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Valgkampen rykkede ind i Grønbjerg Friskole
Det er ikke som i TV, hvor der står en række politikere og taler. Når der er direkte radio,
kan man optage sekvenserne efterhånden. Her er det Finn Krogh Jørgensen som initiativtager til Grønbjerg Friskole, der interviewes sammen med datteren Maja. Foruden det lokal islæt, var der besøg af Kristen Demokraternes Sv. Erik Tarp, Venstres Elmo Flaskager, Niels Rasmussen fra Socialdemokraterne og Peter Sørensen fra SF.
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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
"O God, help me to keep my big mouth
shut until I know what I am talking about."
Oversat til dansk bliver det til:
”O Gud, hjælp mig til at holde min store
mund lukket, indtil jeg ved, hvad jeg taler
om”.
Dette citat hang engang på en stor kirkedør
i England.
Det er muligt, at det er et bibelcitat, men
under alle omstændigheder er det i mange
tilfælde/situationer et godt citat .
Det kan godt være, at mange snakke forstummer, såfremt man holder ovenstående
citat for øje - eller rettere for tunge.
Jeg kan jo godt se, at holder man citatet efterrettelig, bliver det hele jo knap så spændende, og så er der knap så meget at ”løbe
med”, men mange frustrationer ophidselser
og i yderste konsekvens venskaber der kan
gå i stykker, kan undgås, såfremt man vil
holde sig lidt orienteret og gå til kilden i
stedet for at gætte og sætte rygter i søen,
som ikke har spor hold i virkeligheden.
Vist siger man at, ”der går jo ikke røg, hvis
ikke der har været brand” - men kommer
røgen fra den rigtige brand?
Hele denne problematik er et af de små
samfunds hager. Den lille irritation der kan
koges op til ophidselse og anden frustration,
når man sidder hjemme i sin egen lille osteklokke. Der er en verden uden for Verona og dem der bor i den verden tænker også.

Nu er det så moderne at placere et ansvar,
og der skal også helst rulle et par hoveder
eller så.
Havde det været en fodboldklub så var træneren for længst blevet fyret.
Nu er LokalBrugsen i Grønbjerg hverken
en fodboldklub eller forsvarskommandoen
eller DSB, men LokalBrugsen i Grønbjerg.
Og hvis ansvar er det så at det går ad h.. til.
Det er mit, det er dit, det er bestyrelsen, det
er uddeleren. Ingen kan sige sig helt fri.
Det er igen det lille samfunds hage - der
skal hele tiden gøres en indsats. Man kan
aldrig læne sig tilbage og sige at nu går det.
For det gør det ikke. Det er op ad bakke hele tiden.
Jeg ved også at der skal være plads til alle.
Både ateister og de mere religiøse. Venstre
lige så vel som højrefolk. De sociale og
dem der gerne vil være for sig selv. De
energiske og dem der har knap så megen
overskud.
Hvad vil du med dit lokalsamfund?
Og så må du agere derefter
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Og så til Brugsen
Så står vi der igen - vi har prøvet det før.
Krise og nedgang. Lukningstruet.
Og hvad gør vi. Indkalder til krisemøde.
Næsten hele Grønbjergs befolkning er mødt
op. I hvert fald de der lægger ca. 30% af
den mulige handel fra Grønbjerg i Brugsen.
Hele situationen ridses op, og der kommer
masser af forslag til ideer, der kan sættes i
søen.
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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.

I Nyt fra Byrådet

byggende indsats med 1 mio. kr. på børneog familieområdet.

Ved: Hans Østergaard 97 38 14 45

Med Grundtvigs smukke
tekst til en vore allermest populære efterårssange , er vi
for alvor gået ind i efteråret.
Nu falmer skoven trindt om
land
og fuglestemmen daler.
Nu storken flyver over strand
ham følger viltre svaler.
Budget 2010.
I sidste udgave af Runestenen redegjorde
jeg for budgetlægningen 2010-2013. Siden
sidst er budgettet på byrådets oktobermøde
endeligt vedtaget, og et stort flertal af Byrådet står bag budgettet.
Efter Byrådets budgetseminar i august var
der lagt op til en skattestigning på 1%. Denne stigning er ikke indeholdt i det endelige
budget. Stigningen ville have medført øgede skatteindtægter i 2010 på ca. 80 mio. kr.,
og i 2011 ligeledes ca. 80 mio. kr. På grund
af regeringens skattestop ville det imidlertid
betyde en strafafgift på 60 mio. kr. i 2010,
og 40 mio. kr. i 2011. Flertallet fandt ikke
dette fornuftigt, og endte derfor ud med at
skatten ikke stiger i 2010.
Driftsbudgettet fastholdes som foreslået under 1. behandlingen, og den manglende indtægt i 2010 fra den påtænkte skattestigning
findes ved hhv. ekstra låneoptagning, og
ved kassetræk.
I forhold til det første udkast udvides driftsbudgetterne med 5 mio. pr. år, og udvidelsen anvendes til reduktion af rammebesparelser på 2 mio. kr. på hhv. Social og Sundhedsområdet og Børne- og Familieudvalgets område, samt et øget budget til fore-

På anlægsområdet rykkes et beløb på 14,5
mio. kr. frem til 2011 vedr. Spjald Skole,
hvilket betyder at Spjald Skole renoveres i
2010 og 2011.
Endvidere indgår at Schuberts Minde kan
etablere en ny afdeling til ”uanbringelige
unge” for 2 mio. kr. i 2010.

fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse
Brugsnyt
Byrådet
Børge Kamp 1939-45
Det gør mig glad
Esben Hauge
Flyverpræsten
GGUF - nyt
Green Team
Grønbjerg fra luften
Helt ærligt
Juleudsmykning i Algade
Koglely
Kultur og Samvær
Lygtefesten 2009
Lærer Anders Chr. Vestergaard
Maraton i Berlin
Naturmusen Tudser
Nyt forsamlingshus
Redaktionen
Sundhed og Motion
Sundhed
Tøse-kwindetur 2010
Tøseturen 2009
Vikingen er løs
Årets Ikoner
Årets julefrokost

7
3
8
33
28
18
45
38
12
22
30
30
35
31
15
42
20
26
2
41
34
37
24
47
32
23

3

L Servicemeddelelser 7
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

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1900
Dog undtaget Juledag
og Nytårsdag

Klip og Krøl:
Mandag, tirsdag og
torsdag:
900 - 1700
Onsdag, fredag og
lørdag:
Lukket
Tlf.: 97 38 42 85

Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
Lørdag og Søndag lukket
Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.
Tlf.: 97 38 40 42

Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi
Zoneterapeut:
Tina H. Jeppesen
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Bogbussen
Mandag: 1710 - 1745
Tlf.: 24 40 39 87

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

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

Alarmcentralen:--------- 112

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Servicecenter Videbæk
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Postkasserne tømmes:

Åbningstid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.
Ved skolen:
Ved Brugsen:

9.30-15.00
9.30-16.45
9.30-13.00

Mandag - Fredag kl. 1700
Mandag - Fredag kl. 1200

Telefontid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

8.00-15.30
8.00-17.00
8.00-13.30

Søn- og helligdage kl. 1700

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
00
00
Søndag kl.
12 - 21
Skjern ------------------------------- 97 35 06 77

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: John Asmussen
By- og Erhv.udv:
Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Hans Østergaard, Spjald
Dagplejerep:
Inger Kjeldgaard
Margrethes døtre
Pia Kristiansen
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen
Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen
Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Gymnastikforen.:
Klaus Tang
Havekredsen:
Eva Broni
Idrætsforeningen:
Else Marie Kokholm
Jagtforeningen:
Jørn Bank
Kirkebetj/Graver:
Klaus Tang
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk
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97384468
97384285
97384211
97381445
97384335
22168409
97384161
23265890
97384179
97384177
97384848
97384358
97384179
97384580
97384498
25323358
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:
Birthe Kamp
97132220
Vandværket:
Peter Freund Juelsgaard
97382627
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Fortsat fra side 3.....

Kommuneplan.
På grund af stor travlhed i planlægningsafdelingen med udarbejdelse af lokalplaner,
vindmølleplanlægning m.m. lykkes det ikke
at få Kommuneplanen færdig i indeværende
valgperiode som først antaget. Arbejdet pågår, og planen er at det siddende byråd på
decembermødet godkender planen til offentlig høring i 10 uger.
Det har været, og er et stort arbejde at udar-

bejde planer som rækker 12 år ud i fremtiden for 41 by- og landsbyområder i vores
store geografiske kommune. Der blev i juni
måned afholdt 4 borgermøder, og der er
fremsendt et væld af gode ideer og forslag
til indarbejdelse i planen. Som før nævnt vil
den næste offentlighedsfase foregå først i
det nye år, og jeg vil da opfordre til at forslaget bliver studeret grundigt, og at evt.
ændringsforslag eller ideer må blive fremsendt.
Runestenens læsere ønskes et godt efterår
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Kalender for sæsonen 2009 - 2010
Julehygge - Onsdag den 25. november kl. 19.00 på Grønbjerg Friskole.
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration til nye og alternative dekorationer af Preben Madsen, Spjald. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran og mos m.m.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Havekredsen. Pris: 50,00 kr. for medlemmer og 75,00 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding i Brugsen senest den 18. november.
Fællesspisning - Fredag den ?? - januar - februar 2010 kl. 18.30
Afholdes sammen med Menighedsrådet og Kultur og samvær. - Nærmere information følger i Runestenen.
Stylist - Foregår på Grønbjerg Friskole. Kom og få inspiration til farver og tøj.
Min. 20 deltagere. Pris 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. - Nærmere information følger senere.
Mad med inspiration. - Mandag den 15. marts 2010 - Kom og mød Doung Jørgensen, som vil lave thailandsk mad til
os. Der er mulighed for at få helt nye ideer med hjem til kødgryderne!
Brugskunst - Torsdag den 22. april åbner Bettina fra Design og Handelshuset dørene og inviterer os til en aften med
inspiration og smagsprøver i hendes butik i Videbæk, Nygade 15 b. - Dato og pris følger senere.
Femilet - Mandag den 3. maj 2010 kl. 18.30 hos Femilet i Herning
En aften med inspiration og nyheder inden for undertøj. Pigerne ved Femilet vil fortælle om det forskellige undertøj, og
de vil hjælpe med at finde den rigtige størrelse. Femilet giver 10 % rabat på aften. Femilet vil være vært med en lille forfriskning. Tilmelding senest den 23. april i Brugsen. Samkørsel arrangeres.
Generalforsamling
Afholdes i samarbejde med Grønbjergs øvrige foreninger tirsdag den 11. maj 2010
Margrethes døtres bestyrelse
Formand: Pia Albæk Kristiansen
Næstformand: Jytte Hankelbjerg
Kasserer: Jytte Nilausen
Sekretær: Lissi Aagaard Dyrberg
Medlem.: Henriette Qvist
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tlf.: 22 16 84 09
tlf.: 97 38 42 68
tlf.: 97 38 43 78
tlf.: 21 49 74 92
tlf.: 98 48 54 52

pia.albaek@ofir.dk
hankelbjerg@mvb.net
jjssn@hotmail.com
hobld@herning.dk
henriette.qvist@mvb.net

I Nyt fra Brugsen
Ved: Bestyrelsen mm.

