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Sommerfesten i Grønbjerg bød også på talentkonkurrence. Herover ses vinderne af efter-

middagens konkurrence - navne og nummer kan ses inde i bladet side 42. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
I skrivende stund er det sommer…..  
en aften meget tidligere end sædvanlig, da 
trykkeren gerne vil på sommerferie lidt tid-
ligere end sædvanlig og Runestenen skal 
presses igennem, idet vi dog skal have årets 
viking med og Skt. Hans-talen også. Og så 
må skoleafslutningen med de spændende 
tiltag vente til næste nummer. 
 

En herlig Skt. Hans-aften forestår. Og i år 
vil de fleste af børnene med. ”Vi skal da op 
at grille” - det er lavet om - ”øv”! ”så skal 
vi bage snobrød” - det kan man vist heller 
ikke - ”øv! hvorfor ikke!”, ”men man kan 
da købe en øl og sådan noget?” Ja! da!... 
Og der kan man bare se, hvad tradition be-
tyder - der er noget man plejer - der er no-
get som det var engang - der er samvær og 
hygge - og måske også for at vise at man 
har fået en hvid hue med et rødt bånd på - 
det er der, folk ser det - det er der, der bli-
ver sagt tillykke med et skridt på vejen ud i 
livet - det betyder noget. 
 

Godt at høre for en gammel mand der gerne 
vil slå et slag for traditioner - af den gode 
slags. Traditioner der også er med til at ska-
be tryghed og et ståsted, traditioner der på 
længere sigt kan være medvirkende til, at 
der kommer tilflyttere til Grønbjerg - og 
ved I hvad én af pigerne spurgte om? - Må 
vi godt tage nogle venner med!! Se det ryk-
ker! 
 

Men hvorfor kan man så ikke grille og bage 
snobrød? - Sogneforeningens argument var,  
at der havde været flere arrangementer, 
hvor der skulle spises, og der forestår en af-
slutningsfest på skolen, hvor der også skal 
spises og måske i løbet af ret kort tid.  
Eller også er man selv kørt træt efter et puk-
kelarbejde af en sommerfest. 
Men er det de samme mennesker det ram-
mer?  
Vel ikke helt - vi ser, at næsten alle er af 

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  
 
Bank:  
Ringkøbing Bank 7650 - 2686793 

 
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. 

huse Skt. Hans-aften. Man skal da lige se, 
hvem byen peger på som årets viking. Man 
skal da lige høre hvad Skt. Hans-taleren si-
ger, og vi skal da lige være med til at synge 
”Vi elsker vort land”, og vi skal da også li-
ge se, om heksen kommer godt af sted til 
Bloksbjerg.  
 

Det kan godt være, at børnefamilierne er 
hængt lidt op, men det behøver vel ikke at 
gå ud over den gode stabile flok grønbjerg-
borgere, der ikke så tit er med der, hvor 
børnene færdes. 
Skt. Hans-aften er indskrevet som én af de 
grønbjergske traditioner, af den gode slags. 
Og det som står i julesangen ”Sikken vold-
som trængsel og alarm” kan vel overføres 
til Skt. Hans - aften: 
 

Drej kun universet helt omkring, 
vend kun op og ned på alle ting, 

jorden med, thi den er falsk og hul, 

rør blot ikke ved min gamle jul.  
 

Jeg tror aldrig det bliver kedelig at bo i 
Grønbjerg - og med dette vil jeg ønske alle 
en god sommer.  

Deadline for nr. 100 er  

lørdag d. 29. august 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 16. september 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 

 

I skrivende stund er det Sank-

te Hans, og jeg vil i den an-

ledning indlede med et vers 

af ”midsommervisen” 

 

 
Vi elsker vort land, når den signede jul 

tænder stjernen i træet med glans i hvert øje, 

når om våren hver fugl 

over mark, over strand 

lader stemmen til hilsende triller sig bøje: 

vi synger din lov, over vej, over gade 

vi kranser dit navn, når vor høst er i lade; 

:Men den skønneste krans 

bli`r dog din Sankte Hans 

den er bunden af sommerens hjerter 

så varme, så glade: 

 

Energisatsning. 
I sidste udgave af nærværende blad berette-

de jeg om den nyligt vedtagne vindmølle-

plan, og lovede i den forbindelse, i en sene-

re udgave, at fortælle mere om kommunens 

energisatsning. Byrådet godkendte i kom-

munens strategiplan som følger: 

 ”Ringkøbing-Skjern kommune skal inden 

udgangen af 2020 være selvforsynende med 

alternativ vedvarende energi”  

Vindmølleplanen hjælper os godt på vej, 

idet kommunens selvforsyningsgrad efter 

planens gennemførelse vil være ca. 45% 

 

På det seneste har der været arbejdet med 

en stor satsning på bioenergi, og målet er, at 

80% af husdyrgødningen skal afgasses. 

Endvidere er det tanken at der skal indgå 

biomasse i gasproduktionen. Sammenlagt 

ventes det, at dels husdyrgødningen og bio-

massen vil kunne dække op mod 20% af 

kommunens samlede energibehov. 

 

Regeringen har nyligt indgået aftale om 

”grøn vækst”, som skal sikre at et højt ni-

veau af miljø-, natur og klimabeskyttelse 

går hånd i hånd med en moderne og konkur-

rencedygtig landbrugs- og fødevareproduk-

tion. Aftalen falder rigtigt godt i tråd med de 

planer der arbejdes med i kommunen. Afta-

len sigter mod at op mod 50% af husdyr-

gødningen skal udnyttes til grøn energi i 

2020. Der gennemføres en række initiativer 

for at fremme landbrugets rolle som energi-

leverandører. 

 

En igangsætningspulje på 85 mio. årligt til 

etablering af biogasanlæg.  

Der kan ydes et anlægstilskud på 20% af in-

vesteringen.  

Der arbejdes med en kommunegaranteret 

låntagning på 60%, og 20% egenfinansie-

ring. 
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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: Inger Kjeldgaard 97384335 

Margrethes døtre Pia Kristiansen 22168409 

Flagalle: Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen 23265890 

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 25323358 

Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene: Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Heidi Kjær 32559555 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket: Peter Freund Juelsgaard 97382627 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1700  Søn- og helligdage kl. 1700 
 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 

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 
 
Bogbussen 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 

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 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Landbobanken: 
Torsdag: 1500 - 1730 
Tlf.: 97 38 40 49 
 
Politiet i Videbæk: 
Man og ons 1200 - 1300 
Tors 1500  - 1700  
Fre og tir  Lukket 
Tlf. 97 17 14 48 
 
Ringkøbing politi tlf. 
96 14 14 48 
 
Hunde- og Kattefoder 
Asger Andreasen 
Kjærgårdsvej 8 
Tlf.:20 14 12 58 
Bedst efter 16 

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 

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

MA 13  Dagen er aftaget med 0t 54m 29  LØ 15   

TI 14   SØ 16  Kirke 9.00 (AH)  

ON 15   MA 17  34  

TO 16   TI 18   

FR 17   ON 19   

LØ 18   TO 20 Jagtforeningen / Havekreds 34 

SØ 19  Kirke 9.00 (GN)  FR 21 Gadefest Algade Øst  

MA 20  30  LØ 22 Deadline Aktivitetskalenderen  

TI 21   SØ 23  Kirke 10.30   

ON 22   MA 24  35  

TO 23   TI 25   

FR 24   ON 26   

LØ 25   TO 27 Jagtforeningen  

SØ 26  Kirke ingen  FR 28 Jagtfor. Åben præmieskydning  

MA 27  31  LØ 29 Runestenen Deadline  

TI 28    SØ 30  Kirke 9.00  

ON 29   MA 31 36  

TO 30 Jagtforeningen Jubipokal   SEPTEMBER  

FR 31   TI 1   

 AUGUST  ON 2   

LØ 1   TO 3   

SØ 2  Kirke 9.00 (LB)  FR 4   

MA 3 32  LØ 5   

TI 4   SØ 6 Havekreds Kirke ? 34 

ON 5   MA 7  37  

TO 6 Jagtforeningen  TI 8 Kirkegårdsvandring 24 

FR 7 Hjortebaneskydning  ON 9   

LØ 8   TO 10   

SØ 9  Kirke ingen  FR 11   

MA 10 Fodbold begynder 33 23 LØ 12   

TI 11 Cykeltur GGUF 43 SØ 13  Kirke ?  

ON 12   MA 14  38  

TO 13 Jagtforeningen / Kulturtur 45 TI 15   

FR 14   ON 16  Dagen er aftaget med 5t 30m  
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Fortsat fra side 3..... 
 

Satsningen på bioenergi giver en for land-

bruget og miljøet stor sidegevinst. Etable-

ringen af biogasanlæg giver mulighed for, 

på trods af nuværende og kommende stren-

ge miljøkrav, at fastholde og udvikle land-

brugsproduktionen, og samtidig reducere 

udvaskning af næringsstoffer. 

Biogas kan være en mulighed for at bibe-

holde landbrugsproduktionen i miljøføl-

somme områder. 

 

Det er mit håb at landmændene i vort områ-

de inden længe, ud over at kalde sig for 

producenter af fødevarer, også kan kalde 

sig for energileverandører. 

 

Ud over vindmølleplanen og biogassats-

ningen arbejdes der p.t. med mange andre 

projekter. Ringkøbing Fjernvarmeværk er 

meget langt fremme med planer om byggeri 

af Europas næststørste solfangeranlæg. An-

lægget vil kunne levere ca. 6,5% af den var-

me der totalt leveres fra værket. Der arbej-

des ligeledes med planer om etablering af 

en mega varmepumpe som skal hente ener-

gi fra Ringkøbing Fjord. 

 

På det sidste møde i Kommunens Energiråd 

var der enighed om at anbefale byrådet at 

der i nye lokalplaner skal indarbejdes krav 

om at alt nybyggeri skal bygges efter ener-

giklasse 1. I den kommende tid vil rådet se 

på mulighederne for at energirenovere den 

bestående bygningsmasse. 

 

Alt i alt en bred vifte af tiltag, som gør at 

jeg er ret så fortrøstningsfuld i forhold til at 

nå målet om at blive selvforsynende med 

vedvarende alternativ energi i 2020. 

 

Læserne ønskes en god sommer. � 

 

Få nyhedsmail fra  
LokalBrugsen i Grønbjerg 

 

For at yde en god service og for at I som beboere i Grønbjerg 
kan få oplysning om gode tilbud fra LokalBrugsen, kan man til-
melde sig en nyhedsmail som kommer med nyheder, tilbud og 
andre rare sager.  
 
Send en mail til 05143@coop.dk (LokalBrugsen Grønbjerg) med 
navn, så vil I modtage mail med nyheder mv. fra LokalBrugsen i 
Grønbjerg. 
 
Der vil også komme en henvisning til denne annonce i 
”Runestenen meddeler”. 
 
Man kan til enhver tid framelde sig ordningen. 

 
Med venlig hilsen 
Jens Peter Mikkelsen og Bestyrelsen 

LokalBrugsen  
også en del af lokalsamfundet 
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Årets Viking 2009 gik til Jens Kristian 
Christensen 
 
Vi syntes, at Jens fortjener dette års Viking 
fordi: 
 
Han har købt kroen og sat den i stand, så 
endnu en bygning fremstår pænt i vores by-
billede. 
 
Han har købt det gam-
le forsamlingshus, 
hvor vi alle kan se, at 
der er gang i istand-
sættelsen. Vi glæder 
os allerede til at se det 
færdige resultat... der-
med har han sørget 
for, at endnu et hus 
pryder bybilledet i Al-
gade. 
 
Jens har engageret sig 
i  F r i s k o l e n /
Naturmusens arbejde 
med, at få lavet hytter 
og toiletforhold til vo-
res børn, når de op-
holder sig i Engetofts 
plantage. Med dette 
initiativ, kan vores 
børn fremover ophol-
de sig i skoven hele 
dagen, så de både kan 
modtage undervisning 
”under åben himmel” 
samt inden døre, hvis 
vejret ikke er perfekt! 
 
Jens er aktiv i Brug-
sens bestyrelse. 
 
Jens er aktiv i Man-

dags-løbeklubben, hvor han gør sit til at 
hverve nye medlemmer! 
 
Herrebadminton-holdet har også fornøjelse 
af Jens… både på motionsmæssigt plan 
men i høj grad også på det sociale plan… 
ofte står Jens for, at der bliver en bette 
”natmads-taffel” efter kampene gennem ef-
teråret og vinteren! 
 
Alt i alt bidrager Jens til, at vores by - 
Grønbjerg - er noget ganske specielt…� 

���� Årets Viking 2009 
 
 
Ved: Sogneforeningen 

Her overrækker Tine Lund-Nielsen fra Sogneforeningen sølvvikingen til 
Jens Kristian Christensen 
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Arkæologerne har nu gennem 3 somre 

gravet på Omgårds marker 
 

Hver sommer siden 2007 har Grønbjerg væ-

ret det sted, hvor hold af nystartede arkæo-

logi-studerende fra Aarhus Universitet har 

været på udgravning for at blive oplært som 

praktiske arkæologer. Her har de prøvet 

kræfter med udforskningen af den sidste del 

af vikingetidens Omgård. 

