de på 

nettet set forskellige figurer, som har været 

sjove og billige, og så har de købt dem til 

glæde for sig selv, men også til glæde for 

hele byen. De har dog ingen ambition om at 

hamle op med Kristians i den modsatte en-

de af byen. De nyder det også, fordi det ly-

ser op i den mørke december måned. 

Stort set alle naboer har været forbi for at 

byde velkommen med blomster, og de ken-

der dem alle med navne. Det er de meget 

glade for. Gadefesten har de da også delta-

get i. De regner da også med, at de vil blive 

boende her mange år fremover. 

Efter at have beset på deres dejlige have ta-

ger jeg afsked og siger tak for kaffe.  � 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Kultur  og  Samvær 

Mødekalender  for  2008 – 09 
 

Torsdag d. 23. oktober kl. 19. 30  
Vi er stadig i ”Sangens år”, som vi vil markere med en sang- og fortælleaften! 
Hvad har oldeforældrenes kærestebreve og Højskolesangbogen med hinanden at gøre? 
Dette vil friskolelærer Kirsten Pedersen, Velling Friskole, fokusere over denne aften. 
K. P. er en dygtig fortæller, og hun sidder selv ved klaveret. 
 

Mandag d. 17. november kl. 19.30  ”Ud af Grønbjerg Skole- og hvad så?” 
Grønbjerg-drengen journalist Uffe Tang fortæller om sit job, som ofte foregår på Christiansborg i Statsmi-
nisterens fodspor. 
I kaffepausen ordinær generalforsamling. På valg er: Thyra Larsen. 
Forslag til behandling må være bestyrelsen i hænde sen. 14 dage i forvejen. 
 

Fredag den 19. december kl. 19. 30  ”Vi lader julefred og –ro sænke sig!” 
Vi synger de kendte og lærer måske også en nyere julesang – lytter til en julefortælling, og smager på jule-
bagværket!  Medvirkende denne aften er Ingerlise Vestergaard og Ole Rasmussen. 
 

Onsdag d 14. januar 2009 kl. 19. 30  ”Tyrkiet – mit land- dets mennesker og kultur!” 
Beyhan Dogan Nielsen bor med sin danske mand i Havehuset i Grønbjerg. Hun har lyst til at komme og 
fortælle om sin tyrkiske baggrund og sin tilværelse på dansk. 
Efter kaffen er Beyhan villig til at svare på spørgsmål. 
 

Fredag d. 30. januar 2009 i forsamlingshuset 
Fællesspisning for hele familien – fælles med Menighedsrådet og Familie og Samfund! 
Der vil være tilmeldingsliste opslået i Brugsen.  Se også  SPISETIDEN der! 
 

Torsdag d. 5. februar kl. 19. 30 i Grønbjerg Friskole  
CUBA, set gennem Hans og Margit Jensen´s solbriller! 
Margit og Hans har holdt ferie på Cuba og taget en masse billeder, som de vil vise på storskærm, mens 
de fortæller om det for os så fremmede land. 
 

Tirsdag d. 3. marts kl. 19. 30  ”Fjorden – Livet – Havet – Døden” 
Hanne Kjærgaard fortæller: Mit arbejde som Hospice-sygeplejerske. 
 

Torsdag d. 2. april- (H.C. Andersen´s 204- års fødselsdag) kl.19. 30  
Og han dukker op her i Grønbjerg i en utrolig vellignende skikkelse- Henry Olesen fra Skjern. 
Emnet er selvfølgelig Eventyr og Livshistorie. 
 

Torsdag d. 13. august 2009 påtænkes en udflugt. 
 

Hvor ikke andet er nævnt foregår arrangementet i Konfirmandstuen 
 

Alle aftener: Entre- kaffe/ kage- 40,-  Alle er velkommen!   
 

Venlig hilsen bestyrelsen! 

Skifter du e-mail så meddel det på runestenen@runestenen.dk  
så er du opdateret med nyheder i Grønbjerg 
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Mit navn er Doddy Møller Bach, og jeg er 

den nye leder af NaturMusen. Jeg er gift 

med Niels Bach og vi bor i et byhus i Ki-

bæk. Der har vi boet der siden 1999. 