Omsætningen stiger
Siden vores krisemøde er vores omsætning
steget. Både til eksisterende kunder og også
til mange nye kunder. Det er dejligt at I
støtter op om vores butik.
Brugsen vil og skal forandre sig, og det er
vi klar til. Vi har et dygtigt personale, som
knokler for at det skal lykkedes.
Vi har fået mange gode forslag, som vi vil
gøre brug af.

har nu 50 stk. oprettet. Der bliver lavet et
”barometer” der viser hvor mange vi har.
Det er nemt for alle. Og så er det en billig
måde at støtte brugsen på.
Man får ikke mange renter på en lønkonto,
men brugsen spare dyre udlånsrente.
Hjælpeholdene
Der er mange, der har skrevet sig på til at
hjælpe.
Peter S og Leo K. har tilbudt at hjælpe med
at holde vores brugs i orden og forbedre
den. De har sat hylder op i køle og fryserum, de har lavet nye reoler til huset foran
brugsen. De har repareret vores tagrende og
meget andet.
Vi er ved at lave holdet der vil hjælpe med
at sætte vare på hylderne.
Vi laver en gruppe der løbende ændrer vores vareudvalg. Ideen er at fjerne de vare
som ikke sælger og bytte dem ud må nogle
vare som I gerne vil købe. Har vi de rigtige
øl, den rigtige mælk og lign?
Vi skal finde frem til de vare som I gerne
vil købe.

Der var trængsel mellem hylderne ved krisemødet den 19. oktober

Mange nye forslag
• Vi vil en gang i ugen informere om omsætningen og andre nøgletal. Både på
mail og i brugsen.
• Vi vil køre med flere tilbud hver uge.
Både på mail og i brugsen.
• Vi vil give rabat når I holder fest.
• Vi vil køre med flere faste ting. Varm
leverpostej både fredag og lørdag.
• Vi vil køre med billigt slik fredag.
6,95 kr. pr 100 gram.
Forudbetalte konti
Målet for forudbetalte konti er 100 stk. Vi

Den ”løbende” hjælp
Vi kan også bruge hjælp løbende. Hvis I
rykker varerne frem på hylden, når I har taget en. Det er en lille ting for jer, men en
stor ting for vores butik.
Hvis en hylde er løbet tom, vil det være en
hjælp, hvis man henter en ny vare fra lageret.
Mange bække små, gør en stor å.
Nettorvet
Og så vil jeg gerne henvise til Nettorvet.
Hver gang I køber på Nettorvet givet det
vores butik en god fortjeneste. Det er en
nem og god måde at støtte vores butik på.
Tak til alle. 
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I Grønbjerg i tiden 1939 - 1945
Ved: Børge Kamp

Grønbjerg i tiden 1939 - 1945 - tyskernes
besættelse af Danmark
Fortsættelse af
Børge Kamps
erindringer fra
tiden 1939 1945 i Grønbjerg. Se evt.
det første afsnit
i nr. 100.

Lommepenge og fritidsjob
Det er klart at den megen aktivitet, også gav
os børn noget at bestille. Næsten ingenting
var mekaniseret, og ingen (EU) havde endnu forbudt os at bestille noget. Børne- og
lommepenge var et ukendt begreb, og da vi
i 1941 også mistede vores far, var det bare
at tage fat, hvis vi manglede noget.
Skolegangen var om sommeren indskrænket til onsdag formiddag fra 7 til 12, og blev
af mange af os betragtet som en halv fridag,
og det jeg husker bedst, var de lange frikvarterer, så læreren har nok haft samme
mening.
Fra november til maj gik vi i skole 6 dage
om ugen igen, 4 dage fra 9 til 15 og 2 dage
fra 9 til 16, så der var da chance for at lære
noget
I de første 3 krigsår kørte jeg en vogn med
hest for ude i tørvemosen:
Fra 1. maj til 1. august fra 7 morgen til 6 aften - 6 dage om ugen, formedelst 3 kr. om
dagen. Senere hjalp vi med høst af kartofler, korn og roer, så tiden gik godt.
Et andet kapitel var aktieplantagen. Om efteråret plukkede vi tyttebær. De var højt i
kurs dengang, da de har den egenskab, at de
8

kan syltes og holde sig næsten uden brug af
sukker.
Vi samlede også fyrrekogler, som vognmand Anneberg kunne bruge i gasgeneratoren på lastbilerne. De første par sække indbragte 25 øre pr. sæk. Næste gang samlede
vi mange flere og havde allerede lagt store
planer for, hvad pengene skulle bruges til.
Og så var det, at vi begik vores første brøler
som forretningsmænd. Vi præsenterede Anneberg for 10 sække, men så var prisen
selvfølgelig faldet. Vi tog sækkene med
hjem og fik dem afsat til anden side. Prisen
har jeg glemt, og Anneberg for længst tilgivet, da jeg senere har tjent mange 25 ører
hos ham.

Lastbil med gasgenerator fra Grønbjerg teglværk.

En anden måde at skaffe lommepenge på,
var at samle ben og metaller. Da plastik ikke var opfundet eller almindelig kendt, var
alle brugsgenstande lavet af glas eller metal, som let kunne sælges.
Ting som tomme tandpastatuber fik vi 5 øre
for, ligeledes indbragte de helt små essensflasker det samme, og da de fleste flødekarameller kostede 1 øre pr. stk. og en flødebolle 5 øre, var det let at få sit slikbehov
dækket.

Rationeringsmærkerne
Den danske regering havde, efter krav fra
tyskerne, sat priserne på fødevarer væsentlig i vejret. Det var for at begrænse det danske forbrug. Endvidere havde de forhøjet
afregningen til landbruget med 40 %, for at
få landmændene til at fremstille flere varer.
Især svinekød og fedt havde man brug for.
Det lykkedes ikke for godt, da landmændene holdt ved deres kvægbesætninger, da de
vidste, at når krigen sluttede, ville det tage
meget længere tid at sætte en kvægbesætning op end en svinebesætning.
Så tildelingen af smørmærker var under krigen, vel som de fleste havde brug for eller
råd til. (300 gram pr. person pr. uge). Det
blev for i øvrigt sænket til 250 gram efter
krigen for at hjælpe det nødlidende Europa.
Slog det ikke til, kunne man jo købe piskefløde og selv lave smør. Det var godt nok
forbudt, og så var det også meget dyrt, så
det var ikke meget brugt.
Vi var engang blevet foræret et smørmærke,
og det kunne dengang let byttes hos tyskerne for 5 cigaretter. Disse kunne ved kulvognene på stationspladsen let sælges for 1 kr.
pr. stk., hvilket var en mindre timeløn.
Jeg er godt klar over forseelsens alvorlige

omfang, men da vi var under den kriminelle
lavalder, og det er 50 år siden (1995), og
beviset for længst er gået op i røg, tør jeg
godt bekende det nu.
Fyrværkeri og drengestreger
En ting kom vi dog til at savne. Da krudtet
blev brugt andet sted, og vore leverandører
af fyrværkeri og hundepropper havde udsolgt, var gode råd dyre.
Fysik havde vi ikke haft i skolen, til gengæld fejlede fantasien ikke noget, så her er
hvad vi fandt på.
Slangebøsser er ikke opfundet af de autonome. Vi fremstillede dem i stor stil, og med
megen øvelse har de en ret stor træfsikkerhed. Der blev skudt mange gråspurve og
enkelte glasruder (vådeskud) med dem.
Et andet skydevåben, dog kun med knald i,
var en skabsnøgle med et hul i enden og et
rundt søm, der passede til hullet i nøglen.
Så blev sømmet og nøglen bundet fast i

Eksempel på et rationeringskort med de små mærker der skulle klippes af i forretningen når man
købte noget og ”under overværelse af sælgeren”. Kortet her er redaktørens eget og er udstedt i 1947
(jeg var da 3 - 4 år gammel) idet rationeringsmærkerne var i kraft flere år efter krigens afslutning.
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hver sin ende
af en 50 cm
lang snor. Så
var det bare at
komme svovlet fra en
tændstik ned i
hullet i nøglen,
sætte
sømmet ned
oven på svovlet, tage i snoren uden at
sømmet faldt ud, lukke øjnene og slynge
enden af sømmet mod en mur, og så håbe
på, at nøglen ikke gik i stykker første gang.
Det gav et vældigt knald. Skulle nogen være i besiddelse af en skabsnøgle, der mangler lidt af røret, er forklaringen måske her.
En anden måde var, at bruge karbid som
krudt. Smedene kunne ikke længere få gas
til svejsning, og fik i stedet karbid, der næsten lignede grå flintesten og havde den
egenskab, at det udviklede gas, hvis der
blev tilført vand.
I de små dåser med maling til cykellak, lavede vi et hul i bunden, derefter blev en
klump karbid på størrelse med en sukkerknald lagt i dåsen, lidt vand hældt på, låget
banket på plads og derefter vente til dåsen
var fyldt med gas. Når der så sivede gas ud
af hullet i bunden, blev en tændstik sat til
og der lød et brag som et mindre kanonslag.
Vi var på det tidspunkt ret plaget af muldvarpe i græsplænen, og da vi havde fået at
vide, at de kunne fordrives med gas, var anvendelsen af karbid en nærliggende ting at
prøve.
Der blev lagt karbid ned i gangene flere steder, hældt vand på og så satte vi os til at
vente på muldvarpene. Da der intet skete,
blev vi i tvivl, om gassen nu også var fordelt i gangene. Næste træk var vel ret forudsigeligt:
Vi prøvede med en tændstik.
Der lød et brag, og jord og støv stod op som
springvand over hele plænen. Da støvet og
10

forskrækkelsen havde lagt sig, udbrød min
fætter: "Ja, hvis det ikke har hjulpet, har
den da fået stuerne lagt sammen."
Tyskerne kommer:
Den 9. april 1940 var vi som sædvanlig
mødt i skole kl. 9. Jeg var 9 år og gik i 2.
klasse. Vi var godt i gang med dagens undervisning, da der begyndte at køre militærkøretøjer på hovedvej A 11, der, som før
nævnt, gik tæt forbi skolen.
Vi vidste ikke, hvad der var sket og hvilke
soldater det var, og selvom vores lærerinde
frk. Poulsen var meget striks, varede det ikke længe, før vi alle stod ved vinduerne og
stirrede på bilerne og motorcyklerne og talte dem. Vi fik først noget at vide lidt senere,
da Lærer Kristensen kom og fortalte, at tyskerne var gået over grænsen kl. 4.15 om
morgenen, og at Danmark havde overgivet
sig kl. 6.30.
Det har undret mig mange gange siden, at
der ikke var en af de ca. 50 elever, der gik
på skolen, der vidste hvad der var sket.
Der var da nogle, der havde radio dengang,
men de fleste lyttede ikke til den før middag, hvor den første radioavis blev sendt.
Vi havde ikke radio hjemme, men fik ret
hurtig en. Jeg kan endnu se "vidunderet" for
mig. Det var en lille sort metalkasse ca. 20
cm høj og ca. 35 cm lang. Som skala var
der et lille hul på forsiden af kassen og bagved en papskive med tal fra et til hundrede,
der viste, hvor man var i verden. Højtaleren
var en løs kasse i mahogni. Der var nok ingen af delene, der havde fået nogen designepris, det kunne de heller ikke få på lydgengivelsen. Men når ellers drengene ville
være stille, og tyskernes støjsendere ikke
var for kraftige, kunne min far godt høre
den engelske radioavis ved attentiden.
De følgende dage
Vi fik så fri fra skole den dag, men var i
skole de følgende dage, uden at vi fik lært
ret meget, da tyskerne blev ved med at
komme.