At valget faldt på Omgård skyldes, at Ring-

købing-Skjern sammen med Aarhus Uni-

versitet/Moesgård valgte at satse på netop 

Omgård, der er en af de største vikingegår-

de, der hidtil er blevet fundet i Danmark, 

samtidig med at de gamle udgravninger vi-

ste, at der også måtte have ligget en vand-

mølle her allerede i vikingetiden. 

Besøgende vil sikkert have set studenter 

kæmpe med det hårde ler på det område, 

hvor der i sin tid var minkfarm, og som der-

for ikke kunne udgraves dengang. Det er 

den enkle forklaring, at vi har gravet her. I 

Runestenen har vi tidligere fortalt om, hvor-

dan studenterne lærer at grave osv., så vi 

går lige over til at berette om, hvad vi selv 

synes, det vigtigste nye er:  

 

– Vi har i år fundet sporene af den sidste 

hovedbygning i vikingetidens gård, Om-

gård. Den har været imponerende stor, må-

ske endda opført i to etager, som man me-

ner det er tilfældet på baggrund af andre, 

tilsvarende fund i Jylland. Det lyder måske 

lidt vidtløftigt, men to-etagers bygninger i 

træ kender vi afbildet på det samtidige Bay-

eux-tæppe i Normandiet. 

Den sidste hovedbygning i Omgård blev 

bygget omkring år 1100, og efter dette tids-

punkt er der ikke længere spor af bygninger 

på området. Gennem hele vikingetiden, si-

den 700-tallet, stod der for hver generation 

en hovedbygning her, men nu var det ikke 

længere tilfældet. Vi tror derfor, at gården 

blev flyttet, måske blot til stedet for den nu-

værende Omgård. Herfra er der tidligere 

���� Arkæologernes virke i Grønbjerg 
 
 
Ved: Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum. 

Omtrent sådan så den sidste hal i Omgård ud.  
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gjort fund af bygninger fra 

1100-tallet. Tankevækkende er 

det også, at på denne tid skal vi 

regne med, at den nærliggende 

Nørre Omme Kirke var ved at 

blive bygget. Af samme grund 

tog vi da også studenterne med 

på tur for at se nærmere på kir-

ken. Ganske vist er det en byg-

ning af sten, men i det indre har 

den spær og loftbjælker, nøjag-

tig som tidens mode foreskrev 

byggeskikken i bøndernes ho-

vedhuse - som i den sidste byg-

ning på Omgård. 

 

Derimod har vi endnu ikke fundet nye re-

ster af vandmøllerne ved Omgård. Og må-

ske alligevel. I år lykkedes det at få under-

søgt en vejdæmning tværs over engen nær-

mere, og vi håber nu også at få dæmningen 

dateret nærmere. Vi kunne se, at den har 

været brugt til kørsel, men vi ved fra andre 

steder, at dæmninger i sagens natur samti-

dig kan bruges som mølledæmninger. Her 

er det sidste ord altså ikke sagt endnu, og 

der er stadig chancer for at finde mere 

håndgribelige rester af Omgård-møllerne. 

Det har været en stor hjælp, at Ringkøbing-

Skjern Museum har modtaget omtrent 

600.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen til de 

nye udgravninger og til at få undersøgt nye 

og gamle fund nærmere. F.eks. er eksperter 

nu i gang med at få dateret de mange prøver 

af egetræ. Allerede har man fundet ud af, at 

de to mølleblade fra Pøl bæk er af meget 

forskellig alder, det ene er fra vikingetiden, 

det andet fra 1400-årene. Altså var der sta-

dig vandmølle ved Omgård overraskende 

langt op i middelalderen. 

 

Til sidst – tak til alle:  
Udgravningen gennem årene har som tidli-

gere nævnt kun kunnet lade sig gøre, fordi 

nogle venlige lodsejere har stillet deres jord 

til rådighed. Grønbjerg Skole, den nuværen-

de friskole, har åbnet dørene, så de mange 

hold arkæologistuderende har haft et særde-

les bekvemt sted at bo. Mange andre har 

også på forskellig vis været behjælpelige 

med at få praktiske ting løst, sådan at alt har 

fungeret.  

Derfor: endnu engang tak til alle, der har 

hjulpet. � 

Studenterne graver efter vandmøllen – har jeg fundet noget af 

møllen? 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Planen var jo egentlig, at flere af Grøn-

bjergs mænd skulle have været til Le Mans 

i år, men på grund af sommerfesten måtte 

det aflyses. Vi var i stedet kun to der tog på 

rekognoscering i det franske. På opfordring 

kommer her lidt om vores oplevelser. 

 

På en hjemmeside om Le Mans har jeg læst 

spørgsmålet: Hvad er Le Mans? 

Et motorløb? En sportsvognklasse? Et me-

sterskab? En motorbane? En folkefest? En 

by? 

Og svaret er naturligvis: Det hele! 

Selve motorløbet går ud på, at køre længst i 

løbet af 24 timer. Hver bil har 3 kørere som 

skiftes, og der konkurreres i 4 klasser af bi-

ler. 

Selve motorbanen ligger lige udenfor Le 

Mans by godt 200 km sydvest for Paris. 

Halvdelen af strækningen består i øvrigt af 

offentlig vej som inddrages før og under lø-

bet. Vejens beskaffenhed er derfor ikke så 

velplejet som traditionelle racer-baner, hvil-

ket er hård ved bilerne. 

Og det er netop elementet omkring udhol-

denhed, der gør Le Mans så unikt. Nemlig 

at kørerne bliver trætte og laver fejl, samt 

ikke mindst at materiellet bryder sammen. 

 

Vi havde valgt at købe en færdig pakkerejse 

med bus, camping/telt og indgangsbillet. 

Der er dog mange muligheder for selv, helt 

eller delvist, at arrangere rejsen og f.eks. 

køre i egen bil. 

���� Le Mans 2009 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 

Jan Magnussens Corvette i fuld fart. 

Kongen af Le Mans, Tom Kristensen, fotografe-

ret under kørerparaden.  
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Der var afgang torsdag eftermiddag med 

bus fra Kolding, og en bustur på 16-18 ti-

mer er aldrig nogen fornøjelse. 

 

Vi ankom til Le Mans fredag morgen ved 9-

tiden. Vi boede i det område der hedder Ex-

po, som ligger udenfor banen, tæt ved ho-

vedindgangen. 

En af de klare fordele ved at tage med et 

dansk rejseselskab, er at de stiller nogle go-

de faciliteter til rådighed. Der var opstillet 

et stort telt med borde og bænke, hvor der 

også var dansk TV-transmission fra løbet 

og mulighed for at købe lidt at drikke og 

mad af rimelig kvalitet. 

Der var også opsat en container med bade-

kabiner, så man kunne købe sig fri af den 

normale bade-kø. 

 

Hele fredagen var der mulighed for at gå på 

”Pitwalk” - altså gå rundt nede omkring 

”pitlane” og se på alle bilerne, som var stil-

let frem til parade – flere af dem delvist ad-

skilte. 

Mekanikerne hos både Audi og Peugeot 

øvede hjulskifte, og det gav jo også lidt un-

derholdning for os tilskuere. 

Mange af de ca. 250.000 mennesker der år-

ligt besøger Le Mans 24H, besøger jo også 

pitten i løbet af fredagen, så der var natur-

ligvis mange mennesker. Men med lidt tål-

modighed var det faktisk muligt, at komme 

helt frem til hver enkelt pit og få et godt 

kig. 

 

Fredag aften var der kører-parade i Le 

Mans by. En kort strækning i centrum blev 

indhegnet og i denne var der så et langt op-

tog med flotte sportsvogne (bl.a. danskbyg-

gede Zenvo med 1104 HK), orkestre, dan-

sere m.m. Og endelig kom alle Le Mans 

deltagerne siddende i gamle veteranbiler, 

hvorfra de uddelte signerede fotos eller små 

reklameting. 

Folkemængden voksede støt fra indtil et par 

timer før optoget, og de mange tilskuere var 

vilde med at få fingrene i de små souvenirs. 

Alt i alt var det en lidt vandvittig cirkus-

forestilling, men på den anden side noget 

man er nødt til at opleve – i al fald første 

gang man er til Le Mans. 

Besøget i Le Mans by er i øvrigt en oplagt 

mulighed for at få et ordentligt måltid mad. 

 

Fra lørdag morgen var der ”Warmup”, hvor 

holdene kunne foretage den sidste afpuds-

ning af bilerne inden løbet. Herefter var der 

et par ekstra løb før hovedløbet. Et af disse 

var løbet ”Le Mans Legends” med klassiske 

sportsvogne, typisk fra 50’erne og 60’erne. 

Man skulle jo tro, at ejerne af disse gamle 

klassiske biler var lidt ømme over de gamle 

maskiner, men de gav den fuld gas, og der 

var virkelig kamp om placeringerne. 

Vinderen blev i øvrigt en Ferrari 250 LM 

fra 1964 foran en Jaguar Lister GT fra 

1963. 

 

Lørdag kl. 15 gik så starten på selve Le 

Mans 24H. 

En stor del af oplevelsen ved motorløb er, 

at man virkelig kan høre og mærke de vold-

somme racerbiler. Den mest vilde lyd kom 

fra Corvetten i GT1-klassen. I år var dens 

sidste optræden på Le Mans og mange vil 

helt sikkert savne dens karakteristiske brøl. 

De nye dieselbiler (Audi og Peugeot) siger 

ikke ret meget i forhold til benzin-bilerne. 

 

Tilskuere til Le Mans. 
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Banen er over 13 km lang, så det er ikke 

muligt at overskue ret meget af banen på én 

gang. 

Vi syntes selv, at vi havde fundet et godt 

sted at placere os. Men selv om der var et 

godt overblik, kunne vi ikke se mere end ca. 

5% af banen. 

Lige overfor vores placering var der dog en 

storskærm, hvor man kunne følge alt hvad 

der skete i løbet. Og netop kombinationen 

af gode TV-billederne og så samtidig at få 

den fulde oplevelse med lyd, røg og lugt li-

ge foran næsen af en, var super fedt. 

Stedet vi havde valgt, var desuden umiddel-

bart foran et forholdsvis skarpt sving, som 

de hurtigste biler ”kun” kunne tage med ca. 

165 km/t. 

Langs Le Mans banen er der mange steder 

man kan placere sig. I den fjerne ende fra 

hovedindgangen er der to, ret berømte skar-

pe sving (Mulsanne og Arnage). 

Der går faktisk gratis busser fra hovedind-

gangen til den anden ende af banen, men 

desværre er der alt for få busser (måske kun 

en enkelt), så hvis man ikke ville spilde fle-

re timer i kø, var det ret håbløst at komme 

derud. Fransk infrastruktur når det er værst! 

 

Omkring banen er der mange aktiviteter før 

og under løbet. Et tivoli, masser af boder 

med souvenirs, og boder med drikkevarer 

og mad af tvivlsom kvalitet til overpris. 

Ganske som man kunne forvente. Der var 

endda en stor scene, hvor der var koncert 

lørdag aften. 

Der er altså rigtigt meget at se på, så man 

står- og går meget, og godt fodtøj er absolut 

nødvendigt. 

Le Mans er faktisk et fantastisk miks mel-

lem intensitet og masser af tid. Der er lange 

perioder hvor der ikke sker så meget, hvor 

man kan slappe af og udforske alt det der 

foregår rundt om løbet. 

Stemningen er totalt afslappet. Det minder 

egentligt mere om en musikfestival end et 

sportsarrangement. Folk er her for at hygge 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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sig og for at have det sjovt. 

At man f.eks. holder med henholdsvis Audi 

og Peugeot giver ingen grund til strid. 

 

Noget af det der er med til at gøre løbet 

unikt, et at det løber over et helt døgn. Man 

oplever solnedgangen, aftenen, natten, mor-

gengryet og solopgangen. 

Og søndag morgen, hvor man fornemmer, 

at nu nærmer slutningen sig, er der faktisk 

stadig ca. 1/3 af løbet tilbage. 

 

Meteorologerne havde stillet os lidt skyer 

og regn i udsigt om søndagen, men det ude-

blev, så det blev igen omkring de 30 grader. 

Og da vi samtidig led af massivt søvn-

underskud, var det nok ikke 100% af de sid-

ste timer vi fik set. 

 

Resultatet flaskede sig i øvrigt ikke helt 

som vi havde håbet. 

For første gang kørte Peugeot næsten helt 

fejlfrit og undgik tekniske problemer. Det 

blev dobbelt sejr til Peugeot foran Audi nr. 

1 med Tom Kristensen. 

Franskmændene gik helt amok. De har vir-

kelig tørstet efter en sejr i deres eget motor-

løb, og det vil nok øge interessen for Le 

Mans endnu mere, at Audi ikke bare vinder 

hver gang. 