Jeg er født i Sønderjylland (Gram) på en 

gård, hvor vi havde køer, heste, grise og 

høns. De fleste af mine år har jeg dog boet 

på Nordals, hvor jeg har haft arbejde inden 

for forskellige erhvervsgrene. Jeg har bl.a. 

være i produktionen på Danfoss, kontorelev 

på Tønder Tekniske Skole og all-round 

bankmedarbejder i Sparekassen Sønderjyl-

land (nu Sydbank), I mellemtiden har jeg 

fået 2 børn. Lars bor stadig nede på Nordals 

med sin kæreste og har etableret sig. Kar-

sten mistede jeg få år efter en knoglemarvs-

transplantation, da han var 4½ år. Det var 

en svær tid for os alle, men vi skulle videre.  

 

Glæde i livet 

Jeg ønskede at få mere glæde ind i mit liv 

og besluttede, at det skulle ske gennem livet 

i daginstitutioner. Jeg fik job som støttepæ-

dagog i Nordborg Kommune og har været 

både i SFO, børnehave og som ”hjemme-

hosser”. Fandt dog hurtigt ud af, at hvis jeg 

skulle have medindflydelse på hverdagen, 

så var jeg nødt til at læse til pædagog. 

Beslutningen for at læse blev taget, og jeg 

tog til Jelling. Under uddannelsen havde jeg 

arbejde i en børnehave i Skarrild, hvor jeg 

fik ansvaret for de børn, som ikke trivedes i 

børnehaven. Vi etablerede sammen med en 

anden institution et interimistisk sted kaldet 

Troldehytten (skurvogn uden lys, vand, var-

me, toilet) ½ km fra institutionen. Her var 

vi i dagtimerne med børnene, hvor udelivet 

var et must. Dog fik vi senere pavilloner sat 

op med vand, varme osv…. 

���� Doddy Møller Bach og NaturMusen 
 
 
Ved: Doddy Møller Bach 

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  
- Samt reparation.  
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Nye udfordringer 
Da der på et tidspunkt ikke var børn nok til 

udegruppen, blev den nedlagt. Jeg søgte an-

det arbejde, og fik arbejde i børnehaven 

Solstrålen i Videbæk som souschef. Der var 

jeg i 2½ år, ind til jeg tiltrådte stillingen i 

NaturMusen. 

 

Natur - musik og pædagogik 
Jeg interesserer mig meget for udeliv, natur, 

det der kribler og krabler og for musik. For 

mig betyder fordybelse og processen i de 

forskellige aktiviteter mere end selve pro-

duktet. Jeg mener, børn har brug for at lege 

og eksperimentere for at kunne udvikle sig 

positivt. Det er gennem legen, barnet udvik-

ler sig. Her er der mulighed for at eksperi-

mentere med det de oplever/opfattelser bar-

net gør i dagligdagen. De prøver grænser af, 

forhandler osv…. Det kan der skrives en hel 

afhandling om. 

Musikken spiller også en stor rolle i mit liv. 

Jeg ser, at sang og musik samler børn. Gen-

nem sangen lærer børn nye ord, sætter dem 

anderledes sammen, lærer udtale osv. Og de 

fleste børn elsker at synge og spille. 

Igennem livet har jeg spillet på mange for-

skellige instrumenter. Jeg startede med xy-

lofon, marimba, blokfløjte og mundharmo-

nika. Pt. går jeg til undervisning på harmo-

nika. Og så spiller jeg lidt guitar. 

Ud over musik er jeg også lystfisker. Om 

sommeren snorkler jeg langs kysten på Als, 

svømmer, cykler, går stavgang og spiller 

badminton. Jeg er frivillig medarbejder på 

Tønderfestivalen gennem mange år, men 

har haft min sidste vagt i år. Jeg tegner og 

maler akvarel og kan li’ at bruge den kreati-

ve side gennem natur og naturmaterialer…. 