De næste dage kom der endeløse kolonner
af tyske køretøjer på vej mod Norge. Der
kom så mange, at det til tider kunne knibe
med at komme over hovedvejen, når vi
skulle i skole. Det var også hård ved vejen.
Frosten efter den hårde vinter, var ikke rigtig gået af den, så flere steder kørte tyskerne
fast med deres tunge køretøjer.
De første dage var der også en livlig aktivitet i luften. Man kunne se tyske flyvemaskiner det meste af tiden, og altid sammen 3 og
3.
Da tyskerne havde besat landet, begyndte
man straks at bygge forsvarsværker.
På vores kælkebakke ved Højris (den højeste bakke på hjørnet af Holstebrovej og Algade) rejste man en pejlemast på ca. 35 meter og ved siden deraf en barak til personellet.
Hele herligheden var omgærdet med flere
hold pigtråd, så de næste 5 år var vores kælkebakke forbudt område. Personalet var på
5 mand i grå uniformer, og det var de samme soldater næsten hele besættelsestiden.
De spiste under hele besættelsen på Grønbjerg hotel. Vi havde 1 times middagspause
i skolen, og var altid hjemme til middag, så
vi fulgtes tit med dem.
En vinterdag var der faldet en hel del tøsne,
og pludselig indledte et par af soldaterne en

sneboldkamp med os. Da vi var på vej til
skole igen, opbyggede vi en stor lager af
snebolde, så der var rigtig lagt i ovnen til
dem. Men lige før de var inden for skudvidde, angreb de med så stor hurtighed, at vi
næsten ikke nåede at få afgivet nogen snebolde, før de havde ødelagt hele vores lager. Derefter flygtede de, så vi måtte nøjes
med at kaste snebolde efter dem. Nu var deres befalingsmand, en lille stolt fyr der hed
Knappe, selvfølgelig for stolt til at deltage,
så han gik langsomt videre. En snebold, der
ikke nåede sit mål, landede i stedet på
Knappes kasketskygge, så kasketten vippede ned over øjnene på ham. Rasende vendte
han sig om mod os, tog sin bælte af, lagde
den dobbelt, slog med den i sin ene hånd,
og sagde en hel masse ord, som vi ikke forstod. Men meningen havde vi nok en anelse
om.
I Omme Bakker midt mellem de 2 høje
nærmest den gamle landevej, (den gamle
landevej er den første vej på højre hånd når
man kommer op til Omme Bakker ad Omme Bakkevej, og de to høje ligger på venstre side af Omme Bakkevej lidt længere
mod vest, der hvor vejen deler sig) indrettede man en lyttepost og byggede en barak,
der lige kunne være mellem de 2 høje; samtidig blev der i begge høje gravet løbegrave.
Højene er efter krigen renoveret. Barakken
er også blevet fjernet, men soklen og cementgulvet er der endnu rester af.
...fortsættes i næste nummer

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Grønbjerg og omegn set fra luften
Ved: Lis Helles Olesen

Hold da op, hvor er Grønbjerg flot
I dette nummer bringes luftfoto af Grøn-
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bjerg fra 2008. Er man interesseret i disse
fotos kan man rette henvendelse til Lis Helles Olesen. - Størrelse mv. aftales

Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS
Afholder Generalforsamlinger
Torsdag d. 19. november 2009 kl. 1930
Ide - Huses kontor Ørnhøjvej 18, Grønbjerg
Dagsorden :
1.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Årsberetning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af evt. tab.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Indkomne forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere.
Evt.

Af hensyn til arrangementet i Ide-Huses kontor, Grønbjerg bedes om
tilmelding. Ivan Mortensens kontor på tlf. 97 38 42 81 eller ivm@ide-huse.dk
P.b.v. Ivan Mortensen.

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
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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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I Lærer Anders Chr. Vestergaard
Både Andreas og Kathrine Andreasen og en
veninde af hende Henriette Larsen, friskolelærerinde i hendes fars skole i Ringsted, var
kommet til København, og vi fulgtes næsten altid ad og morede os kosteligt.
En dag, jeg går på GI. Kongevej ud for nr.
64, husker jeg, at grosserer Lauridsen, havde sagt til mig. Når De engang kommer til
København, kom så ind og se til os. - Jeg
havde været sammen med ham ved Olivia
Østergaards barnedåb (Mogens Østergaards
barn) vi havde talt en del sammen, og syntes godt om hinanden. –
Nå du kan jo lige gå ind og hilse, det er naturligvis det hele - men det hele blev en
lang historie. –
Jeg fik en glimrende modtagelse, og da
mødte jeg for første gang hans enestående
rare kone, Ida, født Jensen, (møller, Jensens
datter). Jeg blev indbudt til middag dagen
efter og siden et par gange til aftensmad.
Et ærinde havde jeg i København, som jeg
skulle have besørget. Inden jeg vendte hjem
igen. Jeg ville ud til min tidligere lærer,
professor Hans Olrik, forstander for lærerhøjskolen, og egentlig den, som bestemte,
hvem der skulle have kursus - og bede ham
om et kursus i fysik. Han kendte mig straks,
men sagde, at der var mange, der havde sagt
i flere år både højskolelærer, reallærere og
andre, som havde fysik som fag, så, jeg
ville nok komme til at vente nogle år. Jeg
fortalte at jeg havde fysik i aftensskolen –
Nå ja jeg kunne jo indgive en ansøgning.
Andreas, Kathrine, og Henriette og jeg forlod København på cykel, da jeg havde været der i ca. 8 dage. Vi tog først til Henriettes hjem, og kom der en lørdag aften, og der
var vi så om natten, næste dag, søndag cyklede vi i det dejligste sommervejr omkring i
Midt- og Sydsjælland og besøgte blandt andet Giesegård, Gisselfeld og Bregentved og
Haslev. Navnlig haveanlægget ved Gisselfeld og Bregentved glemmer jeg aldrig. An-

dreas ville ikke med til Vestjylland, og så
fortsatte Kathrine, Henriette og jeg vest på.
- I Vejledalen gik Henriettes pedal løs. Hendes cykel blev så bundet til min, og jeg
skulle så prøve på at trække hende op. Jeg
var lille og spinkel, hun meget svær og stor,
så det var et sært syn. Folk stod også og lo
ad os langs vejen, og selv græd vi ikke, men
op kom hun, og så var der en smed. - Vi
skiltes ad i Skjern og det kom til at gå så
underligt, at jeg har aldrig mødt dem siden.
I samme sommer altså 1896, kom der ministeriets Approbation på, at Nr. Omme Hovedskole skulle flyttes hen på en nærmere
angivet jordlod på 6 tdr. land i nærheden af
kirken, hvilket skulle ske næste år. Jeg sagde til sognerådet, at jeg om muligt helst
ville være fri for det jordlod - og for spøg,
at jeg skulle give en aftensmad, som sen
skulle glemmes dersom jeg kunne det. Men
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nej, det kunne ikke lade sig gøre, det var en gevinst for
kommunen, at læreren selv på den måde tjente en del af
sin løn, og tillige sundt for ham og desuden, hvad skulle
han bestille, når han kun havde tre halve dage ugentlig
om sommeren i skolen. –
Men så sker der noget samtidig, som fik stor betydning
for mig. Kirkeministeriet havde bestemt, at en del af
præstegårdens mægtige ubenyttede arealer skulle indtil
en vis grad udstykkes, og sælges ved en auktion, og udstykningen fandt sted, og de bestod hovedsagelig af hede
og moseparceller på ca. 70 - 80 tdr. land, men også af
nogle mindre til dels opdyrkede, men også umerglede
parceller op mod Grønbjerg bakker, en af disse parceller, lå ud mod den nye skolelods østerskel, og var på 9
tdr. land og nu opstod den tanke hos far og mig, at skulle
jeg have jord, så måtte det være bedst for mig at jeg havde så meget at jeg kunne være selv ”kørende” og holde
en karl, og derfor skulle jeg prøve på at købe de 9 tdr.
land. - Auktionen skulle finde sted i præstegården den
17. oktober. Auktionarius var herredsfuldmægtig og
Kancelliråd Cramer, og der var mødt mange, for det var
jo en begivenhed i det før så stillestående sogn.
De store hede og moseparceller gik for ca. 8 kr. pr. tdr.
land, jeg syntes det var en latterlig og ubegribelig lille
pris. På disse parceller bor nu Peder Kjeldgaards efterfølger - Kristen Pedersen Sønderkjær, - Kristen Jensen,
Kjærholm, B. Christensen og desuden ved senere udstykning af parcellerne, Peder Knudsen, Kr. Cedergreen,
Peder Kristensen. Man så de små parceller - Den som
jeg ønskede mig blev anslået til 900 kr., og jeg bød
straks 900 kr. Man lo ad mig. Alle de andre var jo begyndt med en langt under den pris, parcellerne var sat
til. - Cramer sagde: Lærer Lauridsen byder straks den
pris den er værd og det er fuldstændigt rigtig. Er der andre der vil byde? Stilhed. Så faldt hammerslaget. Sagen
var den, at jeg antog Jens Frandsen - Peder Søgaards formand i ejendommen - ville byde op med mig, og ville
prøve på straks at betage ham lysten.
Få dage efter blev Nørhede Skole indviet, og den nye
lærer Niels Poulsen var allerede flyttet ind. Pastor Magnusson og jeg var indbudt som talere, og det var egentlig
første gang jeg skulle stå frem som taler. Hans Kr.
Holmgaard og jeg fulgtes ad hjem efter festen og inden
vi skiltes, sagde Hans Kr.: A tror nu nok, at De kan blyv
en hel goue taaler. - Men det var hårdt for Poulsen at
sidder derude så fjernt fra alt, hvad der almindelig benævnes som lidt kultur, og så langt fra kæresten, for han
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var forlovet, og så fandt han ned til mig, der
dengang næsten kun hede mellem de to
skoler, og han satte lige til, tværs over alt.
Det viste sig, at vi passede sammen udmærket, begge to og lavede en vældig fest, så
mor lo og formanede mig, når hun syntes,
at vor munterhed gik over ”gevind”. Jeg
prøvede på om ikke nok jeg kunne håndtere
min tværfløjte lidt endnu, og Poulsen spillede violin - og vi sang naturligvis til for at
overdøve vor musik, hvilket kunne gøres
nødig, - og så klang da ud fra den gamle
skole: Under de lysegrønne lindetræer, Der
vanker en unggut, Hist hvor Genfersøen
krummer sig i bugt og mange andre. - Mon
vi var værdige efterfølgere efter den alvorlige, dygtige og pligtopfyldende lærer og
sognekonge Falkesgaard. Det var i alt fald
ikke så sært, at mor tyssede på os.
Vi havde mange morsomme timer samme,
men det var kun et år. I november 1897
blev Poulsen kaldt til Mjels. Vi begyndte så
med breve der blev sjældnere og sjældnere
og til sidst vist næsten hørte op.
Der skulle laves en tegning af den nye Skole. Jeg ville gerne have en stue og soveværelse mod syd, og alt det andet mod nord.
Jeg havde ret til 2 stuer og et soveværelse,
et gæsteværelse og pigekammer, men loven
gav mig ingen ret til kontor, og det ville jeg

gerne have. Jeg tegnede og forkastede, men
til sidst syntes jeg, at jeg havde noget brugbart med soveværelse og kontor, dagligstue
og pæn stue mod syd og alle døre ud for
hinanden, så man kunne se på langs gennem
hele lejligheden. Jeg spurgte sognerådet, om
jeg måtte lave et rids af skolen, ja det måtte
jeg godt, og hvis de syntes om det, kunne
murer Jens Møller, lave den tegning derefter, der skulle sendes til skoledirektionen.
Ved næste sognerådsmøde - jeg var jo altid
til stede, som sekretær - lagde jeg tegningen
frem og forklarede. Ja, den så ikke så galt
ud. Da spurgte Peder Spaabæk: Hvor lang er
den? 56 alen. - Der blev næsten uhyggelig
tavshed. Ingen havde i dette nøjsomme samfund tænkt sig noget så stort, men nu viste
det sig, at formanden, der selv havde lergulv, og bilæggerovn og alt derefter i sine
stuer, var den, der bedst forstod, at der burde bygges nogenlunde tidssvarende, så det
endte med, at han støttede mit forslag, næsten på alle punkter. Skolestuerne skulle være rummelige, så der ikke skulle bygges til
om få år, og der var også god mening i, at
jeg fik et kontor, hvor jeg kunne arbejde i
ro. De andre faldt til føje. Møller lavede en
tegning, der blev approberet af skoledirektionen. 
fortsættes i næste nr.