I den næstbedste klasse LMP2, var den 

danskejede bil fra Team Essex helt suve-

ræn. Og med 2/3 dansk besætning i bilen 

(Casper Elgaard og Kristian Poulsen) havde 

vi mange danske tilskuere grundt til at kip-

pe med Dannebrog. 

I GT1-klassen var der også en dansker 

øverst på podiet, da Jan Magnussens Cor-

vette vandt. 

Men det bliver spændende at se om Audi 

formår at komme igen næste år. 

 

Efter løbet var der et par timer til at komme 

retur til teltpladsen og få pakket sammen. 

Herefter var der endnu en lang bustur retur 

til Danmark. 

 

Turen til Le Mans var en super spændende 

og positiv oplevelse, som absolut kan anbe-

fales. 

I mange år har jeg fulgt løbet på TV, nettet 

og net-radio, så det var stort at opleve det i 

virkeligheden. Og det er langt fra sikkert, at 

årets besøg på Le Mans bliver det sidste.� 

Hjælpere til papir- og papcontainer søges ! 
 

Har du lyst til at hjælpe med at holde pladsen omkring vores containere i orden, 
samt hente pressede pap-baller hjem en gang imellem -   

så vil vi meget gerne høre fra dig hurtigst muligt ! 
 

Vi kan godt bruge nogle stykker, så I kan skiftes lidt til det. 
 

Tusind tak til Vagn Lisby for 2 års flot sorteringsarbejde !  
 
Med venlig hilsen 
Grønbjerg Friskoles Støtteforeningen 
Hanne Meiner, mob. 21289738 
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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  
 

Peder Lauridsen Grønbjerg - ham som Jens 

Kristensen købte gården af - sagde, at han 

havde 60 traver havre, som han ikke vidste, 

hvad han skulle med. Det havde jeg aldrig 

hørt før, at man kunne komme i forlegen-

hed på den måde, men det kan man altså i 

Nr. Omme, forstod jeg undrende. Siden 

mærkede jeg at manden, havde en tilbøje-

lighed til at prale. Vi selv havde fået jorden 

drevet på billig måde, thi gårdmændene i 

skoledistriktet kom og tilbød at gøre bed, 

det var nu udmærket, således var Falkes-

gaards arbejde blevet gjort, og nu ville de 

vise hans eftermand samme venlighed, men 

jeg var nu egentlig ikke særlig glad ved at 

få jorden drevet på den måde, og det var én 

af grundene til, at jeg siden købte jord for 

selv at få noget at køre med, og derved bli-

ve uafhængig, i alt fald på dette område. 

Hen på sommeren kom man så i tilgift alle 

vegne fra med småportioner af hø og halm i 

bagenden af vognen til mig. Det var den så-

kaldte ”anordningsmæssige fourage”. Sene-

re hen blev degnekornet 3 tdr. og 2 skp. rug 

og 1 tdr. og ¾ skp. byg leveret mig i uende-

lig små portioner. - En af de første, der le-

verede, var Knud Nikolajsen. Han trak en 

lærredspung, som dengang, var ret alminde-

lig, op af lommen, den var struttende fuld, 

og jeg troede, at det var af penge og tænkte, 

at han måtte være en vældig matador, men 

nej, det var gl. degnekorn, det var byg. - 

Han var en ærlig mand, der leverede den 

smule, han var pligtig til, de fleste leverede 

ingen ting. I den følgende vinter fik jeg fou-

ragen afløst med et stykke eng, som blev 

købt af Ole Skibild, Holmgård og som blev 

lagt ind under skolelodden, og degnekornet 

blev afløst med penge. 

Børneantallet steg, og det blev nødvendigt 

at give mig en medhjælper til de små børn. 

Det blev en konfirmeret pige på 14 år, Else 

Nielsen, Andreas Nielsens datter. Hun var 

en lille hyggelig pige, der i to vintre i sam-

me Skolestue som jeg, arbejdede med de 

små, medens jeg selvfølgelig havde de store 

børn. Den ordning kunne dog ikke tillades i 

længden, og jeg var jo også kaldet således, 

at jeg skulle finde mig i en nyordning – 

Samtidig med vinteren 1895 - 96 begyndte 

jeg en aftenskole. Der mødte ca. 30, og de 

gav mig i julegave gyngestolen. Jeg havde 

Aftenskole uafbrudt i 26 vintre med altid 

stort og tilfredsstillende elevantal, når und-

tages en vinter, da havde jeg kun 5 – 6 ele-

ver, og de var umådelig dygtige, blandt dem 

var Ole Østergaard, Peder Holmgaard, en 

bror til Knud Hansen, Anton. Det uheldige 

var, at de var så dygtige, thi de andre ville 

ikke sidder som undermålere, og så blev de 

borte. Vinteren efter lagde jeg arbejdet om, 

hidtil var det hovedsagelig eleverne som ar-

bejdede og i stedet for var det herefter mig, 

som især arbejdede. - Jeg fortalte verdens-



historie, danmarkshistorie, kirke- og litteraturhistorie, 

fysik, sjælelære og nu fyldtes skolen. En vinter var der 

ca. 60, så vi måtte tage vores egne stole i brug, for at de 

alle kunne komme til at sidde, og de vintre siden, da an-

tallet var under 30, er snart talte. Det er med stor glæde, 

jeg tænker tilbage på min aftenskole, og jeg forberedte 

mig grundigt, og de fik det bedste og interessanteste og 

nyttigste, som jeg ved megen læsning, selv fik, og jeg er 

ikke i tvivl om, at jeg ren kundskabsmæssig set var den, 

der havde langt det meste ud af min aftenskole. Mange 

af eleverne tog på højskole, og når det var til side, havde 

jeg dem igen, til de blev gift, ja ofte - eller der var en an-

den absolut forhindring. Hver anden juledags aften hav-

de vi dem med til juletræ, og den sidste aften formede 

sig festlig med kaffebord og tale og sanglege da fik jeg 

min gave, såsom mit fotografiapparat og kikkert eller i 

sølv og billeder, ja disse timer i, aftenskolen tænker jeg 

på med særlig taknemlighed og glæde - jeg er ikke vis 

på, at jeg ikke godt kunne have blevet en brugelig høj-

skolelærer. 

Foråret 1896 begyndte så smukt, og netop en solfyldt 

dag da kirsebærtræet, i den lille skolehave, som far hav-

de pyntet svært op, stod i fuld blomst, svingede en me-

get fin befordring op foran Skolen, og det var i sandhed 

også fine folk, der steg ud og gik ind i skolestuen. Det 

var selve Kammerherre Dreyer, Stiftsfysikus Holst og 

Provst Vilstrup. Sognerådet og skolekommissionen var 

tilsagt at møde, og jeg gik med, enten man så syntes om 

det eller ej. - Holst og Vilstrup hilste venligt på mig, 

men kammerherren tror jeg ikke værdige mig et blik. - 

Direktionens forslag gik ud på, at Kjærgård skoledistrikt 

skulle slås sammen med hovedskolen, og der skulle byg-

ges en ny to klasses skole, på en jordlod, som allerede 

var købt i nærheden af kirken. - Er det ikke rigtigt skole-

lærer, er det ikke en stor fordel, at have børnene delt i 2 

klasser i stedet for i 1. Det bekræftede jeg selvfølgelig. - 

Men så blev der banket på døren, og 3 mand kom ind. 

Sagen var den, at beboerne i Sinkjær - Kodal - og Grøn-

bjerggårdene havde inderlig fortrudt, at de engang havde 

stemt for, at skolen flyttedes længere vest på, og der var 

blevet en stærk misstemning mod Falkesgaard, som var 

ophavsmand til en sådan ordning, men de var jo vænnet 

til at se op til ham som den, der havde mest forstand på 

den ting, men da det blev dem rigtig klart at de derved 

fik længere til skole og havde givet afkald på en fordel 

til beboerne i Kjærgård, kom omslaget, og de blev bitre 

og følte sig narret af Falkesgaard, og nu var det en depu-

16 
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tation fra de misfornøjede for om muligt at 

beholde skolen, hvor den var. - Deputatio-

nen bestod af Kristian Bilgrav, St. Sinkjær, 

Jacob Nielsen, Dragsdal, og Mogens Øster-

gaard, Grønbjerg. - Kristian Bilgrav var 

ordfører: Hvad ønsker De spurgte Dr. 

Holst. – ”Vi vil grov gjan behold æ’ skoul, 

hvor den er, for wor ban (børn) for alt for 

lånt (langt) nejr (ned) te den nøj (ny).” - Dr. 

Holst: ”Det kan ikke passe.” og så tog han 

et kort og en passer frem, og efter at han 

havde fået at vide hvad den fjerneste gård 

hed, satte han det ene passerben der og det 

andet der, hvor den nye skole skulle ligge, 

og så prøvede han på målingen og sagde, 

der er ikke for langt, der er ikke en ½ mil - 

han tænkte sig vel at børnene kunne benytte 

en luftlinje til skolen, så moser og grøfter 

fik ingen betydning. - Der blev næsten 

uhyggelig tavshed. Amtmanden sad hele ti-

den med ryggen til ved et skolebord og 

skrev. Pludselig siger han, uden at se op 

”Farvel!” idet han løftede hånden og med 

tommelfingeren peger tilbage mod døren. 

De tre ankomne så på hinanden uvisse og 

usikre, men til sidst forstod de, at det var 

meningen, de skulle gå. Ja så listede de 

endnu mere stille ud af døren, end de var 

kommet ind. De havde fået den samme 

uforskammede behandling af amtmanden, 

som jeg selv engang havde fået, så det var 

da ikke alene en lærer som var et usselt 

kræ, konstaterede jeg i mit stille sind, med 

en vis tilfredshed, men også en bonde. 

Mølgården lå syd for vejen - den er siden 

flyttet nord for vejen af Kristian Hansen - 

og et stykke syd for gården lå vindmøllen, 

men den trængte i høj grad til at blive re-

staureret og det havde møller Jensen ikke 

råd til. Møller Jensen, var gift med en søster 

til Mogens, Marinus og Laurids Østergaard, 

som alle tre boede her i sognet, hun hed 

Henriette, og var hans anden kone. De måtte 

først sælge møllen, og nogle år efter gården 

og flyttede så til København, hvor Jensen 

havde været vognmand, før han kom til Nr. 

Omme. Her blev deres tre døtre ret mærke-

ligt gift: Sofie med overfaktoren på Guthen-

berghus, Kristine med Vexelerer Lamm, og 

Henriette med den kendte skotøjsgrosserer 

Hegtor. Med sin første kone havde Jensen 

en datter, der hed Ida, og hun blev gift med 

en broder til skomager Lauridsen i Spjald. 

De havde først en forretning i Ringkøbing, 

men så rejste de også til København og Lau-

ridsen begyndte en forretning - en grosserer-

forretning i slagteriprodukter, Gl. Kongevej 

64 og dette hjem kom vi til at stå i nøje ven-

skabsforbindelse med, og det er af den 

grund, jeg omtaler alt dette så omstændeligt.
� 

fortsættes i næste nr. 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 



18 

Børn i NaturMusen har i lang tid fulgt et 

par Musvitter, mens de stiftede familie. Tid-

ligt i foråret blev der sat en mejsekasse med 

web-kamera i op under taget på børneha-

ven. I NaturMusen har vi set, hvordan det 

første strå sirligt blev lagt hen, mens mere 

og mere redemateriale  kom til. Fuglene 

skubbede til redematerialet med rumpen og 

med vingerne, så der til sidst var  en super 

dejlig rund rede, hvori fuglemor lagde 8 æg. 

Vi hørte, hvordan fuglemor kærligt kaldte, 

når hun var sulten. Så kom fuglefar og fod-

rede hende. Ind imellem forlod fuglemor re-

den, og vi så, hvordan æggene lå. Hver 

gang hun kom tilbage, vendte hun rundt på 

æggene, så de fik varme fra hende hele ve-

jen rundt.  

 

Efter flere dages fred og ro, så vi pludse-

lig et kæmpe næb åbne sig – det ene æg var 

blevet ruget ud. Hurtigt blev æg efter æg til 

åbentstående næb med spæde pip, når mor 

og far kom med mad. Til at begynde med 

fik fuglemor maden i næbbet og fordelte fo-

deret i mindre portioner.  

 

Parret fik syv dejlige unger, som næsten 

nåede at blive flyvefærdige. Tirsdag og ons-

dag i uge 22 så det ud, som om den ene un-

ge efter den anden forlod vores fuglekasse, 

fordi der blev færre munde at mætte, og det 

så ud som om fuglene én efter én forlod 

kassen. 

 

Nogle voksne undrede sig dagen efter 

over, at der pludselig var ro i kassen. Hvad 

var sket? Var ungerne bare døde? Lettelsen 

var stor da en voksen senere kunne fortælle, 

at hun havde set 4 fugle forlade reden. 