 

Når jeg tænker NaturMusen, er mit øn-

ske, at det skal være et godt og rart sted for 

børn og voksne at være. Vi skal have det 

sjovt sammen. Vi skal bruge naturen, lege, 

eksperimentere og udvikle os. NaturMusen 

skal hele tiden være i bevægelse på den må-

de, at der sker udvikling. Men der skal også 

være tid til fordybelse. Vi skal bruge sko-

ven og Grunden og alt det andet spænden-

de, der er i området……….  � 

Vores NetBank er åben de 

fleste af døgnets timer, så du 

kan ”klikke” dine overførsler, 

betalinger m.v. på plads, når 

det passer dig 

www.landbobanken.dk 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale fra 9 - 17  

alle hverdage undtagen lørdag 
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���� Lærer Anders Chr. Vestergaard  
 

Nu havde jeg altså papirerne i orden, og 

jeg var Lærer og Kirkesanger og Kirkeby-

lærer, ja eneste fastansat lærer i det store 1 

¼ kvadratMil Sogn Nr. Omme, og nu hav-

de jeg nået det væsentligste af det, som jeg 

i mine ungdomsår havde stræbt efter, og 

det blev også i allerhøjeste grad bestem-

mende for min fremtid, idet Nr. Omme 

blev det Sted, hvor jeg har levet alle mine 

bedste arbejdsår, der hvor jeg fik mit hjem 

og følte mig hjemme, som intet andet 

Sted, og derfor har jeg taget alt med i dis-

se spændende dage i november og decem-

ber - før jul 1894. 

Dagene ind under jul pakkede jeg mine 

ejendele sammen, tog afsked med foræl-

drene og andre og når jeg siden har mødt 

dem, har jeg altid følt stor venlighed imod 

mig, og jeg vil her navnlig nævne Maskin-

mester Niels Kirkegård og hans broder 

gårdmand og Sognerådsformand Jørgen 

Kirkegård, hans søn var min øverste dreng 

i Skolen. Han blev siden direktør på Es-

bjerg Svineslagteri, men under krigen 

faldt han for fristelsen at levere mere 

flæsk til Tyskland end tilladt, og han måt-

te forlade pladsen. Folketingmand Jørgen-

sen og jeg skiltes ad som gode venner, 

men jeg var dog lykkelig ved, at jeg kunne 

tage fra dette hjem, hvor konen var så ra-

sende på mig - ja for bedre udtryk kan jeg 

ikke give det. - Hver morgen havde det 

været således: ingen morgenhilsen, taller-

ken, spiseredskaber osv. blev kastet ind til 

mig, og så blev køkkendøren knaldet i 

igen, så huset rystede. Der må have været 

noget galt fat med hovedet, og det havde 

der vist været i flere år - det var også galt 

med Søgården, men i længden var det ikke 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70  -  Biltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78  -  Biltlf: 40 14 42 78 

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 



rart, jeg spiste alene, og var i fritiden fuldstændig hen-

vist til mig selv. Ind under jul sagde jeg derfor glad og 

lettet farvel for at tilbringe min sidste jul for stedse i mit 

barndomshjem. 

Far og Mor boede nu i storstuen mod vest, og deres stue 

blev jo som en samlingsplads for os alle og alle som 

kom på besøg. Min sidste jul i mit hjem blev en dejlig 

uforglemmelig jul. Blandt de fremmede, som kom der, 

var der også en broder til Else Margrethe Hornshøj, 

Knuds mor, og altså også til Kirsten Pøl, han hed Kri-

sten og boede i Høvers i Tvis, men han kendte Naturlig-

vis godt Nr. Omme og gav en rystende skildring af be-

folkningen og tilstandene der - navnlig drak de forfærde-

lig, og det var skik ved gilder at degnen var skænker og 

skulle drikke enhver til, og kunde jeg ikke det, blev jeg 

aldrig en anset lærer der. Nå der var også andre som vi-

ste at flertallet var drukkentbolte, slagsbrødre at man 

bandede og spille kort ved enhver lejlighed, at det var 

forfærdelig gammeldags og dårligt og afsides var Sog-

net. - Jeg troede ikke på alt dette, jeg havde da været der 

og kun truffet rare og fornuftige mennesker. Det indtryk, 

jeg straks havde fået, var, at jorden var god, og at Sognet 

måtte have en fremtid foran sig, men afsides var det gan-

ske vist, dog det virkede ikke afskrækkende på mig den-

gang, jeg havde jo min cykel. 

Men jeg skulde afsted lørdag den 29. december og synge 

i Nr. Omme Kirke for første gang dagen efter. Jeg skul-

de tage et øde hjem i besiddelse, hvorledes skulde jeg 

dog indrette mig, skulde jeg have fat i en husbestyreinde 

eller hvordan. Der var landeri til, kunde jeg passe det, 

jeg var fuldstændig vænnet af med den slags. Her var 

Far og Mor, Far var endnu en rask Mand på 73. år, og 

Mor var 62. år, og endskønt de havde det godt, så følte 

de sig dog vel overflødige, men hvis de nu tog med mig, 

så havde de endnu en plads at udfylde, og snakken gik 

for og imod, jeg turde ikke sige ret meget, for skulde de 

tage med mig og så fortryde det, var det slemt, men jeg 

vilde umådelig gerne have dem med, jeg forstod, at jeg 

så med eet slag vilde føle mig hjemme i den gamle Sko-

le, når Far og Mor med deres kære gammelkendte møb-

ler og ting flyttede ind. Flyttede de med, tog de ind til 

noget fuldstændigt ukendt både med hensyn til menne-

sker og egn. Dog, det var jo mig de skulde flytte til, og 

eventyret fristede dem, endnu var der noget at opleve for 

dem, blev de, var de gamle og aftægtsfolk i Vestergaard; 

tog de med blev de bestyrere af ejendommen og hus-

holdningen og Degnens forældre. De vovede springet og 

16 
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valgte eventyret, og det blev bestemt, at de 
skulde komme snarest muligt, i det nye år. 
Lørdag den 29. december, gik Far og jeg 
på Storetorv i Holstebro. - Jeg tror han går 
derhenne, sagde Far, og gjorde mig op-
mærksom på en lille tyk stærk rødmosset 
Mand. Det viste sig at være rigtig, han var 
Dagvognskusken fra Nr. Omme til Holste-
bro, ham som jeg skulde med. - Han hed 
Hans Thomsen, eller Hans Galtmose, men 
man sagde: "Hans Galtmose”. Jeg kunde 
godt komme med, han var ganske ene, så 
der var plads. Så kørte vi ene to ved femti-
den i åben vogn den lange Vej. Jorden var 
dækket af sne, stjerner i mængder, let frost 
og blikstille. Han var ingen hurtigkører, så 
det tog Tid, inden vi vandt frem, men man 
kunde sidde og fryde sig i den dejlige Af-
ten, og imens søgte jeg at vide af Hans, 
hvad det var for et folkefærd, jeg skulde 

være degn for, men Hans var diplomatisk, 
så jeg fik ikke meget at vide, jeg kan såle-
des huske, jeg spurgte om hvad de var i 
Kirkelig henseende, om de var missions-
folk eller grundtvigianer eller måske in-
genting. Hans svarede: ”Å a ved snår et, de 
er sørme nøj religiøse ålsammen". � 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  
ved henvendelse til: 

 
Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Lørdag den 23. august havde Grønbjerg 

idrætsforening kaldt sammen til sportsfest 

med gadefodbold og land- og bykamp samt 

åben grill. 

Ved gadefodbolden spillede alle mod alle 

og de endelige vindere blev Grønbjergvej. 

Fairplayholdet blev Kjærgårdsvej medens 

Ommegårdvej løb med pokalen for bedst 

udklædte. 

Efter gadefodbolden skulle der spilles land- 

og bykamp, men der var desværre ingen 

voksne der havde meldt sig, så børnene 

måtte tage over. Efter en meget lige og tæt 

kamp med resultatet 1-1 skulle der, som det 

sig hør og bør, skydes straffespark indtil der 

blev fundet en vinder. Efter seks omgange 

løb landholdet af med sejren ved at skyde et 

enkelt mål mere end byholdet. � 

���� GIFs Sportsfest 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Vindere af gadefodbolden 2008:  

Bfv: Per Bak, Ole bak, Sanne Therkildsen, Søren Nilausen, Sune Nilausen 

Ffv: Markus, Marius og Mads alle lydende efternavnet Therkildsen 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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