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 - Biltlf:
97 38 42 78 - Biltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE

Vær med i Runestenens mail-netværk
send en mail til runestenen@runestenen.dk
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I Støv, støv [host] og atter støv !
Ved: Sogne- og flyverpræst Ole Rasmussen, Camp Bastion

Efter nu næsten at have været i Afghanistan
i en uges tid, er det tid til at give en melding
hjem om [host] mine oplevelser.
Camp Bastion
Camp Bastion er en meget stor militærlejr,
som er hurtigt og effektivt opbygget. Lejren
består mestendels af betonveje, telte og såkaldte hesco-bastions, som kan siges at være store sandsække i et metalnet. Nogen mener, det er dem, lejren har fået navn efter.

med fly, helikoptere og stribevis af militærkøretøjer. Støvet ligger derfor over området, nærmest som en tåge [host] – eller som
den smog, nogle har oplevet i storbyer.
Felthospitalet
Den dag, jeg kom herned skulle det danske
felthospitalspersonale rejse hjem, så jeg nåede med til deres afskedsparade, og kom ud
at køre en tur på ladet af en lastbil [host]
sammen med nogle af dem. Da fik vi virkeligt støv på hjernen. De skulle hjem efter at

Hesco-bastions i lejren

Støv, støv og atter støv
Allerede ved ankomsten til Camp Bastion
[host] fornemmer man, at luften er anderledes. Det er på grund af alt det støv, der er i
luften her. Det meget fine ørkenstøv bliver i
døgndrift hvirvlet op af en voldsom trafik

Felthospitalets støvede afsked med Camp Bastion

have udført mange livreddende operationer
på både soldater fra ISAF-styrkerne og på
lokale, der var kommet til skade i kampene
eller ved vejsidebomber. Det danske perso-

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere. Samt reparation.
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Pastor Ole ved en Chinook-helikopter

nale bliver rost meget her for deres professionalisme og dygtighed. De sagde det selv
på den måde, at de havde en del uforudsete
overlevelser. Dette skyldes naturligvis flere
faktorer, for uden en hurtig og effektiv ambulancetjeneste, kunne man ikke redde nær
så mange menneskeliv, som de rent faktisk
gør på felthospitalet.
Helikopterne
Ud over støvet [host] er det mest de livreddende og livsbekræftende dele af arbejdet

her, jeg har stiftet bekendtskab med. Krigen er langt væk herfra, men vi kan alligevel følge med i helikopternes hurtige indflyvninger til felthospitalet. I dag var jeg
inviteret med nogle engelske feltpræster
hen for at få fremvist en af deres udrykningshelikoptere. Det var en Chinookhelikopter, som er noget større, end de
danske redningshelikoptere. Der er plads
til 8 sårede inde i helikopteren ad gangen
– men så er pladsen også ret så trang. Med
hele 2 rotorer (som endda snurrer hver sin
vej), kan sådan en hvirvle meget støv op
på et øjeblik.
Det egentlige arbejde
Jeg er naturligvis også så småt kommet i
gang med mit arbejde som præst her. Jeg
har holdt min første gudstjeneste, og det
blev også en støvet affære … nej, det var
ikke prædikenen, der var støvet, men det
er næsten ikke til at synge her med alt det
støv, der er i luften [host – host – host] .
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I NaturMusen tudser!
Ved: Doddy Møller Bach

Mail med tudseinvitation
En dag i september kom der mail til NaturMusen fra Anne Ellegaard, der bor på Ørnhøjvej. Anna havde en brønd, som skulle
sløjfes og den lokale bondemand ville komme med sin traktor og jævne brønden med
jord.
Da der levede forskellige tudser i den tørlagte brønd, mente Anne, at det kunne være
interessant for børnehavebørnene, at være
med til at flytte disse til et nærliggende
vandhul, ca. ½ km. fra gården.
Kanelsnegle og tudsefangst
Børnehaven var ikke sen til at sige ”ja tak”
til projektet, og vi fandt en passende dag
ugen efter. Det blev alle de største børn, der
drog af sted udstyret med egen spand. Snakken gik livligt turen derud. Velankommet
på gården, modtog Anne børn og voksne
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med nybagte kanelsnegle og saftevand.
Brønden var ca 2-2½ m dyb. Der var kun
plads til 1 voksen og 2 børn ad gangen. Der
blev kamp om pladserne lige fra starten. Alle ville selvfølgelig ned på én gang. Men
med lidt snilde, blev der styr på denne del.
Der blev med møje og besvær fanget 5 af
de særdeles livlige tudser. Anne havde sat
en stor murbalje op ved siden af brønden, så
de indfangne tudser kunne hoppe rundt der.
De var særdeles aktive og prøvede hele tiden at springe op over kanten. Efter fangsten var der igen tid til en kanelsnegl før turen gik mod tudsernes nye levested i vandhullet ned ad den gamle bane. Ved vanhullet blev der pænt sagt farvel og på gensyn
til tudserne. Børnene lavede en aftale med
tudserne, at de ville komme tilbage til foråret, for at se om de har lagt æg i vandhullet.
Mere smovs
Efter udsættelsen af tudserne, var dagen ikke slut endnu. Børn og voksne blev invite-

ret hjem til Anne endnu engang, hvor hun
lukkede op for et skatkammer ind til sit
drivhus. Drivhuset bugnede med de lækreste søde grønne druer uden kerner. Det var
ren smovs for alle. Hvert barn fik fyldt børnebenzin i sin spand, i form en stor klase til
vejen hjem. De voksne fik derudover en
stor spandfuld druer med hjem til resten af
børnehaven, så også de kunne nyde lidt fra
turen.
Tudserne var gået i frø
Heldigvis havde de voksne taget fotoapparat med sig den dag. Velankommet hjemme
blev billederne overført til computeren.
Nysgerrig efter at finde ud af hvilen art det
var, blev alle meget klogere. For det var slet
ikke tudser, der var blevet flyttet. Det var
frøer. I Danmark har vi 2 frøarter, der ligner
hinanden til forveksling. Det er den Butsnudede og den Spidssnudede frø. Den Butsnudede frø er mest almindelig og kan variere
rigtigt meget i farver. Så vi tror, at det er
den Butsnudede frø, vi har flyttet 

Åbningstider
mandag - tirsdag - torsdag

900 - 1700
Bestil tid i god tid

97 38 42 85
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I Helt ærligt….
Ved: Dorthe Liv

”Helt ærligt....så kunne jeg godt handle mere i Brugsen!”

Brugsen var så meget på spanden!
• Jeg var blevet vant til at dreje mod Ørnhøj, hvor jeg tænkte, at jeg var mere sikker på at finde den rette vare.
• Jeg tænkte, at det er meget at give 5 kroner for en lille tomatpuré, når man kan
få det dobbelte til del halve i Netto.
• Måske tænkte jeg også, at de 900 kroner
til friskolen, skulle spares et andet sted?
Ikke flere undskyldninger, nu skal der
handles.....i Grønbjerg Brugs.
Vi har ingen idé om, hvor meget vi plejer at
bruge i Brugsen, men nu er der sat 2000 kr.
ind på kontoen ….. så må vi se hvor langt
de rækker.
Og hvis der nu sidder en læser, som tænker,
at det er alt for lidt, så vil jeg gerne minde
om, at det jo stadig er frivilligt, hvor man
vil handle.
Når kampånden er størst, skal vi huske på,
at vi skal holde sammen og ikke holde
udenfor.

Denne tanke dukkede hurtigt op, da dødstruslerne over Brugsen blev en realitet for
os. En tanke, som ikke var fjern, en tanke
som var tænkt mange gange før.
Men hvorfor har jeg så ikke gjort noget ved
det? Hvorfor har jeg ikke handlet, som jeg
gerne ville?
Hvorfor har jeg lagt min lokale brugs bagerst i hovedet sammen med slankekure,
pensionsopsparing og motion?
Livsnyderen, Dorthe Liv er ikke så meget i
tvivl om, at slankekure mm. skal helt om i
baghovedet. Jeg er til gengæld heller ikke i
tvivl om, at Grønbjerg har en mere fremtrædende plads i mit hoved. Det er jo i Grønbjerg, jeg nyder livet!
Nå, men hvorfor var det lige, at jeg ikke fik
handlet? I får lige et par undskyldninger på
bordet:
• Først og fremmest så troede jeg ikke, at
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Vi ser, hvem der kommer i Brugsen - vi ser,
hvem der kommer på friskolen........vi ved
hvem, der ikke kommer disse steder - og
det er bare helt i orden!
Vi må gerne vide meget om hinanden, det
er netop noget af det, som gør det så dejligt
at bo her. Men vi skal også respektere, at
naboen træffer andre beslutninger, end vi
selv gør.
Det er en del af det moderne liv, og hvis ikke vi accepterer dette, så har vi ingen fremtid - hverken som skole, by eller brugs.
Her hjemme hos os på Ørnhøjvej har vi
valgt, at vi vil handle mere i Brugsen. Vi erkender, at vi var faldet lidt af på den, og at
vi måske har brug for en lille reminder ind
imellem. Derfor er det herligt med de små
tilbudsmails og den gode snak rundt omkring.....ikke mindst når vi står i kø, fordi vi
ikke er de eneste, som er vågnet op. 