Men alligevel. Det var underligt, at de plud-

���� Massakre i Grønbjerg 
 
 
Ved: Doddy Møller Bach 
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selig alle var væk i løbet af 1-2 døgn. Og 

det så ud som om der lå nogle døde unger i 

redekassen. Det mærkelige var, at en anden 

fugl, trods de døde unger, var ved at bygge 

rede oven i den gamle rede…. Der var man-

ge teorier fremme om, hvad der var sket.  

Vi så en fugl kæmpe for at få en død fugle-

unge ud, og havde helt ondt af den, fordi 

den ikke kunne få liget gennem hullet. Der-

for besluttede vi os til at åbne kassen for at 

tømme den. Sorgen blev stor, da vi så, at 

der lå 6 døde unger, hvoraf den ene var fly-

vefærdig. 

 

Vi kontaktede en ornitolog fra lokalområ-

det for at høre, hvad der evt. kunne være 

sket. Efter at have hørt på historien og de 

forskellige teorier, var han ikke et sekund i 

tvivl om, hvad der var sket. 

Han var overbevist om, at musvitparret var 

blevet fordrevet fra reden af et par skov-

spurve, som er lidt stærkere end musvitter. 

De havde sat sig for ville bo i lige netop den 

fuglekasse. Skovspurve bygger rede i højt-

hængende kasser, og de har ingen skrupler 

med at fordrive en beboet kasse. 

Han fortalte, at hvis vi ville være sikker på 

at det var musvitter der fremover skulle ha-

ve kassen, så skulle vi ikke have den så højt 

oppe. Kassen skulle helst ned i en højde af 

½ m. til 1.80…. 

 

Men hvordan kan man så have set 4 forla-

de reden?? Jo, det må have været de gamle, 

som ind imellem har været inde i reden for 

at fodre og varme ungerne. Imens hun har 

være der, er den ene unge efter den anden 

død. Der har været færre åbne næb da fug-

len har forladt reden. Derved har man troet, 

at det var en unge, der fløj.  

 

Selv om vi er godt og grundig trætte af 

hvad der er sket, så får skovspurveparret 

lov til beholde redekassen, fordi de allerede 

på nuværende tidspunkt har lagt 1 æg. Når 

ungerne er fløjet fra reden, flytter vi kassen 

ned i musvithøjde. � 
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Så er "familie og samfunds" nye navn ble-

vet fundet og det blev:  

. 

”Margrethes Døtre af 16. april 2009” 
 

Det var et navn bestyrelsen selv fandt, så 

der blev ingen vinder af vores konkurrence. 

Baggrunden for navnet er, at vi havde stif-

tende generalforsamling den 16. april, som 

jo bekendt er dronning Margrethes fødsels-

dag. 

 

Vores kalender er fyldt med en masse ar-

rangementer, som blandt andet er: 

• pileflet 

• vinsmagning 

• mad med inspiration 

• besøg hos Femilet. 

 

���� Familie og Samfund blev til ”Margrethes Døtre” 
 
 
Ved: Pia Kristiansen  

Vi håber at mange af byens kvinder vil støt-

te op om vores forening, så vi kan få en mo-

derne ”husmoder” forening. Med en masse 

gode arrangementer og socialt samvær. 

 

Et medlemskab koster 100 kr. og for dem 

får man en flot kalender og der er rabat ved 

arrangementerne. 

 

Har man lyst til at blive medlem af Margre-

thes Døtre, så kan man henvende sig til et 

af bestyrelses medlemmer, som er:  

 

Formand Pia Albæk Kristiansen 22168409 

Næstformand Jytte Hankelbjerg 97384268 

Kasserer Jytte Nilausen 97384378 

Sekretær Lissi Aagaard Dyrberg 21497492  

Henriette Qvist  98485452 
 � 

Fra venstre Pia Kristiansen, Henriette Qvist, Lissi Dyrberg, Jytte Nilausen og Jytte Hankelbjerg 



22 

Vi elsker vort land – synger vi  
Vi elsker vort land, er en fast tradition ved 

SanktHans-fester i Danmark. 

 

Sangen er skrevet af Holger Drachmann i 

1885, 21 år efter tabet af Sønderjylland ved 

nederlaget i 1864. Det er en tid, hvor den 

nationale romantik var på sit højeste, og 

hvor man svælgede i at kunne synge Vi el-

sker vort land ! 

 

Sangen fortæller om alt det, vi holder af, 

men så sandelig også om alle de trolde, vi 

vil holde væk fra døren. 

  Man kunne spørge, hvordan man holder en 

trold væk fra døren ? 

 

Holger Drachmanns forslag er at tænde 

glædesblus på fædrenes gravhøje. Fædrene 

er jo alle dem, der er gået forud for os, og 

som har kæmpet for : 

• Selvstændighed 

• Frihed, Lighed & Broderskab 

• Folkeoplysning 

• Demokrati 

• Trosfrihed 

• Ytringsfrihed 

 

Det er stærke værdier, vi har tilkæmpet os, 

og som vi gerne vil give som en gave til an-

dre folk. 

 

Sådanne glædesblus er stærke og gode, hvis 

de bliver anvendt rigtigt. Ellers kan de sætte 

noget andet i brand, og det er heller ikke 

godt (spørg dem bare på ambassaden i Da-

maskus! ). Vi brød os jo ikke om det, da vi i 

vores iver for at tænde et glædesblus kom 

til at tegne en verden, hvor det var vores 

flag, der blev flammernes bytte. 

 

Hvis vi ser til de mange folkeeventyr, vil vi 

se, at det ofte handler om at kalde trolden 

���� Skt. Hans-talen 2009 
 

 
Ved: Ole Rasmussen  

ved sit rette navn – men det må være et 

navn, som trolden selv anerkender, for el-

lers bliver der ingen kommunikation. 

 

Derfor var Muhammedtegningerne kun 

med til at optrappe en konflikt, men de var 

ikke til gavn for nogen eller noget, hverken: 

• Ytringsfriheden 

• Danmark 

• Anders Fogh Rasmussen 

• JyllandsPosten 

 

Derfor må vi hele tiden arbejde på at se, 

hvor ufredens ånd ligger på lur i dag og i 

morgen og til næste år. 

 

Det gælder på alle planer i samfundet : 

• Inden i os selv 

• Derhjemme bag de 4 vægge 

• I vores Grønbjergske idyl 

• Her i vores eget lille dejlige land, som 

Holger Drachmann skrev om 

• Ude i den store verden, hvor vi også 

spiller med 

 

… og lad os så ellers møde hinanden med 

vores danske humor og ironiske distance. 
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Det kan vi fint gøre, når vi alle kender til, 

hvad det handler om, men overfor folk fra 

andre dele af verden er det sværere. 

Da må vi hver gang vurdere, om målet og 

midlerne hænger sammen. 

 

Jeg kan godt synes, det er i orden at jeg bli-

ver portrætteret med flyvervinger i en vovet 

sommerrevy, men man kunne ikke gøre det 

samme overfor Muhammed eller Allah, for 

eksempel. 

 

Det er væsentligt at modtageren af det bud-

skab, vi sender, forstår det budskab, som vi 

gerne vil afsende. 

 

Hvis vi vil fred her til lands, må vi først 

identificere troldene, og så må vi tage kam-

pen op med dem – men det skal være en 

kamp, der afvæbner troldene i stedet for at 

sætte en hel verden i brand. 

 

Den værste trold at tæmme sidder inden i os 

selv, og derfor må vi begynde der. Vi må 

huske på, at vi ikke altid har styr på alting: 

• Somme tider kan muslimer have krav 

på en undskyldning 

• Somme tider kan der komme noget 

godt fra: 

• Bruxelles 

• København 

• Ringkøbing-Skjern Kommune 

• Spjald 

• Naboen 

• Konen 

 

Derfor er det så godt, at det ikke kun er i 

Grønbjerg, vi synger denne sang. Vi står 

sammen med de andre i hele landet, når vi 

synger Drachmanns midsommervise. 

 

Så lad os ranke ryggen sammen med alle de 

andre, når vi synger: 

Vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte 

Hans! 

Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r 

tvivlende kolde.   � 

Fodboldsæsonen efterår 2009 / forår 2010 
 

Til efteråret har vi tilmeldt følgende hold. 
U- 15 Drenge 7-mands Træner: Jesper Lauridsen 
U- 12  Piger 7-mands Træner:  Margit Lauridsen 
U- 9  Piger 5-mands Træner: Jørn Bank 
U- 8  Drenge 5-mands Træner: Jørn Bank 
 

Elsebeth Kirk vil stå for pigeholdet til kamp, med hjælp fra Jens Kirk.  
Der er altid en af dem med til kamp. Der er kamp i uge 34 - 35 - 36 - 38 - 39 
Der er medaljer til alle i sidste spillerunde. Det er de uger der er planlagt nu, 
men jeg kan ikke love at der ingen ændringer bliver. 
 

Vi vil i Grønbjerg IF gerne sige tak til alle spillere og trænere, for deres store 
indsats i denne sæson som netop er slut. 
Der kommer til at mangle nye trænere, på nogle af holdene efter jul. Så vi vil 
gerne høre fra interesserede, som kunne tænke sig at træne børnene. 
 

I ønskes en god sommer. Og på gensyn i uge 33, der starter træningen op for 
alle hold. 
 

Fodboldhilsen Grønbjerg IF  
v/Margit Lauridsen. 
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Bevaringsværdige gravminder – hvad er 

det ? 
 
Et gravminde er en gravsten eller et grav-
sted og kulturministeriet har udarbejdet 
nogle kriterier for hvornår gravsten/
gravsteder er bevaringsværdige. 
 
Kriterierne er:  
• Gravminder, der er mere end 100 år 

gamle 
• Gravminder, der er specielt typiske for 

den enkelte kirkegård 
• Gravminder, hvis udsmykning har sær-

lig interesse 
• Gravminder, med specielle lokalhisto-

riske navne 
• Gravminder  med særlige og interes-

sante inskriptioner 
• Gravminder, med særlig kunsthistorisk 

interesse 
• Gravminder, der bevarer mindet om 

særligt fortjenstfulde mænd og kvinder 
 
Og hvad betyder det så for vores kirke-

gård her ved Nr. Omme Kirke? 
 
Det betyder, at hvis en gravsten ikke er be-
varingsværdig, skal den ikke bevares, når 
gravstedet sløjfes. 

���� Nr. Omme Menighedsråd 
 
 
Ved: Formanden Else Pedersen 

Gravsteder, som ikke længere bliver passet 
eller betalt for at blive passet, bliver sløjfet, 
og hvis de pårørende ikke ønsker stenen, er 
det menighedsrådets opgave, at sørge for at 
stenen bliver knust. 
”Udgåede gravsten” må ikke bare placeres 
uden for kirkediget, som vi hidtil har gjort, 
det skal vurderes om de er bevaringsværdi-
ge, og i så fald skal de stå inde på kirkegår-
den. 
Vi har haft besøg af en museumsmand fra 
Ringkøbing-Skjern Museum, som sammen 
med graver, menighedsråd og lokalhistorisk 
arkiv har gennemgået alle gravsten både in-
de på og udenfor kirkediget og museet laver 
nu en indstilling til Skjern Provsti, om det 
antal sten, der bedømmes som bevarings-
værdige. 
 
Når menighedsrådet modtager listen over 
de bevaringsværdige sten, vil vi sørge for, 
at de bliver placeret pænt på kirkegården. 
 
De resterende sten udenfor kirkediget vil 
blive fjernet og knust. 
 
Så hvis nogen ønsker at afhente en sløjfet 
sten på en af deres pårørende er man meget 
velkommen til at kontakte graveren her hen 
over sommeren. � 

Nr. Omme Kirkegård – der er liv i de døde stene. 
 

Tirsdag den 8. september kl. 19.00  

 
vil graver Klaus Tang lede en kirkegårdsvandring, hvor der vil blive fortalt historier 
og beretninger om dem, der ligger begravet her, om stenene og hvad der ellers måtte 
være interessant. 
Måske har du noget at bidrage med – så henvend dig til Klaus – eller mød blot op til 
gåturen. 
Turen afsluttes med Åbent Hus og Kaffe i graverens redskabsskur. 
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Sacred Faces –  

i Nr. Omme Kirke 

Traditionen tro skal der igen i år 

være billedudstilling i Nr. Om-

me Kirke i efteråret. I år er det en 

lokal kunstner, nemlig Jens Erik 

Bygvraa, Grønbjerg, der viser sin 

serie af Sacred Faces, hvilket be-

tyder Hellige Ansigter. Udstillin-

gen viser særlige detaljer fra Ra-

kowice Kirkegård i Krakow, Po-

len.  

Billederne er store fotografier af 

de små Kristus- og Mariafigurer, 

der er på gravminderne på kirke-

gården. På én gang er billederne 

udtryk for industrisamfundets 

masseproduktion, og også et 

meget individualiseret indtryk af 

et religiøst samspil mellem livet 

og døden. 