Årets julefrokost
den 4. december kl. 18.00 i forsamlingshuset
(for alle - både firmaer og private)

Vi starter med velkomstdrink, derefter buffet med:
Sild m/karrysalat og små kartofler m/persillesmør.
Spinatroulade m/tun.
Indbagt laks m/spinat.
Ørredmousse, æg, rejer og tomatsalsa.
Tærter m/grøn salat og saltmandler.
Andebryst m/hjemmelavet rødkål og appelsinsalat.
Mørbrad m/rodfrugter og minimos m/pinjekerner.
Rødvinskam m/glaserede kartofler.
Kyllingespyd m/fyldte tomater m/svampe.
Lun postej m/ristede nødder & svampe.
Risalamande m/sauce.
Juletærte m/æbler og flødeskum.
Trøffeldessert m/mørk rom.
Konfektfad.
Kaffe.
Underholdning til dans af 4 mands orkester.
Pris kr. 275,275,- pr. person.
Tilmelding tlf. 23 26 58 90
senest den 21. november

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Onsdag den 25. november kl.19.00 på Grønbjerg Friskole. Juledemonstration i samarbejde med Margrethes Døtre.
Vi har igen i år fået Preben Madsen til at vise os, hvordan årets juledekorationer og adventskrans kan se ud. Derefter går vi selv i gang. Der serveres
gløgg og æbleskiver i løbet af aftenen og vi afholder amerikansk lotteri.
Deltagerpris inkl. gløgg. 60kr.
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I Tøsetur en weekend i september
Ved: En begejstret deltager

Nu sidder man så her og stirrer ud i trist og
gråt efterårsvejr….og tænker tilbage til de
dage i september, hvor vejret var fantastisk.
Hvor himlen var lys, vandet blåt og vinden
en stille lun ”hvislen” i græsset. Og frem
for alt; hvor en gruppe glade Grønbjergkvinder nød livet og havde sat hinanden
stævne i Humlum-lejren.

lag. Lige netop de lag, der ikke nås hen
over disken i Brugsen, over badmintonnettet eller i Børnehusets gang. For selv om
Grønbjerg er en lille by, så er det netop ikke
sikkert, at vi har mødt hinanden dér, men så
er der måske så meget mere at snakke om.
Her er muligheden for at ”netværke”, at
skabe gode nye kontakter og venskaber - og
vedligeholde gamle. Her opstår måske nye
ideer - nye tiltag. (Noget der kun kan gavne
vores landsby!) Her er der muligheder….men så sandelig også plads til alt det
sjove!
Samtidig med den sociale del, så har man
nemlig mulighed for at nyde et glas rødvin
eller to og god mad! Vel at mærke uden at
få stress af at tænke over det, man egentlig
skulle gøre nu – tage sig af den skræmmende overfyldte vasketøjskurv, de grusomme
kæmpe-nullermænd under sengen, eller

Og det skal være sagt med det samme: det
er ikke fordi, vi ikke nyder livet, når vi i
Grønbjerg og er sammen med vores familie,
men sådan en weekend giver noget andet,
som er svær at forklare. Men jeg vil dog alligevel forsøge.
Sådan en tur bringer én sammen med en
masse forskellige kvinder - med vidt forskellige baggrunde, og kvinder der befinder
sig forskellige steder i livet. Her er der tid
og rum til at snakke, at nå ned til de dybere

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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arrangeret fest, der indbefatter en gravid
brudgom, en flot musikalsk oplevelse, et
smukt gardinslør og familier med mange
forskellige og spændende karakterer, der
hen over aftenen kun bliver bedre og bedre!!!! (For videre uddybning – spørg én af
deltagerne!!)

”hvad skal vi så lige have til aftensmad i aften”-problematikken!.
Nej, her har et fantastisk udvalg sørget for
det hele. Vi skal bare være der – det er jo
yderst tiltalende i en ellers travl hverdag.
Og så kan man endda få muligheden for at
komme til bryllup. En meget smuk og flot

Jeg kan kun opfordre til, at vi ses igen til
næste år - forhåbentlig bliver vi mange flere, der er altid plads til en skøn kvinde mere! Måske skal man overveje, om vi skal
åbne op for andre - måske kunne man tage
en god veninde med - også selvom de ikke
er her fra sognet?
Hovedtemaet for tøseturen må være: kvinder, der er sammen i et fredfyldt rum, hvor
der gives plads til alt det, der også er vigtigt
i livet.
Vi ses til næste år! 

Juletræet 2009
Det ene juletræ til det andet, da den ser en familie kommer med en økse over skulderen:

”Åh, fuck, der kommer psykopaterne”
Et andet juletræ råber til de andre træer i skoven:

”Løb, løb for jeres liv”
Det gamle træ:

”Hvorfor helvede sker det her hvert år! Hvad har vi nogensinde gjort dem!?”
Citat frit efter WulffMorgenthaler

Vi kan derimod godt li´ traditioner og ”psykopater”, så derfor
er der som vanlig mulighed for mærkning af sit juletræ fra nu
med afhentning til jul.
Med venlig hilsen
”Nisserne” på ”Fandens Slot”, Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg
GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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I ”Nyt” forsamlingshus i Grønbjerg
Ved: Mogens Ballegaard

Jens Kristian Christensen Valhalla Træbyg
købte Grønbjerg Forsamlingshus af Grønbjerg Sogneforening i 2008-09, efter at
Sogneforeningen havde set, at der skulle
øses flere midler i Forsamlingshuset, end
foreningen kunne magte.
Jens Kristian Christensen og Tina Risoms
formål med købet er at fortsætte udlejningen af Forsamlingshuset i forhåbentlig større omfang end tidligere. En renovering af
lokalerne og køkkenet skulle gerne medvirke til det. Hele foråret og sommeren har der
været aktivitet ved huset og den 10. oktober
var alt klar.
Forsamlingshuset er med renoveringen blevet udbygget med ekstra 40 m2 til salen.
Derudover er der opført et indgangsparti på
50 m2 i Amerikansk træhusstil, hvor man
kan byde gæsterne velkommen, og nyde en
evt. velkomstdrik.

Køkkenet er moderniseret med nyt inventar,
og er nu klar til tilberedning af menuer og
buffeter til større selskaber.
Efter den gennemgribende renovering, er
Grønbjerg Forsamlingshus nu klar til at tage imod fester og andre arrangementer. Og
den 10. oktober tog Jens Kristian og Tina
imod ca. 200 gæster der havde lyst til at se
det nyistandsatte forsamlingshus ved en
uformel ”rundvisning” og lidt til ganen.
Tidligere kunne salen knapt rumme 100
mennesker. Med den nye udvidelse kan der
sagtens være 120-125 personer til fest, og
samtidig med god plads til en svingom, fortæller Jens Kristian.
Tina og Jens Kristian vil afholde diverse arrangementer, som for eksempel julefrokost
med super buffet og levende musik d. 4/12
Foto: Finn Krogh Jørgensen

Det nye indgangsparti som her fungerer som kaffe/buffetbord for de mange mennesker der i løbet af
dagen fik en ”rundvisning” i de nyrenoverede lokaler.
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for private og virksomheder.
Men ellers kan Grønbjerg Forsamlingshus
efter den gennemgribende renovering lejes
til enhver begivenhed.

Der kan arrangeres kaffebord til en fast
kuvertpris og til bryllupsfester kan der
endvidere arrangeres limousinekørsel fra
kirke til forsamlingshuset. 

Kultur og Samvær
Mødekalender for 2009 – 2010
Torsdag d. 19. november 2009 kl. 19.30
Line og Gitte Sørensen, Holstebrovej, Grønbjerg - i Konfirmandstuen.
Mor og datter fortæller om, hvordan man lever et godt og aktivt liv med sygdommen diabetes som et livslangt følgeskab. Ordinær Generalforsamling i kaffepausen
Mandag d. 21. december 2009 kl. 19.30
Ind under jul med julesang, fortælling, julekager, godter m. m. i Konfirmandstuen.
Torsdag d. 14. januar 2010 kl. 19.30 et eller andet sted på Grønbjerg Friskole.
Et brag af et nytårsarrangement, hvor friskoleleder Peter Lindegaard og efterskoleforstander Hans Peter
Ravn underholder med sang, musik og fortælling.
Med hinanden og deres instrumenterer er de to et par herlige spasmagere!
Her vil vi nok satse på tilmelding, læg mærke til opslag på Brugsen.
Lidt forhøjet entre, da eventuelt overskud tilfalder Friskolen. Alle årgange er meget velkomne!!!
Fredag d. ???? januar februar 2010 kl. ? i Forsamlingshuset
Fællesspisning med øvrige foreninger (se senere annoncering og opslag).
Torsdag d. 11. februar 2010 kl. 19.30 på Grønbjerg Friskole
”Ud af Grønbjerg Skole og hvad så?”
Denne gang bli´r det Luftkaptajn i Ryan Air, Stig Sinkjær (søn af Birgit og Holger), der kommer og fortæller
bl.a. om sine oplevelser som pilot.
Torsdag d. 4. marts 2010 kl. 19.30 på Grønbjerg Friskole
Bente og Jens Viggo har været en tur i Ægypten og studeret pyramider og andet.
Deres oplevelser her vil de fortælle om og vise lysbilleder fra.
Torsdag d. 25. marts 2010 kl.19.30 et eller andet sted på Friskolen.
Christian Mejdahl, Løgstør - Folketingets tidligere formand, kommer og fortæller.
”Fra bondeliv i Nordjylland til de bonede gulve på Christiansborg”!
Vi har været så heldige at få tilsagn fra en meget eftertragtet foredragsholder !!!
Kaffe/te/brød ved alle arrangementer - Alle er hjertelig velkommen!
Venlig hilsen bestyrelsen!

Vejviser for Grønbjerg
Rettelser modtages med tak - runestenen@runestenen.dk
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I Esben Hauge Olesen
Ved: Grete Tange

Denne gang kommer jeg på besøg midt i
omlavningsrodet, hvor 3 gutter er i gang
med at slibe vægge, tage paneler ned osv.
Alligevel har Esben, som indehaveren af
Grønnegade 2 nu hedder, velvilligt taget
imod min opfordring til at deltage i denne
samtale.
Vi sidder på de nyindkøbte gulve, der endnu ligger stablet, og kammeraterne arbejder
videre udenom.

Men Esben fortæller uanfægtet:
”Jeg er født i Ørnhøj på Lille Halkjær, hvor
jeg er yngste barn. Jeg har en storesøster,
der bor i Ørnhøj og en storebror i Hadsund.
Jeg er 23 år, og har gået i folkeskole i Ørnhøj. Derefter var jeg 2 år på Svankjær Efterskole. Et par år, der var rigtig gode.
Uddannelse...
Efterfølgende har jeg taget HTX i Holstebro, og nu arbejder jeg ved Velux i Skjern,
hvor jeg har været vidne til flere afskedigel28

ser i den senere tid. Heldigvis har jeg dog
bevaret arbejdet. Jeg har hjulpet til hjemme
på gården, når der var behov for det, men
en egentlig uddannelse ovenpå skolen har
jeg endnu ikke. Det regner jeg med at tage
på et senere tidspunkt, måske som maskinmester.
Huset i Grønbjerg
Jeg har købt huset her, fordi jeg ikke havde
lyst til at bo til leje, (jeg har boet hjemme
indtil nu), og fordi jeg havde hørt, at det var
et godt tidspunkt for førstegangskøbere at
komme i gang. Jeg faldt for huset, fordi det
er et rødstenshus, der godt nok er fra 1940,
men taget og vinduerne er i orden, så det
skulle der ikke gøres noget ved. Jeg har altid syntes, at en rødstensbygning er nem at
vedligeholde. Det indre derimod havde jeg
lyst til at gå i gang med, og da jeg kunne få
hjælp af gode kammerater, kunne jeg overse det. Det er dog kun i weekenderne, at vi
kan arbejde, så det vil nok tage til jul i hvert
fald, før vi er færdige. Jeg skal bo her alene,
men måske vil en af kammeraterne leje et
værelse.
I fritiden hjælper jeg gerne til på gården
derhjemme, og ellers er jeg meget sammen
med mine gode kammerater, som jeg har
haft siden folkeskolen. Vi hygger os sammen og tager også på udenlandsture til
f.eks. Grækenland. Et par af dem er godt
nok flyttet til Holstebro, men der kan man
jo nemt komme ind.
Det daglige og Grønbjerg
Jeg regner med, at jeg selv skal lave maden,
når jeg er flyttet ind, men der er jo heller ikke langt til Ørnhøj, hvis jeg har lyst til det.
Jeg valgte at bo i Grønbjerg, fordi jeg havde
hørt så meget godt om byen, og at det var
nemt at komme i kontakt med folk her. Det
håber jeg er tilfældet, og jeg vil i hvert fald
gerne være en del af byen.”
Med det siger jeg tak, for at Esben tog sig
tid og ønsker fortsat god arbejdslyst. 

Rørsystemer

PipeCon designer, fremstiller og leverer rørsystemer til skibe
og dieseldrevne kraftværker.
Leverancerne omfatter komplette udstødningssystemer inklusiv lyddæmper, modulopbyggede pumpeenheder, rør unitter
samt alle former for tanke og trykbeholdere.

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

PipeCon as
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I Nyt fra Koglely
Ved: Forstander for Koglen Eva Hallgren

Johannes Jørgensen bliver ny afdelingsleder
på Koglely fra den 1. december 2009. Johs.
er uddannet lærer, bosat i Skibbild og har
bl.a. tidligere arbejdet som afdelingsleder
på Nørholmkollegiet i Herning og som leder af et socialpædagogisk opholdssted for
børn og unge.
Koglely har siden sin etablering været igennem en vanskelig periode med medarbejderskift samt skift på afdelingslederposten.
Vi har derfor ikke haft det fornødne overskud til at være i en løbende dialog med be-

folkningen i Grønbjerg. Det er vi kede af,
og det er bestemt ikke med vores gode vilje,
at dialogen ikke har været optimal fra vores
side. Denne prioritering har dog været nødvendig i den forgange periode, og vi håber
på jeres forståelse herfor.
Vi ser nu frem til at kunne være mere til
stede og også mere synlige i lokalmiljøet
samt her i Runestenen. Vi forventer desuden at kunne invitere til et dialogmøde i begyndelsen af det nye år, når Johs. er kommet lidt mere ind i hverdagen på Koglely.
Der bor lige nu 3 unge på Koglely og en
fjerde forventes at flytte ind i slutningen af
november. 

Juleudsmykning
2009
Kære Algade-borgere!
Juleudsmykningen i Algade bliver anderledes i år – og vi har brug for din
hjælp for at det skal lykkedes.
Vores idé går ud på, at vi leverer 1 stk. juletræ, 1 stk. LED lyskæde m/
timer samt en holder, hvori juletræet kan isættes. Håbet er, at HELE
Algade vil lyse op med juletræer udenfor hvert eneste hus i december
måned.
Vi kommer forbi lørdag, den 28. november 2009 med juletræ, juletræskæde m/indstillet timer og sætter holderen i jorden - det eneste du skal
sørge for er en stikkontakt…
Er du i tvivl eller har du spørgsmål vedr. ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte Inger Kjeldgaard på 5080 8359
Vi håber, at I vil tage godt imod vores idé…
Med venlig hilsen Sogneforeningen
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I Lygtefesten 2009
Ved: Mogens Ballegaard

Næsten hele Grønbjerg (i hvert fald børnefamilierne) deltog i årets Lygtefest der er
arrangeret af NaturMusen.
Kl. 17 da mørket var ved at sænke sig over
Grønbjerg bankede lederen af NaturMusen
Doddy Møller Bach på lygteglasset og bød
velkommen til de omkring 120 børn og
voksne der deltog i årets lygtefest. Doddy
fortalte at Lygtefesten er en gammel tradition i Grønbjerg der tog sin begyndelse i
1994, og har udviklet sig til en hyggelig og
”varm” tradition i den mørke tid. Traditionen stammer oprindelig fra Rhinlandet og
kaldes ofte for Lanternefest. Rent symbolsk
udhulede man roer og græskar for at fjerne
”det onde” og i stedet satte man et lys.
Der har i den sidste tid været arbejdet med
lygter både i NaturMusen og i SFOen, og
det har været lige fra finurlige græskarlygter, der skulle pryde bordene, til lygter af

forskellig art der kunne medbringes på gåturen rundt i byen.
Efter en tur op gennem Grønbjerg hvor børnene sang ”lygtesangen” gik børn og voksne tilbage til udgangspunktet ved Friskolen
hvor der var varm kakao, pølser og brød og
gløgg.

Grønbjerg Forsamlingshus
Leje af forsamlingshuset sker ved:
Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90
Tina tlf.: 23 37 49 16

Priser ved leje af huset:
Sal ungdomsfester mv. - under opsyn af forældre kr. 2500,Hverdage (man - tor)
kr. 1000,Weekends (fre - søn) samt hellig/mærkedage
kr. 1800,Køkken ved spisning
Køkken ved kaffebord

kr. 500,kr. 300,-

Borde og stole lejes ud af huset:
Borde
18,- kr. pr. stk.
Stole
7,- kr. pr. stk.
Stole gl.
5,- kr. pr. stk.
Service 15,- kr. pr kuvert
Obligatorisk slutrengøring kr. 500,-

Der kan arrangeres kaffebord til en fast kuvertpris - kontakt ovenstående
Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
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I Årets ikoner
Ved: Dorthe Liv

(Foto: Finn Krogh Jørgensen)

Ja, konerne fandt sammen igen i år, og der
blev kreeret ikoner i konfirmandstuen.
Egentligt er mænd også velkomne, men
ikoner er åbenbart ikke så attraktive for
mænd.......eller også får de ikke lov til at
komme med, fordi kvinderne vil afsted??
Jena Bangsgaard var endnu engang vores
mentor, og hun viste os vejen i en verden,
hvor alt og intet er tilladt. På den ene side
kan vi bruge alt til at skabe vores ikoner, på
den anden side er der klare grænser for,
hvad man kan sætte sammen....og hvordan!
Jena guidede os igennem, men et tavst suk,
med spørgsmålet: ”Må jeg lige prøve?” eller kommentaren: ”Ja, det er jo ikke mig,
som skal bestemme, men.....”
Alt sammen foregik, mens der blev hamret,
savet, malet og snakket rundt omkring. Et
inferno, som ikke kunne standses – heller
ikke af journalisten, som dukkede op til vo-
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res overraskelse.
Heldigvis var både hun og fotografen med
på legen. Hun begyndte med at stille
spørgsmål, men endte med næsen i ikonerne, og det blev den mandlige fotograf, som
stillede dagens spørgsmål: ”Hvad kunne få
ti mænd til at samles i kreativ fordybelse og
hygge i samme stil som I-konerne?”
Fotografen havde ikke noget svar, og det
havde vi heller ikke. Vi kunne blot konstatere, at vi endnu engang havde haft en hyggelig lørdag, hvor kreativiteten og den gode
stemning drev os derud, hvor drivtømmeret
ville hen! 

I Det gør mig glad
Runestenen modtager gerne bidrag til disse
spalter som hermed forsøges genoplivet.
Jeg bliver lidt trist, når jeg hører, at børnehavebørnene i Spjald ikke kan komme til

fødselsdag hjemme hos hinanden. Børnehaven har ikke råd til at betale for bustransport!
Jeg bliver så glad, når Mogens bakker
friskolebussen hele vejen ned ad vores hullede grusvej - blot for at aflevere og afhente
Marius´ fødselsdagsgæster! Dorthe Liv 

Igen i år vedlægges et indbetalingskort der kan benyttes, såfremt man
ønsker at støtte Runestenen.
Alternativet er at indsætte et beløb direkte på Runestenens konto som
er: 7650 - 26 86 793 i Ringkøbing Bank. (det er også billigere)
På forhånd tak - og tak for den støtte der er ydet i 2009

Den forventede Fællesspisning
den 29. januar 2010 er foreløbig udsat
Der vil blive annonceret med en ny dato
Visionerne i Nr. Omme Menighedsråd
Torsdag den 21. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen.
•
•
•
•

Visionerne i menighedsrådet bliver uddybet
Hvilke tanker og idéer præger vores arbejde i denne tid
Tid til et kik på budgettet
Mulighed for at høre vores ”vikarpræst” Christian Haahr Andersen »Mit liv i Afrika« - En fortælling om hans og hans families tid i Afrika

Menighedsrådet

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Influenza (igen - igen)
Der har været megen snak og meget skriveri om influenza i den sidste tid, og det er ikke så mærkeligt, for sundhedsstyrelsen har
ændret anbefalingerne lidt et par gange, og
det kan jo pludseligt komme til at lyde af
meget, hvis det skal være.
Vaccinationen er nu i gang i hele landet, og
der er ikke flere bivirkninger ved influenza
A-vaccine end ved den almindelige vaccine
mod influenza, og næste år vil begge vacciner være blandet sammen i én sprøjte, så
man kun skal stikkes én gang.
De, der kan få gratis vaccine mod influenza
A, er stort set de samme, som kan få gratis

vaccine mod almindelig influenza, men dog
med et par tilføjelser og en enkelt undtagelse. Gravide og svært overvægtige kan få
vaccinen gratis, mens personer over 65 år
må vente til anden omgang. Begrundelsen
er, at både de gravide og overvægtige har
en let øget risiko, mens de, der er over 65
år, har været udsat for A influenza i begyndelsen af 1950-erne, og derfor har større
immunitet end de yngre.
De af de yngre, som har en kronisk sygdom,
skal vaccineres 2 gange med mindst 3 ugers
mellemrum mod influenza A. Der er ikke
vaccine nok til at vaccinere alle på verdensplan, og den danske sundhedsstyrelse har så
valgt dette program, som er blevet rost af
Verdens Sundheds Organisationen, WHO.
Hvis man alligevel bliver ramt af influenza,
kan man få tabletter mod virus på apoteket
på recept. 

Amerikanske b jælkehuse
HelårsHelårs - og Fritidshuse
Blueridge I - Bjælker i cedertræ

Valhalla Bjælkehuse
Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16
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Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk

I Kultur og Samvær
Ved: Bestyrelsen

Sæsonstart
Kultur og Samvær har taget hul på en ny
sæsons arrangementer med en onemanforestilling.
Det var tidl. forstander Jørgen Nørgaard fra
Skjern der genfortalte Kaj Munks skuespil
”Havet og Menneskene”, og det gjorde han
så flot, at man godt kunne ha´ ønsket, at der
sad lidt flere i ”Teatersalen” og havde fået
den gode oplevelse med!
Ved vort næste møde- torsdag den 19. november kl. 19. 30 i konfirmandstuen - er det
de to grønbjergpiger, Line og hendes mor,
Gitte Sørensen, Holstebrovej, der er på plakaten.
De to vil fortælle om, hvordan man lever et
godt og aktivt liv med sygdommen Diabetes
som et livslangt følgeskab.
I kaffepausen afholder vi generalforsamling, så tag det med, hvis man har noget,
man ønsker til drøftelse omkring foreningen.
I konfirmandstuen vil vi fortsætte med at
hygge os mandag den 21. december kl.
19.30.
Vi vil synge nye og ældre julesange / salmer, høre en julehistorie, smage på juleka-

gerne, og lave pakkespil, hvis vi har en lille
beskeden julepakke med!!!
Ingrid Engestoft sidder ved klaveret
Gratis aften.
2010…
Det nye år byder vi velkommen med et
BRAG af et nytårsarrangement torsdag den
14. januar kl. 19.30 - et eller andet sted på
Grønbjerg Friskole - alt efter, hvor mange
deltagere vi bliver.
Friskoleleder PETER LINDEGAARD og
fhv. efterskoleforstander HANS PETER
RAVN vil denne aften bl.a. med deres instrumenter udfolde hver deres kreative evner.
En aften, hvor alle, børn, yngre og ældre er
meget velkommen, og hvor der bliver budt
på saftevand, kaffe/te og kage. Også derfor
må vi have tilmelding på. Skriv jer på en liste i Brugsen eller ring
97 38 40 20 - 97 38 42 65 el. 97 38 40 92
senest den 12. januar 2010
evt. johanneskirk@gmail.com
Entre: Voksne 60 kr. Børn ½ pris.
Overskuddet går ubeskåret til Friskolen.
Fællesspisningen i Forsamlingshuset, som
har været annonceret til d. 29. januar, bliver
flyttet til en anden dato. (se næste nummer
af Runestenen). 