Udstillingen indledes med en 

gudstjeneste og fernisering søn-

dag den 27. september kl. 10.30, 

og varer frem til Alle Helgens 

søndag, som er den 1. november. 
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Hvem? 

Anne Grethe Hansen hedder hun, og hun er 

54 år, har 3 døtre, hvoraf den yngste er 25 

år. Hun er bedstemor til 4, idet de to ældste 

piger har skænket hende 2 børnebørn hver. 

Hun bor i Herborg med sin ven, der er pæ-

dagog som hun. Hun er født og opvokset i 

Vesterbæk ved Spjald og er i øvrigt søster 

til Margit Lauridsen. 

Men det er ikke det, der er det væsentlige 

for hende. Hun brænder for sit fag og det er 

det, som hun først og fremmest fortæller 

om. 

 

Uddannelse: 

Hun siger: ”Jeg var oprindelig sygehjælper, 

og det var jeg rigtig glad for, for jeg kan 

godt lide at arbejde med mennesker. Jeg var 

på plejehjemmet i Videbæk. Men da jeg al-

tid gerne har villet være pædagog, startede 

jeg på uddannelsen for 14 år siden. Jeg gik 

på Ikast Seminarium, og det var nogle rigtig 

spændende år, selvom jeg var lidt ældre end 

de andre på mit hold. 

Efter at jeg blev færdig, har jeg taget en 

psykoterapi-uddannelse, samtidig med at 

jeg arbejdede. Det gjorde jeg, fordi jeg er 

meget optaget af samtalen, supervision og 

personalepleje. Jeg tog denne uddannelse i 

Sønderjylland på en institution, som hedder 

SIF. Jeg tog den på den måde, at jeg var af 

sted 2 - 3 dage i hver måned i 5 år. 

Efter Seminariet arbejdede jeg et stykke tid 

i Brande med en psykiatrisk gruppe, hvoref-

ter jeg blev ansat på Skovgårdskollegiet i 

Skjern, som var et botilbud til voksne han-

dicappede. Det er nu nedlagt og lagt sam-

men med Blomstervænget i Ringkøbing, og 

de er blevet til Holmelunden i Ringkøbing. 

Det skete umiddelbart før kommunesam-

menlægningen, fordi det gamle Ringkøbing 

amt ønskede at gøre botilbuddene up to date 

ved at bygge flerværelseslejligheder til be-

boerne. Nu viser det sig, at kapaciteten i det 

nye hjem er for lille, og derfor er man nu i 

gang med at starte et nyt bofællesskab i Vi-

debæk for yngre handicappede. Dem har 

man først fået kendskab til senere, fordi de-

res handicaps som ADHD og Asperger ikke 

har været tilstrækkeligt diagnosticeret før.  

I forvejen er der to bofællesskaber i Vide-

bæk med 5 beboere i hver, og med det nye, 

der er normeret til 6 , skal der ansættes no-

get personale, fordi der fra disse enheder 

skal udgå hjemmevejledning til 20 menne-

sker, der bor i eget hjem. Alt dette skal jeg 

være leder for, da det hører ind under Cen-

ter Øst, som har hovedsæde her på Grøn-

bjerghjemmet. 

 

Arbejdsliv: 

Efter Skovgårdskollegiet var jeg ansat på 

Bakkehuset som personalekonsulent, og det 

var der, jeg var, da man søgte en leder her. 

Jeg havde faktisk ikke tænkt mig at søge, 

men da jeg i længere tid havde gået med 

ønske om at ”sidde for bordenden” og ud-

stikke retningslinjerne for en institution, be-

sluttede jeg mig for at tage herud og se på 

det. Da jeg kom her, var jeg ”solgt”, for der 

var så hyggeligt og hjemligt, som jeg sjæl-

dent har oplevet på institutioner, så jeg be-

sluttede straks, at det her ville jeg søge; og 

så blev jeg heldigvis antaget, og det har jeg 

været utroligt glad for i de 5 måneder, som 

jeg har været her. Det er jo en mindre insti-

tution med ca. 30 medarbejdere, som er 

utrolig søde og rare, og som skaber nogle 

meget hjemlige forhold for beboerne, hvil-

ket jeg synes er meget vigtigt.  

 

Pædagogiske principper: 

Jeg mener i øvrigt også, at beboerne skal 

have lov til at bestemme så meget som mu-

ligt over sit eget liv, for det vil vi jo gerne 

alle, men de har brug for, at der er nogen, 

���� Præsentation af Grønbjerghjemmets nye leder  
 
 
Ved: Grete Tange 
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som støtter dem i deres beslutninger.  

 

”Som udgangspunkt er det nemlig ikke 

dem, der ikke forstår os, men os, der ikke er 

dygtige nok til at forstå deres kommunikati-

on,”  

...sådan sagde en vejleder, som jeg engang 

havde. Og det synes jeg er meget rigtigt. 

I det hele taget er jeg optaget af, at give be-

boerne oplevelser, som kan glæde og udfor-

dre dem og derved skabe rum for fornyelse 

samtidig med, at vi skal sørge for trygge 

rammer og hensyntagen til den enkelte.  

 

Som eksempel på det kan jeg nævne, at vi 

blev inviteret til generalprøve på ”Den lille 

prins” på Friskolen, og det ville de fleste 

gerne, men der var en enkelt, som ikke kun-

ne overskue det. Da vi andre var klar til at 

gå, kom hun og sagde: ”Går vi nu?” Og da 

svaret var ja, fik hun sin frakke på og kom 

af sted i sutsko, og fik derved en fantastisk 

oplevelse. 

 

Oplevelser her i byen: 

Jeg oplever også, at beboerne her på hjem-

met føler sig meget tilpas her i Grønbjerg, 

fordi de bliver ”set” og hilst på, og det bety-

der meget for dem. Brugsen er i den forbin-

delse et helt kapitel for sig, fordi de jo selv 

kan gå op og handle og derved føle, at der 

er ting, som de selv kan klare. Vi synes og-

så, at Brugsen er vigtig for os, da det er dej-

ligt nemt at handle der i stedet for at skulle 

længere væk. 

Børnehaven var herhenne og slå katten af 

tønden, og det havde de og vi en rigtig god 

oplevelse af, tror jeg, fordi de så har set de 

mennesker, som bor her, og derfor ved, at 

vi ikke er ens alle sammen.”  

 

Personalekonsulenten har ordet: 

Om sin tid som personalekonsulent fortæl-

ler Anne Grethe videre:  

 

”Det var meget spændende, fordi jeg gen-

nem dette arbejde var med til at præge ar-

bejdsmiljøet på arbejdspladsen. På Bakke-

huset, hvor der er omkring 100 ansatte til 

beboere med svære handicaps, kan der være 

medarbejdere, som løber ind i problemer 

med kolleger, ledelse eller beboere. For 

dem er det meget værdifuldt, at de kan få 

bearbejdet vanskelighederne med en per-

son, som kan hjælpe dem med nogle værk-

tøjer til at komme videre med arbejdslivet 

på en måde, så de ikke bryder sammen med 

stress eller andre psykiske sygdomme. – En 

sådan person var jeg, og jeg oplevede efter-

hånden (jeg var den første på posten), at de 

kom forbi for lige at vende en oplevelse 

med mig, før den blev til et problem for 

dem. Jeg havde naturligvis også længere 

samtaler med hver person, og jeg fandt ar-

bejdet meget meningsfyldt. Naturligvis har 

jeg også taget disse erfaringer med her i mit 

nye job, for her er jeg jo også personale-

chef, samtidig med at jeg skal være med til 

at fremlægge de pædagogiske principper, 

som vi skal fungere under.” 

En engageret person har haft ordet, og jeg 

takker mange gange for, at hun ville fortæl-

le os alle om sit arbejde og sit liv. � 

Der er ”sommermange” gode 
tilbud på Nettorvet netop nu – 
se selv på www.nettorvet.dk 
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Prioritering og fokusering er 2 nøgleord, 

som mange virksomheder lever efter. Alt 

det der ikke er din kernekompetence, skal 

du lade andre om at gøre. 

 

Det er noget vi alle kender fra vores ar-

bejdsliv, hvem har ikke oplevet, at arbejds-

opgaver er blevet outsourcet, fordi andre 

angiveligt kan gøre det bedre og billigere? 

 

Jeg oplever, at årsagen til at vi i Grønbjerg 

har fået opfyldt mange af de målsætninger 

vi har sat os er, at vi har været gode til at 

prioritere hvad vi ønskede, og at vi har for-

stået at holde et skarpt fokus på at opfylde 

målet og ladet andre ting vente. 

Jeg tror at vi skal holde fast i denne evne 

således at vi i endnu højere grad adskiller os 

fra mængden ved at ” få projekter gennem-

ført”, som andre kun drømmer om. 

 

Projekt Friskole er et godt eksempel. Pri-

oritering var klar fra starten, Grønbjerg skal 

fortsat have en skole. Fokus har været på at 

løse opgaven og ressourceforbruget var 

stort. 

 

Forsamlingshuset et andet godt eksempel: 

Bestyrelsen har taget beslutningen og fået 

støtte til at afhænde forsamlingshuset, fordi 

det er en underskudsforretning, som dræner 

pengekassen og fordi perspektiverne i byg-

ningen var for dårlige. Beslutningen er mo-

dig, da forsamlingshuset er en stor del af 

Grønbjergs historie, men omvendt nødven-

dig for at sikre at Grønbjerg også har en 

fremtid. 

De nødvendige opgaver omkring skolen og 

���� Grønbjerg-2000 formandsberetning 2008 
 
 
Ved: Sten Schmidt 
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forsamlingshuset er nu løst og vi ”skal” nu 
findes et nyt projekt for fremtiden. 
 
I foråret har en gruppe medlemmer fra 
GUF, Sogneforeningen, Friskolen og Ung-
domsklubben været beskæftiget med at un-
dersøge mulighederne for at forbedre an-
vendelsesmulighederne af Multisal og om-
kringliggende faciliteter. De er kommet en 
indstilling til Grønbjerg 2000, der blandt 
andet indbefatter ny bygningsmasse til brug 
for skolen og foreningerne. 
Næste fase består i at få konkretiseret beho-
vene og få udarbejdet et konkret projekt, 
som der efterfølgende skal skaffes finansie-
ring til. Dette arbejde går i gang hen over 
efteråret, så der vil gå lidt tid endnu, før vi 
ser reel byggeaktivitet. Med vores sædvan-
lige fokus, bør vi få succes med dette pro-
jekt. 
 
2008 blev også et år, hvor Grønbjerg igen 
var i mediernes søgelys. Denne gang både 

positivt og negativt. Udover at nogle borge-
re valgte at tæske nogle udenbys fra med 
frossent kød, blev vi valgt som Årets 
Landsby i kommunen i en konkurrence med 
Nordea som sponsor. De 50.000 kr. er del-
vis anvendt til kunstudsmykning på skolen, 
mens Sogneforeningen har en opgave med 
at bruge det resterende beløb på udsmyk-
ning af byen. 
 
Fra den negative front skal jeg måske 
nævne, at Regionen barslede med et forslag 
om nedlæggelse af rute 26 fra Skjern til 
Holstebro. Konsekvenserne ved dette for-
slags gennemførelse kan blive at bosætnin-
gen i yderdistrikterne bliver vanskeliggjort, 
da såvel studerende som beboere uden kø-
rekort sættes i en vanskelig situation. 
Beslutningen er udskudt indtil videre, men 
vi må forvente, at vi bliver involveret i end-
nu et slagsmål på et senere tidspunkt. 
 
Det bliver ofte drøftet på bestyrelsesmø-

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen     
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !    
prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,---- kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time    
    
    

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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derne i Grønbjerg 2000, at vi skal gøre en 
indsats for at forskønne området og specielt 
bybilledet. Det kan være svært at gøre dette 
uden at krænke den private ejendomsret. 
Det er måske lidt nemmere, når vi taler om 
de arealer, der er fælles for os alle, det vil 
sige fodboldbanerne, fortovene og kir-
kestien. Er det rimeligt overfor vores nabo 
eller genbo, at fodboldbanerne bruges til 
hundeluftning uden at efterladenskaber fjer-
nes? Er det rimeligt at kirkestien ofte er 
ufremkommelig for skolebørnene på grund 
af møg og mudder? Er det rimeligt at pensi-
onisten med rollator skal forcere byggema-
terialer og affald på fortovene for at komme 
frem? Nej, det er ikke rimeligt og det bør vi 
tænke over. 
Hvis vi alle også giver det en tanke, hvor-
dan vores hus og grunds ydre fremtoning er, 
og retter lidt på hækken og bruger lidt ma-
ling, kan vi nemt forbedre det lidt triste 
image, som bybilledet udstråler. Men som 
sagt er det jo vores egen sag og pengepung, 

men her er alligevel en opfordring. 
På plussiden skal nævnes at de nyligt udsat-
te påskeliljer og tulipaner ved byskiltene al-
lerede gør deres positive indsats på dette 
område. 
 
I forventning om at vi alle gør en indsats for 
at leve op til den hæder vi har modtaget 
som Årets Landsby 2008, vil jeg slutte min 
beretning for i år. 
 
Formand for Repræsentantskabet:  
Henrik Thomsen 
 
Bestyrelsen består efterfølgende af: 
Formand Sten Schmidt 
Holger Sørensen       
Klaus Tang 
Heidi Kjær 
Eva Sørensen  
Mogens Ballegaard 
Ole Berthelsen 
Rep. fra Idrætsforeningen � 

 

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 
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���� Grønbjerg Forsamlingshus 
 
 
Ved: Sogneforeningen og Tina Risom & Jens Kristian Christensen 

Kære medborgere 

 

Den 1. maj 2009 blev salget af Grønbjerg 

Forsamlingshus en realitet. 

Pr. 1. maj ejes Forsamlingshuset af Jens 

Kristian Christensen, Valhalla Træbyg. 

 

Inventaret, herunder borde, stole og service, 

ejes fortsat af Sogneforeningen. 

Sogneforeningen har aftalt med Jens Kristi-

an at inventaret forbliver i forsamlingshuset 

indtil Sogneforeningen ønsker at flytte in-

ventaret til et andet sted. 

I den periode hvor inventaret står i forsam-

lingshuset varetager Jens Kristian udlejning 

af borde, stole og service. Som modydelse 

kan Sogneforeningen leje forsamlingshuset 

vederlagsfrit, til de arrangementer vi ønsker 

at afholde i forsamlingshuset, f.eks. julefe-

sten. 

 

Jens Kristian honorerer samtlige indgåede 

udlejningsaftaler i 2009 til Sogneforenin-

gens opgivne priser. 

 

Ny priser på nye bookinger af forsamlings-

huset, borde, stole og service, oplyses af 

Jens Kristian på 23 26 58 90. 

 

Med venlig hilsen 

Sogneforeningen. 

 

Kære medborgere og øvrige interessere-

de 

 

Den 1. maj overtog vi Grønbjerg Forsam-

lingshus og byder hermed velkommen til et 

nyrenoveret Forsamlingshus. 

De aftaler som er indgået i 2009 er naturlig-

vis til den aftalte pris, men vi bliver nødt til 

at hæve lejen i takt med at huset bliver re-

noveret. 

 

Med hensyn til de nye priser er de således: 

 

Udlejning til ungdomsfester/efterskolefester 

under opsyn af forældre: 

..................................................kr. 2.500,- 

 

Salen alene i hverdage (mandag-torsdag) 

...................................................kr. 1000,- 

 

Salen alene i weekender (fredag-søndag 

samt på helligdage/mærkedage)  

..................................................kr. 1.800,- 

 

Køkken ved kaffe ........................kr. 300,- 

Køkken ved spisning ...................kr. 500,- 

 

I disse priser er følgende inkl. 

- service - borde og stole  

- forbrug af vand, varme, strøm samt gas. 

 

Ved alle udlejninger indføres obligatorisk 

slutrengøring for at sikre et dejligt og rent 

feststed. 

Prisen herfor ................................kr. 500,- 

 

Ved udlejning af service og stole/borde "ud 

af huset" 

 

Borde .......................................kr/stk. 18,- 

Stole nye.....................................kr/stk. 7,-  

Stole ..........................................kr/stk. 5,-  

Service pr. kuvert ...........................kr. 15,-  

 

Afhentning og levering efter aftale 

 

Der planlægges et åbent-hus arrangement i 

september-oktober måned - men herom 

senere. 

 

Med venlig hilsen 

Tina Risom og Jens Kristian Christensen  

23 26 58 90 

97 38 28 12� 
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Formandens beretning: 

Så blev det endelig efterår og vi kunne åbne 
endnu en sæson i ungdomsklubben. I det 
gamle bageri…men det blev et kort op-
hold……….allerede sidst i september flyt-
tede vi ind i idrætsforeningens klubhus. Jeg 
blev kontaktet af Tom fra idrætsforeningen, 
at vi gerne måtte benytte deres klubhus hvis 
vi var interesseret. Hvilket vi med glæde 
tog imod. Det skal også siges at, vi er meget 
glade for at være i klubhuset. Vi bruger alle 
rummene – omklædningen til bordtennis og 
det andet omklædningsrum til musik og pu-
derum, udendørs spiller de unge fodbold, 
bruger bålhuset og legepladsen. 
 
Vi har haft 33 medlemmer og nogle en-
kelte besøgende der betaler pr. aften.  
 

Lya, Lennart og Lars har ledet klubaftner-
ne. Som klubrådsmedlemmer til bestyrelsen 
blev valgt Jonas og Marius. 
Lya har sagt ja til endnu en sæson, så hende 
kan I glæde jer til at se igen næste sæson. 

Lennart vil komme så tit han kan for hans 
nye arbejde hos Falck i Århus, (Tillykke 
med det) og Lars har fra næste sæson, valgt 
gymnastikken til fordel for ungdomsklub-
ben – vi takker for hjælpen. 
 

Vi har haft mange aktiviteter i denne sæ-
son, vi startede med en weekend-lejrtur til 
spejderhytten i Hee, Baboon City, bolsje-
kogning, julehygge og pakkespil, skøjtedi-
skotek, badeland i Holstebro, bowling, be-
søgsaften for 4. klasse og pizza aften som 
afslutning. 
 
Bestyrelsen har været repræsenteret i 
Multikulturhusudvalget, et underudvalg af 
Grønbjerg - 2000, som fik lov til at komme 
med ideer og ønsker til nye bygninger/
ombygning og samarbejde om et evt. nyt 
multikulturhus i forbindelse med friskolen. 
Et spændende stykke arbejde med visioner 
om samling af foreninger og udnyttelse af 
fælles bygninger… sammen står vi stærke-
re, ligesom den fælles generalforsamling i 

���� Grønbjerg Ungdomsklub 

 
Ved: Eva Sørensen 

Fra venstre: Asger Andreasen, Susanne Juelsgaard, Børge Jensen, Birthe Kamp Jensen og 
Conrad Jensen 
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2010 vil føre til større samarbejde forenin-

gerne imellem og forhåbentlig større inte-

resse for generalforsamlingen. 

 

Tak til Idrætsforeningen for lån af lokaler 

og jeres måde at ta’ imod os på – det har vi 

været rigtig glade for, vi glæder os til yder-

ligere samarbejde. 

Tak til grønbjerg ungdomsklubs bestyrelse 

for godt samarbejde. 

Stor tak til Lya, Lennart og Lars for god le-

delse af klubben. 

Sidst men ikke mindst, tak til de unge men-

nesker som bruger klubben. 

 

Den nye bestyrelse består af: 
Børge Jensen  

97 38 41 86 / 23 68 76 06 - bj@skent.dk 
Asger Andreasen 

20 14 12 58 - asgerma@mvb.net 

Conrad Jensen 
96 10 00 95 - conrad@mvb.net 

Susanne Juelsgaard 
28 69 14 67 - mor-til-fire@mail.dk 

Birthe Kamp Jensen 

97 13 22 20 / 40 13 60 22 - birthekamp@hotmail.com  
� 

97 38 42 85 

ÅbningstiderÅbningstiderÅbningstiderÅbningstider    
 

mandag - tirsdag - torsdag 

900 - 1700 

Bestil tid i god tid 
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Generalforsamling den 27. maj  
 

Endnu et år er gået, og i det kom som den 

helt store begivenhed åbningen af Grøn-

bjerg Friskole i august 2008. Det var en 

spændende dag, som alle omkring skolen 

havde set frem til, og den blev optakten til 

et skelsættende år vor lille by. 

Som lidt udenforstående har jeg på fornem-

melsen, at skolen er kommet rigtig godt i 

gang, og at elever, pædagoger, lærere, og 

forældre er særdeles tilfredse med dagligda-

gen, som den former sig nu. – Men hvad 

har støttekredsen med det at gøre? 

Ja, vi har gjort nogle af tingene mulige, og 

det er vi glade ved. Dem vil jeg nævne sam-

tidig med, at jeg vil fortælle om vore egne 

tiltag. 

 

1. Vi blev anmodet om at give 50 000 kr. 
til opdatering af skolens IT, således at de 

computere, der var der, kunne køre. Finn 

Krogh Jørgensen tog sig af den manuelle 

del, mens vi betalte software og licenser. 

 

2. Til friskolens indvielse havde vi købt T-
shirts til alle voksne og børn o skolen og 

børnehavedelen. Det så rigtig fint ud ved 

indvielsen, og også da vi så det på TV om 

aftenen. Vi har derefter prøvet at sælge flere 

ved et ophæng i Brugsen, og der blev da 

solgt nogle stykker. 

 

3. Ved starten manglede friskolen likvide 

midler, da statstilskuddet først falder efter 3 

måneders forløb, og da der i første omgang 

ikke var en bank, der ville have med frisko-

len at gøre, blev vi bedt om at låne 100 000 

til friskolen. Det accepterede vi, men det 

blev ikke nødvendigt, da Ringkøbing Bank 

(vestjyskBank) til sidst sagde ja til at være 

friskolens bankforbindelse. 

 

4. Derfor kom vi ikke til at bruge nogen 
penge på det. Men da børnene jo ikke læn-

gere kunne køre med den offentlige bus, der 

var blevet nedlagt, blev vi i stedet bedt om 

at købe en bus; og det gjorde vi, så det tog 

���� Friskolens Støttekreds - årsberetning  
 
 
Ved: Grete Tange 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Torsdag den 20.august kl. 18.30 ved Ørnen og 18.35 ved P-pladsen i 
Grønbjerg. Havevandring i Hee.   
Vi besøger Krista og Niels Stengaard, Hjortevej 6, Hee, 6950 Ringkøbing. 

De har en villahave med mange planter og lidt vand. De laver mange plan-

ter selv, især Rhododendron og Azalier, som de sælger lidt af. 

Vi kører i egne biler, men samlet dertil, og man kan godt komme med, selvom man ik-

ke selv har bil. Vi drikker vores medbragte kaffe i haven. 

Deltagerpris: 30kr for medlemmer og 40kr for ikke-medlemmer. 

 

Søndag den 6.september kl.10.00 – 12.00. Plantebyttemarked på Grønbjerg Brugs     

P-plads.  
I anledning af Havens dag laver vi et lille lokalt plantemarked. Kom og byt dit over-

skud fra haven med andres overskud. Har man ikke noget at bytte med, kan man købe   

planter billigt. Vil man have en stand med planter til salg eller bytte, skal man kontakte 

Eva Broni tlf. 97 38 41 79 senest den 1.sep.  
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en ordentlig bid af vores opsparing. Det la-

der dog til, at bussen er god, og den er siden 

blevet dekoreret med reklamer af forskellig 

art, som friskolen har sørget for, og den har 

også fået betalingen. 

 

5. Året igennem har vore containere til 
pap, papir, jern og dåser været opstillet ved 

Brugsen og bag Grønbjerg Møbelindustri. 

Dem har folk været rigtig gode til at bruge, 

så der er kommet penge ind løbende via 

dem, selvom jernet ikke har været så ind-

bringende som sidste år. Svend Erik Laurid-

sen og Vagn Lisby har igen i år stået for 

containerne ved Brugsen, og det har de 

gjort godt, så derfor vil vi gerne takke dem 

mange gange. Det har gjort det let for os. Vi 

vil dog gerne igen appellere til folk om at 

sortere pap og papir grundigt, så de ikke 

skal sortere plastik, glas bæreposer og andet 

fra, for de får altså ingen timeløn for det. 

 

6. Jørn Bank har forsynet os med afskud-
te messing jagtpatroner, som er gået videre 

til vor indsamling. Tak for det. 

 

7. Vi har undervejs ikke været ovenud til-
freds med ”Jernhenrik” fra Tim, fordi han 

ikke har været lige punktlig med afhentning 

og afregning, men vi har ikke kunnet finde 

en mere villig – forstået på den måde, at 

han tager alt med – aftager, så vi fortsætter 

med ham. 

 

8. Flaskebonerne i Brugsen har også lø-
bende givet penge i kassen, så det har vi 

været glade ved. Tak til alle, der lader bo-

nerne tilfalde os. 

9. Vestjyllands Olieforening har også bi-
draget med lidt via tilskud ved olielevering. 

Det er ikke de store beløb, men mange bæk-

ke små… 

 

10 Vi har haft andre overvejelser angåen-
de pengeyngel, f.eks. bankospil, præmie-

spil, julemarked og højskoleuge, men intet 

af det er sat i værk. Selvom vi søgte penge 

hjem fra Tipsmidlerne til højskoleugen, så 

fik vi intet, og derfor droppede vi det i før-

ste omgang. 

 

11. Det sidste nye, vi har lagt an til, er et 
serveringsteam i Herninghallerne til større 

arrangementer, hvor man kan tjene rigtig 

godt. Det fordrer imidlertid, at der er en 10 

-12 stykker, der gider være med, for ellers 

bliver det for hårdt. Hvis nogen har lyst, så 

henvend jer til Hanne Meiner. 

 

12. Endelig har Green Team holdet fortsat 
med at mødes enten sammen med forældre-

ne eller alene. Det, som teamet har aget sig 

Torsted Auto- og Traktorværksted  
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/ Jørgen Falk Nielsen 

 
Jeg tilbyder:  
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere 
Tilbudspris på bil til syn 

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
 

 20 års erfaring 
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af, har været følgende: klipning af alle de 

store hække vha. en stor maskine lejet og 

doneret af nogle forældre, rengøring af fli-

ser og asfalt ved og i skolegården, rensning 

af plænen foran friskolen og græssåning på 

den blotlagte vold samt rengøring af vold 

og fortov. Vi har sagt fra til den ugentlige 

vedligeholdelse, og vi har været trætte af ci-

garetskodderne ved indgangene. 

Som ”betaling” har Støttekredsen sponsore-

ret en jule- og påskefrokost til holdet + 

Svend Erik og Vagn med 

påhæng, og da er stadig er 

brug for flere hænder og 

plads omkring bordet er 

evt. nye hjælpere særdeles 

velkomne. 

 

Endelig skal jeg sige, at 

vi er med på ideen om 

fælles generalforsamlin-

ger, så det regner vi med 

at være en del af til næste 

år. 

Som det kan forstås, har vi 

ikke sat mange nye fisk i 

søen, men vi har forsøgt at 

holde dem svømmende, 

som har været søsat. 

Med dette vil jeg gerne 

rette en stor tak til alle, der 

støtter os på forskellig vis 

enten med penge, gennem 

medlemsbidrag eller på anden vis (Kultur 

og Samfund har doneret til os), arbejde, 

hjælp og gode råd og ideer. Især vil jeg ger-

ne takke mine medbestyrelsesmedlemmer 

for en god og konstruktiv indsats. Der har 

været en god og positiv ånd.  

 

Ved generalforsamlingen var der genvalg 

over hele linjen.� 

Bestyrelsen fra venstre Grete Tange, Kim Lørdal, Hanne Meiner, 

Mogens Ballegaard og Gravers Sønderby 

Høstgudstjeneste - søndag den 20. september kl. 14.00 
 

En festligt pyntet kirke vil igen i år danne rammen om vores høst-
gudstjeneste.  
 

Den er, traditionen tro, kl. 14.00 og vil indeholde alt det, en høst-
gudstjeneste skal. 
 

Vi håber at rigtig mange vil medbringe lidt af årets høst, det vil pynte 
op i kirken, og efter gudstjenesten vil der igen i år, traditionen tro, 
blive holdt auktion over det medbragte høstoffer. 
 

Og naturligvis er der kirkekaffe. 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 
 

Hvad skal man tro? 

 

I maj og juni måned har der været meget 

fremme om, hvor farlig solen er, og samti-

dig er der blevet skrevet om, at man skal 

have meget D-vitamin, som dannes i huden, 

når man får sol på den. Vi kommer nu ind i 

sommerferien, og der bliver forhåbentlig 

nogen sol. Hvad skal man så gøre? Man 

skal selvfølgelig nyde solen, som det længe 

har været god latin. 

Man bliver i bedre humør af at få sol, føler 

sig bedre tilpas og får mere energi, og det er 

i sig selv sundt. Desuden får man D-

vitamin, og det forebygger en række syg-

domme. 

Det er rigtigt, at man kan få hudkræft af sol-

lys, men risikoen nedsættes betydeligt, hvis 

man ikke overdriver, og hvis man undgår at 

blive skoldet. 

Det farlige er en fridag med solskin, hvor 

man er ude hele tiden, uden at være rigtigt 

tilvænnet til solen. Det er der, de fleste 

skoldninger kommer. Det kan undgås ved at 

holde "siesta" i skyggen fra kl. 12-15, hvor 

der er flest ultraviolette stråler. 

Det vigtige er, at man undgår at blive skol-

det. Så er solen mere til gavn og nytte for 

helbredet, end den er skadelig. � 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

Klinik for sundhed og velvære 
 

 

 

 

 

Zoneterapi ���� Massage 

Elektroterapi ���� D-tox spa 
 

Gavekort udstedes 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

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

Skifter du e-mail så meddel det på runestenen@runestenen.dk  
så er du opdateret med nyheder fra Grønbjerg 
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Torsdag 16. april 2009 døde Frede Højmo-
se, 84 år, på sygehuset i Holstebro. 
 

Ca. 1½ måned forinden havde han fattet 
modtaget meddelelsen om, at lægerne hav-
de fundet årsagen til den generelle helbreds-
svækkelse og de mange indlæggelser og 
lungebetændelser i løbet af vinteren: en 
kræftsvulst i lungen, tæt på spiserøret. 
 

Som behandling af sygdommen fik han fik 
tilbudt stråler på Århus Universitetshospi-
tal. Dette takkede han ja til og fik endda 
fremskyndet starten på de 4 behandlinger til 
start torsdag 19. marts og afslutning tirsdag 
24. marts. Det var med en vis optimisme og 
tro på at have fået ekstra levetid, at han tog 
med taxaen hjem til Grønbjerg igen. 
 

Desværre måtte han indlægges i Holstebro 
allerede torsdag i samme uge, da han selv 
følte sig ude af stand til at fungere og trives 
derhjemme. Denne indlæggelse blev den 
sidste og varede til 16. april. Bisættelsen 
fandt sted lørdag 25. april. 
 

Igennem hele ovenstående forløb – og så-
mænd også gennem vinterens indlæggelser 
– mærkede vi hvor mange mennesker, der 
bekymrede sig om Frede. Opringninger og 
hilsner fra folk i byen, nye og gamle nabo-
er, spillere fra fodboldklubben/gymnastik/
badminton, elever fra skolen, planteskolens 

kunder og ansatte, nære og fjerne slægtnin-
ge. Alle, der på ét eller andet tidspunkt hav-
de krydset Fredes mange ’stier’, og som 
han havde nået at sætte et ’aftryk’ på. For 
det gjorde Frede. Ingen var for ham ligegyl-
dig, og alle, der har været i selskab med 
ham, kan efterfølgende berette om hans ka-
risma og evne til at være nærværende og 
engageret. 
 

Det har varmet os meget, at I har bekymret 
jer så meget om ham og om os, såvel mens 
han var indlagt, da han var derhjemme, som 
da han var i strålebehandling og blev ind-
lagt igen. Ikke mindst opmærksomheden i 
forbindelse med bisættelsen, gjorde stort 
indtryk. Det være sig de mange fantastisk 
flotte buketter og kranse i lige netop alle 
farver, som Frede syntes så godt om. Også 
fremmødet i kirken og til den efterfølgende 
’gravøl’ i Kærgård viste en imponerende 
deltagelse. Der holdtes en meget flot tale, 
samt skrevet en nekrolog i seneste nummer 
af Runestenen. Begge dele udført af Søren 
Nilausen. 
 

Tak til alle jer, som før, under og efter for-
løbet har vist jeres overvældende deltagel-
se. Det er trods alt ikke uden betydning at 
vide, at en mand i Fredes alder, har kunnet 
favne så bredt og røre så mange lige til det 
sidste. 
 

Mange hilsener 
Susan, Poul, Karen og Anders 

���� Familiens tak! 

Murermes te r  Jens  K i rk  
 

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 

tinaogjenskirk@mail.dk 
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PipeCon designer, fremstiller og leverer rørsystemer til skibe 

og dieseldrevne kraftværker. 

Leverancerne omfatter komplette udstødningssystemer inklu-

siv lyddæmper, modulopbyggede pumpeenheder, rør unitter 

samt alle former for tanke og trykbeholdere. 

Rørsystemer 

PipeCon as 
PipeCon as 

Ribovej 4 

DK-6950 Ringkøbing 

Tel. +45 96 92 20 00 

Fax +45 96 92 20 02 
 

info@pipecon.dk 

www.pipecon.dk 
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Festival-åbning (Housewarming) i Ringkø-

bing: Det var nogle forrygende timer vi til-

bragte sammen med OM-Teatret og andre 

medvirkende i Ringkøbing den 10. juni. 

Hjemme havde vi forinden lavet dragter og 

syet navneskilt m. tlf. nr. på hver enkelt 

dragt. Børnene fik forinden serveret en me-

ga stor pølsehorn og ½ royal banan i 

”Gertrüdes” restaurant, til stor morskab for 

børnene. Mogens kørte os sikkert derud og 

vi mødtes med OM-Teatret i en gårdhave 

bag Ringkøbing Bank, hvor alle børn fik 

udleveret en stor flot blå ballon med helium 

i. Da kl. blev 12.00 gik vi i lang kø ud på 

torvet, hvor OM-Teatret var i fuld gang 

med at danse og spille musik. Herefter gik 

vi i lang optog ned på græsplænen ved Råd-

huset, hvor alle ballonerne blev ”sluppet 

løs” i et drivhus, som herved symboliserede 

drivhuseffekten. Vi sang ”Tænk hvis jeg 

sad på månen” og kunne herefter nyde de 

mange flotte indslag fra forskellige kunst-

nere. Så blev drivhuset båret ind på midten 

af plænen og børnene skulle nu hente en 

ballon igen. Borgmesteren holdt tale, klip-

pede snoren over og erklærede festivalen 

åben. Da slap samtlige børn deres ballon og 

en lind strøm af blå balloner steg til himmel 

og tog retning mod Grønbjerg. 

 

Humlebierne: har været på besøg hos Gert 

og Bente for at se på kaninunger. Her kunne 

børnene se helt nyfødte unger uden pels. 

Heldigvis var der også nogle lidt ældre un-

ger med pels. Humlebierne så, hvordan fod-

ringen foregik via computeren som bestem-

te, hvor meget og hvornår ungerne skulle 

have mad. Til sidst legede børnene i høet og 

blev godt støvede. Heldigvis kunne de blive 

pustet rene med kompressorluft. 

 

Bedsteforældredag: Det var en rigtig hyg-

gelig dag for os alle. Der blev budt velkom-

men kl.9 til bedsteforældrene med kaffe og 

boller. Børnene optrådte derefter med nogle 

sange for bedsteforældrene og så gik det el-

lers derudaf i hele området. Alle havde fået 

en slags ”skattekort” udleveret over boldba-

nen og Grunden, og nu skulle der løses op-

gaver. Ved de 6 forskellige poster, var der 

et billede af en fugl. Her skulle man på et 

stykke papir besvare nogle spørgsmål om-

kring fuglen. Heldigvis kunne børnene 

hjælpe der hvor bedsteforældrene havde det 

svært, for børnene havde hørt godt efter, da 

der blev snakket om de forskellige fugle. 

Heldigvis var vejrguderne med os den for-

middag. 

Så heldig var SFO-en ikke. De havde bed-

steforældredag om eftermiddagen hvor der 

gik hul i skyerne og store mænger vand fos-

sede ud. Heldigvis var der plads i bålhuset 

så man ikke blev alt for våd. Karolines bed-

stefar havde sin harmonika med og spillede 

���� Nyhedsbrev fra NaturMusen 
 

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 
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nogle gode sange. Èn af dem var bl.a. Bro 
bro brille. Det var en hyggelig eftermiddag 
med snak, kaffe og kage. 
 
Pyjamasfest: Den 4. juni havde SFO-en py-
jamasfest. Det var en dejlig aften med liv 
og glade dage, hvor alle kom i pyjamas – 
også de voksne….Vi sang karaoke, dansede 
limbo-rock og stoledans. Ind imellem blev 
der spist kage, popcorn og frugt. 
 
På det seneste er SFO-en blevet hjemløse 
på grund af renovering af lokaler. Da der er 
konstateret asbest loft i SFO-en har man be-
sluttet, at hele loftet rives ned og nyt sættes 
op. Vi får malet, lagt nyt gulv, etableret rum 
til wii og karaoke, nye toiletter m.v. Dvs., 
SFO-en kan efter sommerferie starte op i 
helt nyrenoverede lokaler, som er indbyden-
de og spændende. Personalet er selv med til 
at indrette og udsmykke rummene. Vi glæ-
der os rigtigt meget til det hele er færdigt. I 

den tid hvor man ikke har kunnet være i 
SFO-en, er alle trukket ned på Grunden. 
Her har børnene snittet, leget i telte, byg-
get fuglekasser og spillet bold. En mandag 
hvor skolen var lukket, var alle på Grun-
den og spiste bålmad. 
En fisketur til teglværkssøen er det også 
blevet til. Vi stod med mange fiskestæn-
ger, men fangede ikke noget med dem. 
Derimod fangede vi haletudser og andre 
sjove vanddyr i vores fiskenet. Den dag 
fik vi vores eftermiddagsmad ved søen.  
 
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.  

GRØNBJERG 

AUTO 
 

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

Bemærk:  
 

Der opsættes nye 

skiltestandere langs 

Algade – med flere 

gode tilbud fra din 

dagligvarebutik. 
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Ved sommerfesten weekenden den 12.-13. 

juni var der mange forskellige og underhol-

dende indslag således var der fredag   

”talentkonkurrence” på programmet.  

Der var 5 modige hold der stillede op hvor-

af de fire hold var med musikalske indslag 

og den femte var trylleri og anden manipu-

lation. 

Vinderne af konkurrencen blev en gruppe 

bestående af Morten Meiner (trommer) An-

ders Øster (klaver) Simon Sand (guitar) 

Thomas Lund-Nielsen (guitar) og sangsoli-

sterne Lea Søndergaard og Kathrine Ther-

kildsen med nummeret ”Vågner i natten” af 

Dodo and the Dodos. 

Billedet er på forsiden af bladet og det er 

fra venstre: Simon, Lea, Anders, Kathrine, 

Thomas og siddende ved trommerne Mor-

ten. 

Senere på aftenen fredag var der general-

prøve på GrønbjergRevyen 2009. Her blev 

diverse små hændelser taget under kærlig 

behandling i form af en TV aften: Station 2 

- Klamphuggerne - Sporten - lægebordet og 

flere udsendelser hvor der blev fundet em-

ner frem fra lokalsamfundet der passede ind 

i den tilsvarende sammenhæng. Brugsen  

med temaet støt brugsen og støt dig selv 

ved at købe blomster til konen og whisky til 

manden. Den lokale læge der kan noget 

med muskler og manuel terapi, buschauffø-

ren på Friskolens bus med småkager til bør-

nene ved juletid, mangel på diesel, og flere 

andre godmodigheder. 

Friskolen gik heller ikke ram forbi i form af 

papir, pap- og jernindsamling. Ligesom 

”pigerne der forlader byen” fik en salut med 

på vejen. 

Heller ikke den lokale voldsepisode hvor en 

ung mand blev banket med noget frosset 

kød gik ram forbi i form af den børneleg 

���� Sommerfesten 2009 

Her bliver der banket bøf, af: fra venstre Malene, HC, Susanne (liggende) Erik og Dorthe 
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der hedder ”banke, banke bøf”  

Revyholdet bestod af: Claus Schjerlund, 

Dorthe Liv, Hans Chr. Birkebæk, Susanne 

Bagger, Erik Øster og Malene Cadovius   
-mb 

--------------------- 
En hilsen til arrangørerne 

Nogle af os er hurtige til at springe på sce-

nen, når der f.eks. arrangeres sommerfest i 

Grønbjerg......ikke mindst fordi vi er rime-

ligt sikre på, at der bliver klappet af os. 

NYT FRA GRØNBJERG GUFNYT FRA GRØNBJERG GUFNYT FRA GRØNBJERG GUFNYT FRA GRØNBJERG GUF    
    

CYKELTUR CYKELTUR CYKELTUR CYKELTUR ----  Kend dit sogn.   Kend dit sogn.   Kend dit sogn.   Kend dit sogn.     
    

Grønbjerg GUF inviterer dig på en cykeltur rundt i sognet. 
    

Tirsdag den 11. august kl. 19:00. Tirsdag den 11. august kl. 19:00. Tirsdag den 11. august kl. 19:00. Tirsdag den 11. august kl. 19:00.     
    

Start fra Kirkens P-plads. Klaus Tang er guide. 
Tur pris 20,- kr. 
Mød op! Det bliver en skøn tur. Medbring selv forfriskninger 
til turen. Der er indlagt pause. 

Men det er jo faktisk arrangørerne, som 

skulle have et stort bifald! 

Tusinde tak til jer, som har knoklet for at 

stille et super program på benene - et pro-

gram som stod så sikkert, at end ikke den 

vilde blæst kunne vælte det omkuld! Et 

program som gav både sjov og hygge til 

store og små. 

 

Mange hilsner fra Dorthe Liv � 

Medicinen fra Videbæk ApotekMedicinen fra Videbæk ApotekMedicinen fra Videbæk ApotekMedicinen fra Videbæk Apotek    
 
Har du brug for nogle produkter fra Håndkøb, så er det så let at ringe til Vide-
bæk Apotek og bede dem sende det med til Lokalbrugsen i Grønbjerg.  
 
Her kan du så afhente efter kl. 17.15 og afregne for varen 
Telefonnummeret til Videbæk Apotek er: 97 17 25 00 

 

Endnu en fordel ved at have Lokalbrugsen! 
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Den 16. og 17. maj blev der afholdt 

"Holstebro Open". 

Grønbjerg Billardklub deltog med 4 spille-

re, men ingen af dem nåede helt til tops. 

Jon Iver Schwartz vandt dog en præmie 

(gavekort på 500 kr.) som den spiller, der 

havde spillet den bedste kamp i forhold til 

sit aktuelle snit. 

Landsmesterskaberne i "Tenax" blev af-

holdt 6. juni. Michael Pedersen og Lars Ja-

cobsen nåede en 6.-plads ud af 26 hold. 

  

Den 31. juli og 1. august spilles der 

"Herning Veteran-games". (Man skal være 

over 40 år for at deltage). Der er 6 tilmeldte 

spillere fra Grønbjerg. � 

���� Grønbjerg Billardklub 
 
 
Ved: Henning B. Møller 

Her er hvad pigerne mente om den dag! 
Det var fedt at de ville komme helt til 

Grønbjerg! 

Det var helt vildt sejt at de kom! 

Det var fedt at træne med dem, og være 

sammen med dem! 

Jeg fik en autograf af Lupus! 

Jeg fik autografer af dem alle sammen! 

Jeg fik et billede af mig og Salami! 

Det var mega cool og sejt at træne sam-

men med dem! 

Vi fik en holdbillede sammen med Lupus! 

De var søde og rare mod os! 

 

Hilsen - Maja, Kathrine, Christina, Emma, 

Rikke, Emilie, Tina og Henriette. 

En sjov dag på stadion,da FCMidtjylland kom på besøg. 

Det går som varmt brødDet går som varmt brødDet går som varmt brødDet går som varmt brød    
Hvorfor er der ikke kommet gang i ovnen? 
Vi er netop nu i gang med at få godkendt vores ovn med ”omgivelser” hos kreds-
dyrlægen.  
Det betyder at vi i løbet af juli måned vil sætte de første brød i oven – og vi lover 
at I kan glæde jer, til friskbagt brød flere gange om dagen.  
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Asta Nielsen, Købmandsallé 4, døde den 

24. maj 2009 og blev den 30. maj begravet 

fra Nørre Omme Kirke. Asta blev 83 år. 

Hun blev født i Hover Sogn, men voksede 

op i Ølstrup i en søskendeflok på 11 i fami-

lien Sørensen. En søskendeflok, hvoraf fle-

re fik deres virke og stiftede hjem  i Grøn-

bjerg. 

Som ung kom Asta i en af sine pladser til at 

kende nabosønnen Thorvald Nielsen i 

Klidsbjerg. Bekendtskabet udviklede sig, 

og i 1947 giftede de sig og stiftede hjem på  

Sandbækvej (nu Sandbækvej 24), som de 

havde købt. Her fik Asta og Thorvald et 

travlt og virksomt liv, hvor de altid hjalp og 

støttede hinanden. Det var en æressag for 

dem begge, at der var orden og akkuratesse 

omkring alt, hvad de foretog sig. Men trods 

travlhed lykkedes det dem også at give de 

seks børn et godt og trygt hjem. Et hjem, 

hvorfra de har fået mange kvaliteter med 

sig videre ud i livet, og som ikke mindst 

skyldes, at Asta var en fantastisk god mor 

for sine børn. 

I 1993 havde Asta den store sorg at miste 

sin mand. På dette tidspunkt havde parret 

allerede planlagt at bygge hus på Køb-

mandsallé, som Asta så måtte flytte alene 

ind i efter et års tid. Her blev hun rigtig glad 

for at bo og fik sig et godt naboskab, som 

det imødekommende og positive menneske, 

hun var. 

Asta var et interesseret menneske, som hav-

de mange interesser, og helt fra sin ung-

domstid har hun dyrket idræt, og fulgte sta-

dig med i sportsaktiviteter på fjernsynet. 

Asta Nielsen vil efterlade et stort savn hos 

naboer og venner, men ikke mindst for hen-

des store familie vil savnet føles smerteligt. 

Asta efterlader sig sine seks børn, Karl i 

Tarm, Niels, Lene og Hanna i Spjald, Poul 

Erik i Grønbjerg, Kurt i Ulfborg samt svi-

gerbørn, 14 børnebørn, og 9 oldebørn. 

Æret være Asta Nielsens minde! � 

Udflugt i Kultur og Samvær  

torsdag den 13. august 
 

Vi kører fra parkeringspladsen 

ved Brugsen kl. 13. 30 - og er hjemme igen ca. kl. 18.30. 
 

Eftermiddagskaffen nydes på Fjordens Perle i Skavenhus. 
 

Derfra skal vi køre en guidet tur gennem Skjern Enge. 

Vi får en naturvejleder med i bussen, så det skal nok blive en god dag! 
 

Betaling for køretur og kaffe – 150 kr. klares i bussen.. 
 

Tilmelding senest d. 10. august til 

Herdis 97 38 40 92 - eller - Grethe 97 38 42 65 
Hilsen bestyrelsen 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 
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Trods en stiv kuling og blæst blev kampen 

mellem Grønbjerg IF og FC Midtjyl-

land spillet på venskabelig basis, og kam-

pen endte som ventet med en masse mål til 

Midtjyderne - resultatet blev 19-3 iflg. 

dommer Ole Madsen. En ganske underhol-

dende kamp, især for Midtjyderne, som fik 

lov at spille i et lidt anderledes tempo end 

normalt, og hvor målmand Martin Raska 

ofte var ude i "marken" for at spille 

med, hvilket også resulterede i, at Grøn-

bjerg drengene fik lov at score et par mål, 

så det ikke endte med et æg til dem. Martin 

Raska fik lov at spille ude i 2. halvleg, og 

der var ingen tvivl om, at han meget gerne 

ville have lov at score, hvilket han fik mas-

ser af muligheder for, men enten ramte han 

ikke bolden rigtigt, eller også stod Grøn-

bjergs målmænd - henholdsvis Klaus Tang 

og Thomas Dyrberg rigtig godt.  

Det var en kamp, hvor Grønbjergs forsvar 

havde en del at lave - her hjalp det ikke at 

have nogle af de gamle garvede oldboys-

spillere, som Klaus Tang, Jørgen Bank, Je-

sper Lauridsen eller Torbjörn Lund-Nielsen 

med. 

Kampen foregik i en god stemning, godt 

ført an af Ole Madsen fra Ørnhøj, som efter 

sigende for nylig har erhvervet sig dommer-

kortet.  

Efter kampen blev der taget fællesbillede til 

evigt minde om en god og underholdende 

aften, og efter et bad fortsatte spillerne til 

fællesspisning i forsamlingshuset.  � 

���� Stemningsrapport fra en forfrossen tilskuer 
 
 
Ved: Tine Lund-Nielsen 

De lyse trøjer er Grønbjerg og næsten alle de mørke er FCM  
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VIKINGEN ER LØS 

Hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Roskilde bank for et år siden, ville du have 

64,- kr. i dag. 

 

Hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Bonusbanken for et år siden ville du have 

206,- kr. i dag. 

 

Hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Nanocover for et år siden ville du have 

791,- kr. i dag 

 

Hvis du havde købt 2.667 stk. ”dansk pilsner” for 10.000 kr. i Fakta for et år siden og 

havde drukket dem, ville du kunne få 4.666,- kr. for de tomme flasker og kasser i dag. 

 

 

Han sagde til sin svigermoder: ”Ja, - julemanden har da i det mindste den helt rigtige 

indstilling. 

- ”Hvad mener du”? 

- ”Han kommer kun på besøg én gang om året”. 

 

 

Lille Bjarnes forældre skulle skilles. Og han blev spurgt om hvor han ville bo. 

”Jeg vil ikke bo hos min far eller min mor for de slår” 

Nå hvor vil du så bo? 

Hos ”Brøndby” de slår ingen. 

 

 

Foran et værtshus stod en ”frelsersoldat” med et skilt: 

 

”ALKOHOL ER MENNESKETS FJENDE” 

 

En lettere bedugget herre kigger lidt på skiltet og går ind på værtshuset. 

To timer senere kommer han ud med en øl i hver bukselomme. 

Han går hen til frelsermanden, gør honnør og siger: 

”Melder – jeg har nedlagt 12 fjender og taget to fanger” 



 

Annoncesponsor: 

 

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SSSS    

Butikstorvet i Grønbjerg 

Håndkøb og afhentning af receptmedicin  

Lokalbrugsen sparer dig for  
mange unødige kilometer  

Tænk så mange muligheder i én butik! 
 

Lokalbrugsen - din servicebutik 

alle former for tips og lotto - 

Sende og hente pakker - Frimærker  mv.  

”Hæveautomat”  
Når du lige står og mangler lidt kontanter 

Dagligvarer -  
til både de store og de små indkøb 
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