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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I Tøse- kwindetur - 2010
Ved: 2010-udvalg - Jonna, Jytte, Dorte og Tine

1000 tak…..

Hej piger...
Så er vi allerede i gang med Tøsetur a la
2010, og vi vil så frygtelig gerne have dig
med.
Næste tur bliver fra fredag den 24. til den
26. september 2010.
Vi har fundet stedet, hvor vi gerne vil holde
en dejlig weekend sammen med en flok dejlige kvinder - det bliver på Venø - tjek følgende adresse - her finder I stedet, vi skal
være.
www.venoe.dk/firbjergsande
Vi har med vilje valgt at være så hurtigt
ude, så alle "skjønne kwinder" i Grønbjerg
og omegn har mulighed for at melde sig til
næste års tur. Vi vil meget gerne høre fra
dig - det er ikke en endelig bindende tilmelding, men "næsten". Skulle du blive forhindret i at deltage, kan du naturligvis melde
fra igen. Vi vil gerne have så mange kvinder med som muligt, så grib fat i naboen,
veninden, svigermor eller ???
Vi vil gerne høre fra dig senest den 20. december på tinel@mvb.net - Tine LundNielsen - mob: 30 25 41 20
I vil efterfølgende få nærmere information,
når vi kommer godt ind i det nye år - både
omkring betaling og endelig tilmelding. I
kan begynde at lægge penge fra allerede nu
- det bliver kr. 500,- som sidste gang - inkl.
alt.
De bedste hilsner fra
Dameturs-udvalget anno 2010
Jonna, Jytte, Dorte og Tine 

Foto: Finn Krogh Jørgensen

...til alle jer der kom på besøg
i vores nye Forsamlingshus
og tak for opmærksomheden.
Det glædede os begge, og vi
glæder os nu til at betjene jer
ved alle former for arrangementer i Forsamlingshuset.
Med venlig hilsen
Tina og Jens Kristian
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I Green Team
Ved: Formand for Støtteforeningen Grete Tange

Grønbjerg Friskole Støtteforening forsøger
at skaffe midler til Grønbjerg Friskole, således at der kan blive plads til det sjove og
det ekstraordinære - (og ikke til driften).
Dette gøres bl.a. ved papir- og papindsamling samt jern og skrotindsamling.
Green Team er den grønne afdeling af
Grønbjerg Friskoles Støtteforening der prøver at holde de store dele af udenomsarealerne på Friskolen.
Ved Green Teams seneste arbejdsdag den

13. oktober sagde Støtteforeningen tak til
både Vagn Lisby og Svend Erik Lauridsen
for deres indsats i forbindelse med at få
pap- og papirindsamlingen til fordel for
Friskolen i gang.
De har begge lagt et meget stort arbejde i
dette, men har nu ønsket at stoppe. Det tager vi til efterretning. Bestyrelsen påtager
sig nu, indtil en anden løsning findes, ansvaret og arbejdet ved containerne ved
Brugsen. Al henvendelse i forbindelse
med indsamling af aviser og pap bedes
derfor herefter rettet til Hanne Meiner eller Grete Tange.
hhv: 97 38 43 58 - 97 38 42 84 

Musikgudstjeneste i Nr. Omme Kirke
2. juledag kl. 10.30
Vi er så heldige, at vi igen i år får besøg af Søren Ballegaard og
Jens Larsen, og de vil være med til at gøre vores gudstjeneste 2.
juledag til noget særligt.
Søren spiller saxofon og Jens guitar, de vil spille på udvalgte steder
i gudstjenesten, og i forlængelse af gudstjenesten vil de spille forskelligt for os, bl.a. stykker fra den CD, de har udgivet i år.
Musikgudstjenesten varer til ca. 12.00. Vel mødt.
Juleaften er der kun gudstjeneste kl. 15. - Menighedsrådet

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
elb
yve
j

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

20 års erfaring
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40 10 48 92
97 38 40 84

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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Fradragsberettiget gave
til Grønbjerg Friskole
Overvejer du at støtte Grønbjerg Friskole med et beløb, kan
du nu give en gave og trække beløbet over 500,- kr. fra på
selvangivelsen (max 14.500 + 500)
Udnyt chancen for at give en skattefradragsberettiget gave
til Grønbjerg Friskole inden 31. december
Pengene sendes på et specielt girokort til Dansk Friskoleforening - Gavefonden
(Girokortet kan fås på Grønbjerg Friskoles kontor.)

Efterfølgende søger Grønbjerg Friskole om midler fra Fonden.
Husk at anføre på girokortet at du er medlem af Grønbjerg
Friskole - dette indikere hvor du synes pengene skal kanaliseres hen.

Indbetalinger af gaver i henhold til ligningslovens § 8 A
Dansk Friskoleforening er af skattemyndighederne godkendt til at modtage gaver med den virkning, at gaven kan
fratrækkes indkomstgrundlaget.
Alle skattepligtige kan fradrage gaver, når disse sammenlagt overstiger 500 kr. Fradraget kan i 2009 maksimalt
udgøre 15.000 kr.
De indkomne gaver bevilges af Dansk Friskoleforening til de friskolekredse, der søger om tilskud til følgende formål:
Skoleoprettelse, genopretning af dårlig økonomi, skolekøb, bygningsrenovering, skoleudvidelse eller særlige pædagogiske initiativer.
Bemærk venligst
Bidrag til Dansk Friskoleforenings Gavefond kan indbetales af enkeltpersoner på specielle girokort, der kan fås ved
henvendelse til Grønbjerg Friskoles kontor (97 38 41 77)
Indbetalingen er en frivillig, personlig og fradragsberettiget gave i henhold til Ligningslovens § 8A. Fradragsretten
bortfalder, hvis giveren påbyder Gavefonden at videresende beløbet til Grønbjerg Friskole. Fradragsretten er betinget af, at Dansk Friskoleforening indsender oplysning til skattevæsenet om indbetaler og gavebeløb.
Girokvitteringen (eller tilsvarende) er eneste gyldige kvittering over for skattevæsenet. Foreningen oplyser kun
giverens navn, adresse og indbetalte beløb til giveren selv og til skattevæsenet. Ingen andre vil kunne indhente
disse oplysninger.
Gavefonden tilstræber, at administrationen maksimalt må beløbe sig til 3%.
Husk at skrive på girokortet til modtager: Grønbjerg Friskole, Navn, fuld adresse samt personnummer.
Dansk Friskoleforenings Gavefond betragter angivelse af skolens navn for en tilkendegivelse af, hvad giveren helst ser, at pengene bliver bevilget til.
I tvivlstilfælde så ring til Mogens Ballegaard 97 38 43 32 eller Peter Lindegaard 97 38 41 77
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I Sundhed og motion
Ved: Emma Kjærgaard & Kathrine Therkildsen

Emneugen sundhed og motion.
Uge 41 startede med en frisk løbetur på ca.
1,8 km efter lidt opvarmning i skolegården.
Bagefter var der morgensamling og derefter
fælles morgenmad. Til morgenmad fik vi
bl.a. havregryn med frugt og rørsukker og
hjemmelavet tykmælk med müesli. Så gik
vi ud i klasserne, og der havde vi sundhedsundervisning. Der lavede 6., 7./8. kl. plancher om hygiejne og sundhed. Så havde vi
spisetid og bagefter frikvarter.

Fredag - skolernes motionsdag
Ellers stod det på nogenlunde samme program hver dag. Indtil om fredagen hvor der
var motionsdag. Da klokken ringede om
fredagen, skulle vi ud i skolegården og varme op. Bagefter løb vi 3, 5 eller 10 km. Da
vi var kommet hjem, spiste vi morgenmad
sådan lidt på skift. Så havde vi en pause og
derefter havde vi atletik. Det var rimeligt
hårdt, efter at vi havde løbet. Da vi var færdige spiste vi middagsmad, og så skulle
cheerleaderne vise, hvad vi havde lavet. Det
gik godt og uden fejl. Det var en super god
uge. 

Klinik for sundhed og velvære
Grupper
Da vi havde haft det, skulle vi ud i de grupper, som vi var blevet inddelt i. Vi var
”cheerleadere”, og det var Camilla, som var
lærer der. Det var super sjovt. Den første
dag præsenterede Camilla os for den serie,
vi skulle lære, og musikken vi skulle bruge.
Vi var næsten kun ene piger. Der var kun
tre drenge på holdet nemlig Michael, Mathias og Mads. Drengene fandt på et navn
til os. Vi hed ”The 3 M’s and the girls”.

Zoneterapi  Massage
Elektroterapi  D-tox spa
Gavekort udstedes

Tina Hammelsvang Jeppesen
Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33
www.klinikforsundhed.dk

Fælles morgenmad i ”Sundhed og motions-emneugen”
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I Maratton begynder først efter de 30 km
Ved: Alan, Ole, John og Jesper

Projektet
Da vi kan forstå at der er en del der har
fulgt vores ”projekt” om at løbe maraton i
Berlin, syntes vi lige, at det ville være passende at komme med en lille beretning om
vores tur.
Den første ide - og målene
Oprindelig blev ideen om at løbe maraton
blev født på ”æ karlholds” julefrokost først
i december 2007 - med en målsætning at løbe Hamborg Maraton i slutningen af april
2008.
Dette var et projekt, der kun delvist blev
gennemført, idet kun de to af de tre deltagere stillede op (og gennemførte), og der var
stor enighed om, at det måtte kunne gøres
bedre, og vi var sultne efter at prøve nye og
andre udfordringer

Næste mål var Odense Maraton i september
2008 - et mål som alle gennemførte. Men vi
var alle sultne for at prøve mere. Det næste
mål var Copenhagen Maraton i maj 2009 et løb hvor forberedelserne og træningen
havde været næsten optimale. Samtidig
havde vi også fået et nyt medlem på holdet
- John.
Berlin
Vi var alle enige om, at vi ville prøve Berlin Maraton. Et løb som Jesper anbefalede
meget efter at have gennemført det i 2006,
og samtidig har det ry for at være det største
og bedst arrangerede løb i Europa, med et
deltagerantal på 30.000 til selve maratonløbet (48.000 til hele weekendens arrangement) og 1 million tilskuere, heraf en masse
danskere og masser af fest og glade dage.

Fra venstre: Jesper Bagge, John Asmussen, Ole Berthelsen og Alan Larsen.
Billedet er taget på Berlin Olympiske stadion lørdag efter morgenmadsløbet.
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Turen - historien - det vilde grej!
Vi tog af sted fredag middag med kurs mod
den lejlighed, vi havde lejet for weekenden.
Det skulle vise sig at være et perfekt sted
meget tær på centrum og tæt på alt.
Lørdag morgen stod vi tidligt op trak i løbetøjet for at løbe morgenmadsløb fra Charlottenburg slot til det olympiske stadion. En
stille og rolig tur med det formål at få
”blødt” benene lidt op inden søndagens
strabadser.
Selve oplevelsen af at løbe ind på det olympiske stadion var helt fantastisk - et sted der
emmer af historie, og selv om det er moderniseret, er alle hovedlinjer fra 1936 stadig
bibeholdt.
Efter en solid gang morgenmad tog vi ud til
Tempelhoff lufthavn for at hente vores
startnumre. Igen et sted hvor man kan mærke historiens vingesus, idet lufthavnen var
den eneste livsnerve, da Berlin blev lukket
af fra hele den vestlige verden i forbindelse
med Berlinmurens opførelse. Nu er lufthavnen lukket for flytrafik og er lavet om til
messeområde. Det var også helt vildt at se 4
store hangarer fyldt op med forventningsfulde løbere og alle typer af løbeudstyr - det
er helt vildt så meget udstyr man kan købe!
Den resterende del af lørdagen blev brugt til
afslapning og opfyldning af kulhydrat- og
væskedepoter i form af pasta, pasta og atter
pasta skyllet ned med alkoholfri øl og masser af vand.

Og så løb vi
Søndag morgen ringede vækkeuret klokken
6.00 - så var det tid til at få fyldt de sidste
kulhydrater på tanken og gennemgået det
sidste grej osv.
Herefter var det ned i U-bahn med kurs
mod Potsdamer Platz. En helt speciel oplevelse at køre i tog helt fyldt med forventningsfulde løbere - alle med samme mål
som os.
Også i startområdet herskede der en helt
speciel forventningsfuld stemning hvor
30.000 mennesker stod linet op i startboksene, alle i forhold til den tid de forventede at
gennemføre løbet på.
Vi stod i gruppe H, og det tog ca. 17 minutter fra de første var startet, til vi nåede frem
til startstregen.
Det var en kæmpeoplevelse når, en så stor
gruppe af mennesker satte sig i bevægelse
mod det samme mål - at løbe 42,2 km.
De første 10 km nærmest flyver af sted og
man skal lige finde sig selv mellem alle deltageren og finde sin egen rytme og primært
passe på ikke at få givet alt for meget gas
fra starten - det hævner sig senere.
Mellem de 10 og de 20 km finder man ind i
rytmen og kan begynde at løbe sit eget løb
stadig med fokus på ikke at få løbet for
stærkt.
Fra de 20 km til de 30 km begynder skal
man bare fortsætte på rutinen og holde fokus på at komme fremad.

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
tinaogjenskirk@mail.dk
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Så skal der løbes maraton
Det er først efter de 30 km man begynder at
løbe maratonløb, for det er nu det begynder
at gøre ondt, og det er nu man, skal vinde
den psykiske kamp over sig selv. De sidste
12 km foregår ikke i benene men i hovedet,
og det mentale overskud er afgørende. Allervigtigst er det at holde alle negative tanker væk og tænke fremad - det er netop nu
at man begynder at forestille sig Brandenburgertor og specielt følelsen af at løbe under den.
Det er også efter de 30 km, at man bliver
ekstra glad for alle de tilrejsende danske tilskuere og for at løbe i Tyskland - for tyskere hepper på alle og ikke kun dem, de kender. Maraton i Berlin er virkelig en folkefest.
Fornemmelsen, når man passere målstregen
og får hængt sin medalje om halsen, er også
helt unik - her er det ikke kun nr. 1 der er
vinder - vi er alle vindere. Og følelsen af at
have besejret sig selv er helt unik - det er
netop den, der får en til at gøre det igen, for
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hvornår har man sidst været sammen med
så mange mennesker med samme målsætning som en selv, og hvornår har man sidst
stillet op i samme felt som den person, der
på nuværende tidspunkt er indehaver af verdensrekorden? 
Fra den store danske:
maratonløb, løb på landevej over 42,195 km og den
længste løbedisciplin ved OL, VM og EM. Det første
maratonløb blev afviklet ved de første moderne Olympiske Lege, afholdt i Athen i 1896, til minde om Miltiades' sendebud, som ifølge sagnet i 490 f.Kr. løb de
ca. 40 km fra Marathon til Athen for at melde om athenernes sejr over perserne. Ved OL i London 1908 blev
maratonløbet gjort længere til ære for kongefamiliens
børn, der skulle have lejlighed til at se starten. Derved
blev distancen 42,195 km, som i 1924 blev gjort officiel. Idéen til maratonløb slog hurtigt an på verdensplan.
Allerede seks måneder efter løbet i Athen blev det første maratonløb afviklet i Danmark. Boston Marathon
blev etableret i 1897 og gav i 1972 som det første
kvinder adgang til at deltage. I 1910 blev det første
DM afholdt, i 1980 det første for kvinder, og i 1982,
1983 og 1984 blev hhv. det første EM, VM og OL i
maratonløb afholdt for kvinder. På verdensplan løbes
årlig mere end 1000 maratonløb. De mest kendte løb i
London, New York og Berlin har op imod 30.000 deltagere.

I Grønbjerg GUF- nyt

Mette Sønderby fordi hun stillede op som
leder for holdet.

Ved: Connie Brun Schmidt

Så er vi dejlig godt i gang igen…
Nu kan man igen nyde at gå eller kører forbi Multisalen og mærke at salen summer af
liv og aktivitet. Her i den mørke tid kan
man tit se at der er liv og ”gang i den” i
Multisalen, det er altså en af lyspunkterne
her i vinterhalvåret.
Holdene
Vi har igen i år rigtig mange gymnastikholdhold.
Mor, far og barn, puslinge, bhkl. 1. og 2.
klasses spring, store spring, powertubling,
pigegymnastik, multispring, herrehold og
motionsdamer, er hvad vi kan mønstre i
denne sæson.
I år har det ikke været nødvendigt med udtagelse på powertublingholdet. Nicolai Asmussen har fået god hjælp af Morten Tang
og de klarer det flot.
Dameholdet - tons og tummel, var der ikke
den store tilmelding til i år, så vi besluttede
at aflyse. Men der skal lyde en tak til Anne-

Kursusaktivitet
I år har vi bedt alle vores instruktører i at
medvirke i mindst et kursus. Dette har vi
gjort fordi vi mener at det er godt at komme
ud at få noget inspiration til træningen, det
smitter rigtig godt af hjemme i den lokale
gymnastiksal bagefter. DGI skal også have
den ros at de laver nogle rigtige gode og
målrettede kurser, der ligger i et prisleje,
der er fornuftigt for os som forening.
I år har Mikkel Lauritsen, Magnus Christensen, Michael Kokholm og Jonas Christensen meldt sig til K1 kursus. Anders
Kæmpegaard og Kathrine Therkildsen er på
K2 kursus. Det er dejligt at de unge vil investerer så meget fritid i at uddanne sig til
gode instruktører. Det skal I have tak for.
GGUF håber selvfølgelig at vi får en masse
gavn ud af jer…
Ellers kan nævnes, at der allerede har været
afholdt et Badminton-spotkusus her i Grønbjerg med Thomas Lund for vores badmintoninstruktører. De havde en god og lærerig
dag.

Julebal 2009
Traditionen tro pynter vi Grønbjerg Forsamlingshus op
til jul og hygge:

Søndag den 27. december 2009
I medbringer service, julemad og godt humør…
Vi søger for den rette stemning, drikkevarer og god musik.
Vi er klar til fest kl. 19.00 - Sogneforeningen
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Vi afholder et Gymnastikspotkursus her i
Grønbjerg den 17. november med tidligere
verdensholdgymnast Eskild Strøm. Han har
været her tidligere for et par år siden, hvor
vi havde en rigtig god eftermiddag, så vi
kan kun glæde os.
Ledermøde
26. november kl. 18:30 afholder vi ledermøde med alle vores instruktører og hjælpeinstruktører. Vi giver pizza og har inviteret en udefra til at komme med et lille oplæg. Vi håber på et stort fremmøde, så vi
kan få en god dialog om, hvordan vores for-

ening fungere på godt og mindre godt.
Ledige tider
Der er stadigvæk en del ledige tider i gymnastiksalen, så hvis der er nogen, der mangler et par badmintonbaner så giv endelige
lyd. Skemaet med tider hænger oppe på opslagstavlen ved Multisalen.
Eventuelt ny fane
Til sidst kan lige nævnes at GUF har søgt
om en ny fane ved Danmarkssamfundet.
Danmarkssamfundet uddeler hvert år faner
til foreninger rundt i Danmark, vi håber vi
bliver taget i betragtning. 

Ikonerne der blev kreeret i
Konfirmandstuen den 7. november
kan ses i Nr. Omme Kirke frem til
søndag den 22. november

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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VIKINGEN ER LØS

I denne kommunal og regions valgtid:
Når jeg skal i Brugsen kører jeg naturligvis gennem Grønbjerg -og når man kører bil
skal man jo altid holde øjnene på vejen, men af og til, må man godt løfte blikket en
kende.
Derfor kan man ikke undgå at komme til at se valgplakaterne der hænger i diverse
pæle mm.
Så er det at det kan undre én at Venstres valgplakater altid hænger i højre side af gaden. Det var da der Fremskridtspartiets plakater skulle hænge.
Hvis man så formaster sig til at skæve lidt til venstre side af vejen kan man se at der
hænger minsandten Fremskridtspartiets plakater. Og så er det at det går op for én at
det er synd for de Radikale - for hvor skal de så hænge deres valgplakater - det må
være frustrerende at være radikal.
Katte er smartere end hunde.
For man kan ikke få otte katte til at trække en slæde gennem et snelandskab.
Århushistorierne spøger endnu:
I Århus havde den lokale købmand haft indbrud. Borte var 2200 cigaretter og et
bundt gulerødder.
Så nu leder kriminalpolitiet efter en kanin med tobakshoste.
Den kunne godt have været fra et hjem på Sønderkjærsvej
Jeg har fået nyt høreapparat, det er godt og billigt.
- Nå, hvad kostede det?
- Kvart over fem!
De børn - de børn
Religionslæren tordnede: “Og når dommedag kommer, vil der blive lyn og torden,
vandene vil rejse sig. Flammerne vil stige til himlen og jordskælv vil få vulkaner til at
udspy glødende lava.”
Så spurgte lille Elmer: “Hr. lærer, får vi så fri den dag?”
Unge fru. Hansen havde sin ældre chef til middag.
Under middagen spø’r hendes lille søn: -Mor! Er det gedekød, vi spiser?
-Nej, da! Hvorfor spø’r du om det?
-Jo, for du sagde, at vi skulle have en gammel ged til middag.
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Butikstorvet i Grønbjerg

Håndkøb og afhentning af receptmedicin

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
Lokalbrugsen sparer dig for
mange unødige kilometer

Tænk så mange muligheder i én butik!
Lokalbrugsen - din servicebutik
Annoncesponsor:

