Nr. 116

16. maj 2012

20. årgang

Hele Vestjylland gik Giro–amok søndag den 6. maj
Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet.
Under hele optakten har alle medier i Vestjylland været lyserøde, og her holder Runestenen
sig heller ikke tilbage. Dog er der andre kampagner der benytter den lyserøde farve, så man
kan godt tænke sygdomsbekæmpelse så vel som Giro
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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Vuggestueforskeren > < næstformanden
Nedenstående, som er citeret fra dagbladet
Politiken, kan naturligvis ikke finde sted i
Grønbjerg. Fordi Grønbjerg ikke er København, og vi har ingen vuggestuer her i sognet. Og hvis vi kunne finde på at oprette en
vuggestue, ville forholdene være helt anderledes. Pædagogerne vil stå på pinde for både
børn og forældre, være fleksible, imødekommende, ikke tage det så tungt hvis en forælder kom lidt for sent efter sit barn og ikke
mindst vil pædagoger og hjælpere have fuld
fokus på børnene og ikke i kaffekopperne. Kunne det være et parameter mere for at få
folk til Grønbjerg?
”Citat”
»Hvordan kan man se forskel på pædagoger
og pædagogmedhjælpere på en legeplads?«.
»Pædagogerne drikker kaffe og reflekterer
over børnenes udvikling, mens medhjælperne render rundt og leger med børnene«.
Den hårdtslående vittighed bliver fortalt til
Berlingske Tidende af Jan Hoby. Han er
næstformand i fagforeningen LFS, der organiserer de københavnske pædagoger og har
omkring 10.000 medlemmer.
I et interview med avisen langer han hårdt
ud efter sine egne medlemmer. Det sker som
reaktion på vuggestueforsker Ole Henrik
Hansen, som har udtalt, at danske vuggestuer er så elendige, at en stor del dem bør lukkes.
Han fremfører blandt andet, at børn helt ned
til ti måneder mødes med ligegyldighed og
afvisning fra pædagogerne, hvilket får børnene til at frakoble alle følelser og gå omkring »som sanseløse pingviner«, lyder det
altså fra forskeren.
Pædagogernes næstformand, Jan Hoby, giver forskeren ret et langt stykke af vejen, og
siger, at der er behov for selvransagelse hos
pædagogerne.
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I følge fagforeningslederen er problemets
kerne, at pædagogerne i mange år har jagtet
en højere status for deres fag og har skabt en
illusion om, at de er en slags pseudoakademikere:
»Vi er de mellemlange uddannelsers pjalteproletariat. Det er blevet finere at sidde på
kontoret, mens det er mindre fint at have
med børnene at gøre«.
»Der er mange pædagoger, der mener, at de
skal holde møder i børnetiden, mens medhjælperne passer børnene«, siger Jan Hoby
til Berlingske Tidende.
Han siger videre:
»Der er steder, hvor pædagoger er så optaget
af sig selv og deres statushævdelse, at de har
mistet fokus på opgaven«.
»Børnenes tid bliver kannibaliseret af møder, hvor pædagoger sidder og brokker sig
over, at de har det 'åh så hårdt' og mangler
ressourcer. Drop klagesangene og få igen fokus på børnene«, lyder opråbet fra Jan Hoby,
der repræsenterer cirka 10.000 pædagoger i
København.
–mb
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Mogens Ballegaard

Det lokale byrådsmedlem, Knud Kristensen,
ser sig desværre nødsaget til at holde en pau-

se med hensyn til orienteringen i Runestenen. Knud Kristensen er naturligvis velkomme til at genoptage skriveriet når det findes
betimeligt.

Aktivitet og glæde fulgtes ad ved årets gymnastikopvisning, der blev afviklet den 16. marts
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Manipulation
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17

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

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

Landbobanken Spjald:
Man ti on 930 - 1600
Torsdag: 930 - 1730
Fredag
930 - 1630
Tlf.: 97 38 18 00

Bogbussen
Mandag: 1700 - 1735
Tlf.: 51 24 54 94

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

Politiet i Videbæk:
Åben efter aftale
Mob: 72 58 24 96
Eller 114

Tlf.: 97 38 40 50
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til Jesper Bagge
Tlf.: 97 38 44 14
Kirkebil:
Tlf.: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi
Lægerne i Tim
97 33 34 11

vestjyskBANK
Videbæk
Ma ti on
10 - 16
Torsdag
10 - 16
Fredag
10 - 16
Tlf.: 97 17 13 33
Lægehuset i Spjald
97 38 16 00
Tlftid. 9.30 - 12.30

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Alarmcentralen: - -112

Ringkøbing politi tlf.
96 14 14 48
Hunde- og Kattefoder
Asger Andreasen
Kjærgårdsvej 8
Tlf.:20 14 12 58
Bedst efter 16

Politi: - 114

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

Åbningstid
Onsdag kl.
9.30-15.00
Lukker permanent 31. marts
Mandag - Fredag kl. 1700
Mandag - Fredag kl. 1200

Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen
By- og Erhv.udv:
Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Knud Christensen, Spjald
Dagplejerep:
Inger Kjeldgaard
Margrethes døtre
Lissi Aagaard Dyrberg
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshus udl. Bøghen
GB-hjemmets Venner Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Jørgen Rasmussen
Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Gymnastikforen.:
Klaus Tang
Havekredsen:
Ole Berthelsen
Idrætsforeningen:
Lars Jakobsen
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj/Graver:
Klaus Tang
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk
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Telefontid
Torsdag kl.

97384468
97384211
97384211
97381002
97384335
21497492
97384161
22642727
97384112
98485452
97384177
97384848
97384358
97384179
31198409
97384498
25323358
97384020

Landbetj:
Lokalhistorisk:
Læsekredsen:
Manuel terapi
Menighedsrådet:
NaturMusen:
Nr. Omme:
Nr. Omme Kimelaug:
Posthuset:
Præsten:
Runestenen
Røde Kors:
Skilte ved byportene:
Sogneforening:
Strikkecafe
Støtteforen. Friskole
Ungdomsklubben:
Vandværket:

8.00-16.00

Søn- og helligdage kl. 1700

Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Johannes Kirk
97384020
Helle Engestoft
97384332
Henrik Thomsen
97384050
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
97384066
Graver kontor
25323358
Mogens Ballegaard
97384332
Brugsen
97384042
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Camilla Boesen
51218221
Heidi Kjær
32559555
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Børge Jensen
97384186
Jesper Bagge
97384414
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MA 28
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29
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22
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6
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5
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7
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TI
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8
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.
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ON 13
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TO 14
FR 15
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SØ 10
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MA 2
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Dagen aftaget med 1t 4m
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I Menighedsrådet
Ved: Else Pedersen

Der er kommet ny præst i Grønbjerg!!!!!
Sådan skrev Ringkøbing Amts Dagblad den
26. april og det var at tage lidt forskud på
glæderne. Men når denne Runestenen udkommer er det lige ved at være dagen. Bodil
Toftdahl tiltræder den 1. juni og der bliver
allerede den første weekend rig mulighed for
at byde hende og hendes mand, David Thomas, velkommen til Grønbjerg.
Søndag den 3. juni er der gudstjeneste i
Grønbjerg kl. 10.30 og kl.13.30 i Ørnhøj.
Om eftermiddagen er der velkomstkaffe kl.
15.00 i præstegården, der er ingen tilmelding
og vi håber rigtig mange vil komme og hilse
på, og at vi sammen får en hyggelig og afslappet eftermiddag.
Så er vi nået frem til ikke at være
"præsteløse" mere, tiden har føltes lidt lang,
men processen har været spændende og god.
Da først de to biskopper (vi er jo en del af
Ribe stift, Grønbjerg, med biskop Elisabeth
Dons Christensen, og Viborg Stift, Ørnhøj,
med biskop Karsten Nissen) blev enige om,
at opslå stillingen, lavede Stiftet et opslag.

Der var en ansøgningsfrist på ca. én måned
og vi kunne gå i gang med at læse ansøgninger.
Inden stillingsopslaget holdt vi et møde, de
2 menighedsråd og alt personale, her blev vi
enige om, hvilke faglige og personlige kompetencer vi gerne ville have, hos vores nye
præst.
Disse ting holdt vi os for øje, da vi læste
ansøgninger og da menighedsrådene mødtes
for at blive enige om, hvilke ansøgere, vi
gerne ville have til samtale. Her var vi helt
enige.
Ansættelsessamtaler i kirkeregi omfatter
også, at man viser sit "håndværk", dvs. afholder en gudstjeneste. Denne foregår i en
"hemmelig" kirke.
Efter gudstjenester og samtaler mødes menighedsrådene med biskoppen, her bliver
besluttet, hvem man gerne vil ansætte, dette inkluderer også en hemmelig afstemning.
Alle menighedsrådsmedlemmer var helt
enige om, at Bodil bliver den helt rigtige
præst for os. Og da vi jo repræsenterer jer
alle, håber vi, at det kun kan blive godt.
Velkommen til alle den 3. juni.

Bodil Toftdahl og hendes mand David Thomas
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I Et muntert goddag
Ved: Sognepræst Bodil Toftdahl

Hermed bringes vor nye sognepræst Bodil
Toftdahls goddaghilsen fra kirkebladet.
Første juni begynder jeg som sognepræst i
Nørre Omme og Ørnhøj, og det glæder jeg
mig til.
Min mand David Thomas (ja, Thomas er
hans efternavn... han stammer fra Wales
men har boet i Danmark i 40 år) - og jeg
samt katten Mozart flytter ind i præsteboligen i Grønbjerg så snart flyttecontaineren
ankommer. Den har da været længe undervejs fra Vancouver i Canada, hvor jeg har
været præst i 6 år. Jeg glæder mig til at lære
sognene at kende og finde ud af, hvad der
foregår i lokalsamfundet.
Tak til menighedsrådene, fordi de har indstillet mig til embedet - jeg lover at gøre mit
bedste for at det ikke skal blive kedeligt.
Jeg er født og opvokset i Holstebro, så Vestjylland er ikke fremmed for mig. Jeg er student fra Holstebro Gymnasium, teolog fra
Århus Universitet, informatikuddannet fra
Ålborg Universitet - og jeg spiller cello og
trombone som glad amatør. David spiller violin og viola, så der bliver masser af musik i
præsteboligen.
Som præst er jeg fast besluttet på at gøre
mig forståelig, og jeg håber, vi sammen i lokalsamfundet og begge kirker kan fortsætte
og videreudvikle de ting, der er i gang - og
måske også hen ad vejen finde på nye tiltag,
som kan interessere.
Jeg har næsten altid kaffe på kanden i præsteboligen, og jeg kommer også gerne på besøg. Jeg glæder mig til at lære skolerne og
foreningerne og menighederne at kende og
arbejde sammen med jer. 

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj
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I Bestyrelsesberetning Friskolen
Ved: Formand Jørgen Rasmussen

Vi er nu i gang med vores fjerde skoleår og
tæt på sidste skoledag, og vi føler, at vi er
rigtigt godt kørende. Der er dog stadig mange opgaver på skolen at se til, nye tanker der
skal tænkes og justeringer, der skal gennemføres, men det er vel netop en del af charmen ved at tilhøre en friskole – hvad enten
man er ansat, elev, bestyrelsesmedlem eller
forældre. Med den store frihed, der er til at
præge dagligdagen på skolen for alle parter,
ligger der også et stort ansvar i at påtage sig
denne rolle. Jeg synes, at alle lever rigtig
godt op til dette ansvar.
Vi har nu i to år kørt med 8. klasse, hvilket
nu gør os fuldt kørende på alle klassetrin.
Skolens elevtal var den 5. september 2011
på 126, hvilket er en stigning på 25 elever i
forhold til 5. september 2010. Selv med afgang af en stor 8. klasse er elevtallet stigende, så vi nu forventer at begynde år 5 med
over 120 elever.
I NaturMusen har der også været en tilgang
ud over forventningerne. I begyndelsen af
2012 er børnetallet i NaturMusen på 31.
Skal der sætte grænser for elevantallet, hvad
er et acceptabelt niveau, og hvornår bliver vi
for store, det er spørgsmål bestyrelsen stiller
sig selv gentagende gange.
Bestyrelsesarbejdet:
Gennem året, har det været nødvendigt at
hente to suppleanter ind, til erstatning for
hhv. Mogens Ballegaard og Nicolai W. Vestergaard.
Foruden Peter Lindegaard (skoleleder),
Klaus Wolff (afdelingsleder) og en lærerrepræsentant, er der nu også en pædagogrepræsentant ved hvert bestyrelsesmøde, så
hvert bestyrelsesmøde består af 7 fra forældredelen og 4 fra NaturMusen/Skoledelen.
En stor del af arbejdet i år, har været at få lokale- og bygningsudvidelsen kørt i stilling,
samt sikre en finansiering af vore planer.
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Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til dialog. Ind imellem hører vi om vort arbejde og
vore bevæggrunde igennem flere led, og i
mange af disse tilfælde kan vi ikke rigtig
genkende historien, så spørg endelig løs.
Det gør informationsniveauet højere, bestyrelsesarbejdet en del lettere og et par ærgrelser færre.
Bestyrelsen er helt klar over, at vi kan bliver
bedre til i højere grad at medinddrage forældre i forskellige planer og projekter. Det
vidner det nuværende byggeprojekt om –
der er en kæmpe opbakning og arrangement
til dette projekt.
Økonomi:
Regeringens genopretningsplan blev fuld
implementeret i 2011 og kunne mærkes på
friskolerne – også på vores. Vi er dog meget
bevidste om at indregne besparelserne i vores budget, således der ikke kommer en kedelig efterregning. Desværre er forældrene
det eneste sted at sende regningen hen, når
vi vil fortsætte med at drive en god friskole.
Tilsvarende er nogle af de store sponsorer
stoppet med at give direkte sponsorstøtte.
Derfor har bestyrelsen i vinteren 2012 gennemført en tilpasning af vores betalingssatser for hhv. skoledelen, SFO og buskørslen.
Skolepengene vil stige, buspengene vil stige, og betaling for SFO vil stige, og der skal
betales 100 kr. for transport med bussen til
fødselsdage, og samtidig vil vi inddrage juli
måned til betalingsmåned også.
Vi har vægtet kvaliteten i undervisningen og
miljøet på en lille skole højere end at fastholde den lave pris, vi startede med i 2008.
Bank / kreditforening:
Som det er de fleste bekendt har Grønbjerg
Friskoles bankforbindelse foretaget en fusion med anden bank. Dette faktum medførte
lidt nervøsitet i bestyrelsen i efteråret 2011,
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da vi efter aftale med banken skulle have vores byggefinansiering på plads og fik afslag.
Med hjælp fra forældre og aktive virksomheder i byen og omegn blev der taget kontakt
til andre banker, vores kreditforening, jer
som forældre etc. for en afklaring og hjælp.
Ja, selv aviserne var helt oppe på dupperne i
denne sag.
Den efterfølgende aktivitet medførte dog en
meget positiv henvendelse og tilbagemelding fra den selv samme bank.
Arbejdslørdag/Forældrerengøring:
Igen i år vil vi appellere til, at alle møder op
til arbejdslørdag/forældrerengøring, og at
man tager denne opgave alvorligt.
Det er det sted, hvor vi kan begrænse udgifterne, og der er mange andre ting, der er sjovere at bruge penge på end renovering/
rengøring. Vi vil gerne, at vi alle som forældre er med til at præge børnene til at rydde
pænt op efter sig selv og passe godt på møblement, pc’er, bøger, inventar og bygninger
m.m.
Vedligehold:
I januar blev lofterne på skoledelen efterisoleret, hvilket kunne mærkes med det samme.
Forarbejdet blev udført på arbejdslørdage af
forældrene.
Der sat tiltag i gang for udskiftning af lysarmaturer i visse klasseværelser.
Der er allerede sparet mange penge i varme
og el på den konto. Der vil forsat ske en løbende vedligeholdelse af bygningerne og
energitiltag fremover. Igen har vi nydt godt
af frivillig arbejdskraft og ildsjæle i forbindelse med renovering og øvrige tiltag.
Støtteforeningen/sponsorer/fonde:
Støtteforeningen har i årets løb givet rigtig
mange gode bidrag til skolens aktiviteter og
arrangementer. Støtteforeningens bidrag bevirker at både økonomien og forholdene på
skolen bliver bedre. Støtteforeningens bidrag
er en direkte effekt af de bidrag der kommer
fra aviser og skrot i containerne.

En stor tak skal lyde til alle vore sponsorer –
både de synlige og de mindre synlige. Dermed mener vi alle, der på én eller anden måde, gør en indsats for friskolen.
Der er nedsat en gruppe, der søger fondsmidler til friskolen, effekten heraf er på vej.
IT
Vi har personer der konstant sikrer it driften
og hjemmesiden her på skolen – det er meget vigtigt for vores eksistens idet bl.a. Undervisningsministeriet stiller krav om oplysninger på hjemmesiden.
Hvad fremtiden bringer…:
Det er igen i år en fornøjelse at være en del
af bestyrelsen og være med til at drive en
friskole. Vi kan tilbyde vores børn trygge
rammer og et ensartet forløb, helt fra NaturMusen som 3-årig (endda før), til de går ud
af 8. klasse som store teenagere. Så længe vi
har den opbakning, som vi har i dag, vil der
være en friskole i Grønbjerg. Det er skønt, at
vi ikke er underlagt lokalpolitiske luner, der
skal afgøre, hvorvidt vi er værdige som undervisningssted eller ej – det sidste kan der
ikke sættes spørgsmålstegn ved.
Vores fremtidige arbejde vil være:
At fastholde og måske øge elevtallet på
Grønbjerg Friskole – vi kan godt blive en
”tand” større, uden at slække på kvaliteten.
Fortsætte udviklingen med en glidende overgang fra NaturMusen til Friskolen.
Sikre færdiggørelsen af nybygningen
(konvertering af byggekredit/lån)
Konstant vedligeholdelse og renovering af
bygninger.
Gennemfører en elevtilfredsheds undersøgelse efteråret 2012.
Implementering af grøn-energi, i det omfang
det er muligt.
Støtte de fondsprojekter, der får positivt tilsagn om støtte. 
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I Niels Peter Svendsen
Grønbjerg Skole (1970)
Skolen startede altså med 6 klasseværelser
og lærerværelse. Første klasse fortsatte i den
lille skole hos lærer Elly Halkjær, og der
blev købt en pavillon til en børnehaveklasse.
Da vi var kommet med i Videbæk kommune, fik jeg til opgave at arbejde for, at man
fik bygget 2 klasseværelser til den nye skole,
så vi kunne have børnene samlet et sted. Jeg
foreslog byrådet, at vi byggede en fløj til
med de manglende 2 klasseværelser. Vi havde jo fået penge ved salg af Grønbjerg østre
skole, og når vi flyttede de små klasser, kunde vi sælge den gamle hovedskole.
Jeg mente, det kunne lade sig gøre at bygge
de 2 klasseværelser med en forlængelse af
midtergangen - i alt 174 m2. for 100.000 kr.
Uden megen diskussion bevilgede byrådet
tilbygningen, men på betingelse af, at jeg
personligt skulle betale, hvad byggeriet kostede ud over de 100.000 kr., for ingen troede, at det kunne gøres for den pris. Men jeg
fik en snak med håndværkerne, og de var
meget flinke med deres tilbud, så regningerne for byggeriet kun blev overskredet med
20 ører, som jeg skylder endnu, for kommunens kasserer ville ikke tage imod dem, måske også fordi kommunen fik 26.000 kr. i
momsgodtgørelse, så byggeriet endte med
en udgift på 74.000 kr. for de 174 m2.
Nu kunne kommunen så sælge både den
gamle hovedskole og pavillonen, som jeg
kunne have solgt for 18.000 kr. Men Just Pedersen (skoleinspektør i Herborg skole) ønskede at få den til Herborg, og det kom den.
Gymnastiksalen
Nu manglede vi en gymnastiksal, for at vi
kunne kalde Grønbjerg skole for en rigtig
skole. Overfor byrådet gjorde jeg gældende,
at pengene faktisk var kommet i kassen ved
salg af de 2 gamle skoler i Grønbjerg. Gymnastiksalen blev bevilget, men der skulle en
byggetilladelse til fra Undervisningsministe10

riet, og Amtet skulle anbefale. Der blev bevilget en tur til København til formanden for
undervisningsudvalget og mig.
Ved mødet i ministeriet var amtet repræsenteret af 4 og os 2 fra Videbæk.
Først anbefalede Aage Ebbensgaard og Sigfred Mølgaard byggeriet, og sidst fik jeg ordet. Kontorchefen, som ledede mødet, havde
sat sig meget godt ind i forholdene i Grønbjerg, og han sluttede med at sige: "Du med
din gymnastiksal. Tilladelse til byggeriet har
I skriftligt om en uges tid, men jeg tror ikke,
der findes en skole i Grønbjerg om 7 - 8 år.”
Fra ord til handling
Om aftenen, da jeg var kommet hjem, ringede jeg til Jens Kristian Nielsen og fortalte
ham om resultatet af turen til København, og
om morgenen gik han i gang med at bygge
gymnastiksalen. Vi havde nemlig aftalt priser med håndværkerne og planerne var godkendt af byrådet.
Og fornøjelserne
Hvad mere skal jeg fortælle om turen. Det
tog 30 minutter til København, og da der ikke var plads i Kastrup til at lande, så fik vi
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set Sjælland og Lolland Falster og noget af Sydsverige i
andre 30 minutter. Det var dejligt klart vejr, så det havde
jeg ikke noget imod.
Om turen var dyr, nej, da vi sammen med de 4 fra amtet
og borgmesteren og kommunaldirektøren fra Holstebro
havde spist på en af Københavns dyreste hoteller, og ville
betale vor andel, så bemærkede Jens Johansen, Holstebros kommunaldirektør:
"Penge, det er ikke noget man taler om, det er noget man
har."
Da vi havde et par timer før flyveren gik til Stauning, besøgte vi en bygning ikke langt fra rådhuset, hvor Hedegaard Skulbøls søn og svigersøn var med til at istandsætte et 4 etagers gammelt hus. De 14 der arbejdede der ville
alle vise os, hvad de var i gang med, så de fik ikke lavet
meget, mens vi var der.
Da vi ventede i terminalen, sagde Hedegaard Skulbøl til
mig, ham der bag ved dig vil vi ikke stå ved, jeg vendte
mig lidt forbavset og så, at det var Knud Jespersen, formand for kommunistpartiet. Han skulede lidt til os, da vi
gik, han havde nok hørt, hvad der blev sagt. Ikke mere
om skolen, alle ved jo, at der er bygget til og forbedret
vist nok 9 gange, siden den blev taget i brug i 1970.
Kommunens deling.
Det der vel nok optog beboerne i Nr. Omme allermest var
loven om, at kommunerne skulle lægges sammen i større
enheder. Alene i Ringkøbing amt havde der været 98 sognekommuner. Angående mulige sammenlægninger blev
det første møde holdt på Brejning Kro i sommeren 1966.
Det blev hurtigt helt klart, at det ville blive svært at nå til
enighed om noget som helst. Det mest realistiske forslag
var nok en kommune af Brejning, Hover og Nr. Omme.
Sognerådsformand John Kristiansen, Brejning indbød til
et møde om dette. Men de kom hverken fra Hover eller
Ørnhøj, så vi var klar over, at det forslag var udelukket.
Det stod også ret hurtigt klart, at der i sognerådet i Nr.
Omme ikke kunne blive enighed om, at der skulle ske en
sammenlægning mod øst, med de kommuner der blev til
Trehøje kommune, eller mod syd, sammen med de kommuner der blev til Videbæk kommune. De 4 sognerådsmedlemmer fra Ørnhøj, der udgjorde flertallet, ønskede
sammenlægning mod Vildbjerg, så det så ud til at blive
en realitet
Departementschef Zeuten havde jo af Regeringen og Folketinget fået fuldmagt til at træffe afgørelse om den nye
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kommuneinddeling i hele Danmark. Vi vidste, at formanden for amtsrådet Aage Ebbensgaard, der også kendte sagen med byggetilladelsen der blev gemt væk, også var
stemt for en deling af Nr. Omme kommune,
så vi håbede på en løsning, selvom et flertal
af amtsrådet var imod en deling.
Eftervirkninger og problemerne
Da det blev kendt, at sognerådsformand
Christian Thomsen havde forhindret, at
Grønbjerg fik den stærkt ønskede byggetilladelse til en ny skole, opstod der et meget
stort ønske om at få Nr. Omme delt. Den 24.
marts var der på sognerådets dagsorden det
punkt: "Kommune sammenlægning med
Vildbjerg-Nøvling, Vinding-Vind og Timring".
Vi tre fra Grønbjerg stemte selvfølgeligt nej
til dette.
Da det var blevet afklaret, at Brejning skulle
med i en kommune sammen med Nr. ViumHerborg og Vorgod kommune, så blev der i
Grønbjerg og Abildå, som udgjorde Nr. Omme kirkedistrikt, igangsat en underskrift indsamling, der gik ud på at beboerne i den sydlige del af Nr. Omme ville med i denne
kommunesammenlægning. Cirka 92 %
skrev under på dette ønske, og derfor forventede beboerne selvfølgelig også, at vi tre,
der var valgt i den sydlige del af sognet,
ville arbejde for dette.
I foråret 1969 kom der en indbydelse til sognerådet til et møde i Sørvad sammen med repræsentanter fra Vildberg-Nøvling, VindingVind og Timring. Christian Thomsen nævnte kun, at vi skulle drøfte en eventuelt sammenlægning med de nævnte kommuner.
Christian Thomsen, Lindbjerg Halkjær,
Halfdan Christensen og Niels Peder Svendsen blev valgt til at repræsentere Nr. Omme
Kommune
Sognerådsformanden fra Vildbjerg indledte
mødet med at sige:
”Nu skal vi jo drøfte sammenlægningsbetingelserne for de fire kommuner”.
Det fik Halfdan Christensen til at rejse sig,
12

og så kikkede han på mig:
"Det her kommer ikke os ved", og så forlod
han mødet, og jeg kunne se på ham, at han
forventede at jeg fulgte med ud.
Det gjorde jeg ikke, men jeg protesterede,
for en sammenlægning med de andre tre
kommuner, var ikke behandlet rigtigt i Nr.
Omme sogneråd. Jeg kikkede efter Halfdan,
men gennem glasdøren kunne jeg se, at han
havde sat sig til at læse avis.
Så tog jeg sagen i min egen hånd og sagde,
at jeg under ingen omstændigheder ville
godkende, at de fra Ørnhøj kunne træffe afgørelse om Nr. Omme kommunes fremtidige
tilhørsforhold.
Det endte med, at Christian Thomsen accepterede, at han og Lindbjerg Halkjær og mig,
Niels Peder Svendsen, skulle betragtes som
observatører til de andre tre kommuners forhandling om sammenlægningsvilkårene, som
de blev enige om.
I de tre timer mødet varede, fik jeg lejlighed
til at forklare, hvorfor Grønbjergs beboere
hellere ville med i en sammenlægning med
kommunerne mod syd. Blandt andet mente
Grønbjergborgerne ikke, at de havde noget
videre samkvem mod Timring, Vildbjerg og
Vinding.
Det betød også, at eleverne i 8. - 9. og 10.
klasserne ville få det meste af én times skolekørsel mere hver dag.
Jeg blev aldrig klar over, hvad Halfdan
tænkte om mig, men han udtalte aldrig noget
negativt om min optræden den dag. Der var
rent faktisk ikke mere at tale om i den sag.
Efterfølgende var Halfdan og jeg var ude
hos amtmand Bach på Rindumgård i Ringkøbing for at orientere ham om sagen. Han
sagde at han godt kunne forstå os i Grønbjerg, og lovede at tale med formanden for
kommunalreform kommissionens departementschef Zeuten om problemerne i Nr. Omme.
Påvirkningerne
Midt i december 1969 blev jeg ringet op af
Zeuten, han fortalte mig, at der ville blive af-
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holdt et møde i januar i Vildbjerg med repræsentanter fra kommunalreformkommissionen og de 7 kommuner, der skulle blive til
to, for om muligt at finde frem til en løsning
af Nr. Ommes fremtidige tilhørsforhold.
Han bad mig tage stilling til, om os fra
Grønbjerg ville fremføre vore synspunkter
sammen med dem fra Vildbjerg eller dem
fra Videbæk.
Jeg forklarede, at dem fra Videbæk havde
tilkendegivet, at de gerne ville have Grønbjerg med i deres kommune, derfor var det
repræsentanterne omkring Vildbjerg vi skulle argumentere overfor, og sådan blev det.
Jeg benyttede lejligheden til at forklare Zeuten om grønbjergboernes synspunkter. Han
hørte tålmodigt på mig i et par minutter, og
det var meget, for jeg tror, at de kan tælles
på fingrene, dem han har ringet til.
I julen 1969 skete der noget, der fik afgørende betydning i sagen. Astrid og Niels Skytte
i Kjærgård indbød Halfdan og mig til eftermiddagskaffe sammen med Jacob Kirkegaard, der var Niels Skyttes fætter, og som
folketingsmedlem kendte en del, der muligvis kunne tale vores sag overfor folk med
indflydelse på reformkommissionen.
Vi orienterede Jacob Kirkegaard om, hvorfor befolkningen i Grønbjerg ønskede en deling af Nr. Omme kommune, et ønske, der
var blevet yderligere forstærket af den byggetilladelse til en ny skole, som var blevet
gemt væk i sognerådsformandens skrivebord. Jeg havde samlet alle papirer med,
som jeg havde om sagen, som vi gennemgik,
og Jacob Kirkegaard lovede at forelægge sagen for Zeuten, når han kom til København.
Samtalen bevirkede, at Jacob Kirkegaard
som suppleant i kommunalreformkommissionen kom med til mødet i Vildbjerg i januar.
Det kom bag på mig at Halfdan gik til sengs
nogle dage før mødet, som var berammet til
den 12. januar. Jeg blev klar over, at han var
nervøs for, hvordan mødet i Vildbjerg ville
forløbe. Det fik mig til at gå hjem og notere

alle de argumenter, jeg mente, vi havde at
fremføre. Jeg viste Halfdan, hvad jeg havde
skrevet. Han godkendte det, og så aftalte vi,
at jeg skulle fremlægge Grønbjergs synspunkter for kommissionen.
Kommunalreformkommissionen havde som
nævnt indbudt til møde på Vildbjerg hotel
mandag den 12. januar 1970 kl. 10,30. Der
var mødt repræsentanter fra Vildbjerg, Vinding-Vind, Timring og Nr. Omme sammen
med de fire sognerådsformænd.
Mødet blev ledet af en kontorchef fra Indenrigsministeriet, som kort redegjorde for mødets formål, nemlig at få problemerne i forbindelse med uenigheden i Nr. Omme sogneråd om kommunen skulle sammenlægges
med før nævnte kommuner eller med Nr. Vium-Herborg, Vorgod og Brejning kommuner.
Til mødet i Vildbjerg gik det, som jeg havde
bedt Zeuten om - jeg fik fremført argumenterne over for de tilstedeværende.
Der var selvfølgelig repræsentanter fra Vildbjerg, Vinding og Timring samt Christian
Thomsen, Lindbjerg Halkjær og Kr. Stjernholm fra Ørnhøj samt Halfdan Christensen
og mig, Niels Peder Svendsen fra Grønbjerg.
Sognerådsformand Christian Thomsen indledte med at konstatere at flertallet i Nr. Omme sogneråd ønskede sammenlægning med
de tre kommuner der var enige om at samles
omkring Vildbjerg. Derefter fik Niels Peder
Svendsen der repræsenterede mindretallet i
Nr. Omme sogneråd ordet.
Da mødet drejede sig om, hvorvidt den sydlige halvdel af Nr. Omme skulle skilles ud
fra sammenlægningen af de fire kommuner,
der senere fik navnet "Trehøje", fik jeg som
den første herefter ordet. Jeg har valgt at citere ordret, det jeg havde skrevet ned og som
jeg fulgte meget nøje i mit indlæg.
(N.P. Svendsens indlæg følger i Runestenen
nr. 117).
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I Fantastisk plan for Grønbjergs hovedstrøg….
Ved: Mogens Ballegaard

...blev afsløret på den fælles generalforsamling den 10. maj.
”Skulle vi ikke tage at male byen rød”
Der har i mange år været forskellige planer
og forslag til, hvordan vi kan gøre Algade i
Grønbjerg tillokkende for gennemgangsbilister og for byens befolkning i det hele taget.
Det er mange gange således, at det første
indtryk man får, om det så er mennesker eller byer, huse eller andre herligheder, er det
det man får, første gang men ser det.
Byen skal være indbydende
For at trække flere indbyggere til Grønbjerg
er det vigtig at man får et godt førstegangsindtryk. Indkørslerne til byen har Sogneforeningen draget omsorg for med blomster,
velkomstskilte mv. Der er relativt pæne lysmaster, men selve hovedgaden kunne måske
trænge til en ansigtsløftning. Der har været
forslag fremme om træer i hovedgaden, flere
blomsterkummer ved husene, små forhaver
hvor det nu er muligt osv. osv.

Ideen
Nu er Vinni Sanggaard fremkommet med en
ide om, at man kan male alle de pudsede huse, der er ned gennem Algade. Der er efter
Vinnis opfattelse 17 stk. af slagsen. Vinni er
bygningsmaler og har gennem sin uddannelse og på et nyligt overstået kursus fået et
indblik i sammensætning af farver og dekorationsmaling.
Det skal være professionelt
Når man kaster et projekt på bordet der nærmer sig ejendomsretten, kan der opstå mange indvendinger mv. Der vil altid være forskellige opfattelser af, hvilke farver der er
pæne, og hvilke farver der passer til hvilke
huse. I den forbindelse kan man håbe på, at
de berørte vil tænke lidt på helheden i Grønbjerg, og hvilken effekt det vil have på bosætningen og livet i Grønbjerg, i stedet for at
pleje sine egne interesser, men naturligvis
inden for rimelighedens grænser. Man må i
den sammenhæng også have tillid til, at Vinni, der er professionel, sætter nogle farver

Sådan noget i den retning skulle det komme til at se ud, når man kommer fra vest ind i Grønbjerg
14
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sammen, der virker rigtigt i byen og langs
Algade.
Projektet skal naturligvis ikke gennemføres
med tvang, men måske lidt.
Det kan da kun være i de flestes interesse, at
Algade præsenterer sig rigtig flot. Det giver
liv og det kan måske også inspirere nogle til
at flytte til Grønbjerg, idet man nu kan se,
”at her sker da noget”. Det gør der også til
daglig, men det er mere på møder og i det
knap så offentlige rum.
Ideen er at Vinni vil være tovholder. Vinni
vil forestå en helhedsløsning med de forskellige farver, som skal give en sammenhængende effekt ned gennem Algade.
Selve projektet
Projektet: Det er naturligvis ikke gratis at få
malet alle de huse. Derfor tænker Vinni, at

der skal nedsættes en fundraisingsgruppe,
der skal søge midler, en gruppe der skal
skaffe frivillig arbejdskraft til at udføre det
store arbejde, der er med at rense mure, forbehandle og endelig male alle de berørte huse.
Det sociale aspekt
Vi ved fra Friskolen, at det er smadderhyggeligt at samles en hel masse og få udført
noget sammen og ikke mindst nyde det sociale ved frokosttid mv.
Endelig skal vi også se på, at det vil være et
enormt reklame scoop for vor lille by, der
vil sætte Grønbjerg på det vestjyske verdenskortet endnu engang.
Forslaget blev rejst på den fælles generalforsamling, og nu ser vi hvad det fører med sig.


Pinsegudstjenesten er aflyst i år...
...for vores nye præst tiltræder nemlig først efter Pinse
Til gengæld inviterer vi til indsættelseskaffe
søndag den 3. juni kl. 15 i præstegårdshaven
Inden da vil der være mulighed for at deltage i
indsættelsesgudstjenesten i Nr. Omme kl. 10.30
Vi vil så gerne, hvis I vil komme forbi og dele en kop kaffe og en pladekage med
vores nye præst, Bodil Toftdahl og hendes mand, David Thomas.
Vi ses i præstegårdshaven
Menighedsrådet

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / mogens@mvb.net

• 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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I Nye beboere i Smedjen på Bakken
Ved: Grete Tange

Der er kommet liv i det gamle smedehus på
bakken, og det er dem, der har skabt det liv,
som jeg i denne omgang besøger.
De er endnu ikke flyttet ind, for de skal have
hele privatboligen renoveret, før det er klar,
så indtil videre bor de på deres gamle bosted
i Spjald. Det er meningen, at der skal nye
vinduer overalt, nyt køkken og en ny have
skal anlægges, ligesom der skal lægges fliser
foran huset, sås græs og plantes en hæk samt
laves bede med blomster i, så det kommer til
at se pænt ud, når man kører ind i Grønbjerg.
Huset skal med tiden fuges om, og kommunen har lovet at lave to gode indkørsler til
grunden, og man håber, at de samtidig vil lave fortov hele vejen forbi. Det hele bliver

dog først lavet, når man har råd til det.
Man vil også fortsat lade lyset brænde udenfor, så det ikke mere er så mørkt i den ende
af byen.
Præsentation:
Nu må jeg vist til at præsentere parret:
Damen i huset hedder Susanne Pedersen (43
år), og hun har boet sammen med Mads,
som er manden i huset, i 24 år. Sammen har
de 2 børn Jesper på 19 og Kenneth på 13.
Kenneth går i skole i Spjald, og det fortsætter han med, når familien flytter til Grønbjerg.

Susanne fortæller:
”Jeg er født i Ringkøbing – nærmere betegnet Velling – og der har jeg boet i min barndom. Da jeg blev 16,
flyttede jeg til Spjald, og
efter nogle år mødte jeg
Mads.
Jeg arbejder for rengøringsselskabet, Forenede
Service, og det har jeg
gjort i 14 år. Jeg har næsten fuldtid, og min arbejdsplads er først og
fremmest Spjald Skole.
Jeg gør også rent i Ølstrup Børnehave, så jeg
har ikke så langt til arbejde. Da jeg begyndte hos
Forenede Service, troede
jeg, at jeg kun skulle være ansat der i kort tid,
men jeg er glad for arbejdet, så jeg fortsætter nok
hos dem.
Jeg starter med at arbejde
klokken 13, og jeg er
først hjemme ved 19 tiMads, Jesper og Susanne, Kennet var i skole.
den. Det er selvfølgelig
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ikke den mest spændende arbejdstid, men
det har jeg vænnet mig til.
Jeg har haft heste, men den ene, som jeg har
tilbage, står nu på Rideskolen i Spjald, for
der bliver ikke rigtig plads til den her.”
Herren i huset hedder Mads Madsen og er 59
år, og han har sine rødder i Grønbjerg, idet
Maren Dueholm der boede Algade 39, var
hans bedstemor.
Mads fortæller:
”Jeg er døbt i Nr. Omme Kirke, og jeg har
været meget herovre hos min bedstemor.
Derfor har jeg også leget med flere af dem,
der stadig bor i Grønbjerg i dag. Mine forældre boede i Spjald, og der har jeg faktisk boet, indtil dette hus blev til salg. Det har jeg
altid gerne villet købe, og jeg fik under hånden at vide, at det var til salg, så jeg handlede med Holmslandssmeden uden ejendomsmægler.
Jeg er uddannet automekaniker hos Opel i
Ringkøbing, derefter arbejdede jeg nogle år
på Autogården som pladesmed i Videbæk,
så har jeg arbejdet som montør hos MK industri i Grønbjerg i nogle år. Derpå flyttede
jeg arbejdsplads til Vildbjerg, hvor jeg startede autoværksted, og den har jeg haft i 19
år. Desværre var det i lejede bygninger, så
da ejeren selv ville bruge dem, måtte jeg ud.
Og da faldt jeg over dette sted, og købte det.
Af den grund hedder firmaet her stadig Vildbjerg Auto, men nu med tilføjelsen: Grønbjerg. Det gør det, fordi jeg har taget en del
kunder med mig, og brevpapir og lignende
bærer også navnet.
Mit arbejdsområde er for en stor dels vedkommende specialbiler som Porsche og andre, hvor der skal udføres noget pladearbejde, som der ikke er så mange, der kan finde
ud af. Jeg har kunder fra Århus, København,
Skjern og andre nærliggende byer. Når jeg
har kunder så langt væk fra som København
og Århus, skyldes det at jeg arbejder til en
noget anden timeløn, end den de skal give i
nærheden af de store byer.

Bilerne kommer i mindre stykker på en ladvogn eller lignende, og når jeg har udført
pladearbejdet, bliver den kørt tilbage på
samme måde, hvorefter den bliver samlet og
malet. Jeg kan også godt gøre bilen helt klar,
men det er oftest det andet, der er tilfældet.
Jeg kan også sagtens klare andre biler, men
det er først og fremmest specialbilerne, der
er mit domæne. Jeg annoncerer ikke, men
mine kunder kommer via mund til mund
metoden. Jeg har lige lavet en Porsche færdig for en mand i Århus, og han havde fået
min adresse fra nogle sjællændere. Den
slags kunder er gode at have, for de spørger
ikke så meget til prisen, og en sådan renovering kan let løbe op i 2-300.000 kr., men det
gør ikke noget for mine kunder.
Årsagen til, at jeg kan få et levebrød ud af
det, er, at til disse gamle biler, kan man ikke
købe færdige skærme og lignende, dem må
man selv fremstille.
Familien:
Jesper – vores søn – er også i lære, så han på
et tidspunkt kan overtage firmaet. Jeg havde
ellers bestemt, at jeg ville gå på efterløn til
næste år, når jeg blev 60, men det er nu udsat, indtil han er udlært. Jeg har også udlært
min ældste søn af første ægteskab, Kristian,
som pladesmed. Og jeg har også en datter
fra dette forhold, som hedder Susanne. Hun
er dagplejer og bor i Videbæk.
Samstemmende siger de, at de håber, at de
vil falde godt til her, at de vil blive glade for
at være her, og at de derfor vil blive her.
Efter at have sagt tak for i dag, får jeg lov til
at kigge ind på værkstedet, som er blevet
fuldstændig nyrenoveret med nyt gulv, maling og isolering, som de selv har gjort ved
siden at det daglige arbejde, og som Mads
siger: ”Nu mangler vi bare at få det sidste
ryddet på plads.” 

16. maj 2012
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I Det var på Frederiksberg - og det var i maj
Ved: Mogens Ballegaard

Og hvad dækker den overskrift så over?
I København er de ved at lave en udvidelse
af Metroen. Det kræver en forfærdelig masse byggepladser. Alle disse byggepladser
skal hegnes ind. Nu om stunder skal et sådan
hegn alt andet lige være dekorativt, og folk
skal have noget fornøjeligt at se på. Alle
byggepladsernes indhegning har en udstrækning på seks kilometer. Hvad gør man så i
selskabet Metro? Man udskriver en konkurrence om at dekorere de seks kilometer plankeværk.
Og så komme vi til sagens kærne. Den
konkurrence lagde kurset ”Malerfagets virksomhedsrettede linjeuddannelse” på UCH
(Holstebro tekniske skole) billet ind på. Og
endnu nærmere. På den uddannelse går Vinni Sanggaard, der bor Holstebrovej 30 her i
Grønbjerg.

Processen
Da man i mange sammenhænge er sent ude,
eller man får nys om en begivenhed i sidste
øjeblik, så skal der sommetider handles hurtigt, og sådan var det også på Vinnis kursus.
Kursisterne, syv i alt, var med på ideen, og i
løbet af en lille uge skulle de komme med
forslag til 5 x 20 meter dekoration. Man
kunne komme med forslag på 20 meter, så
der skal mange til de seks kilometer. Alle
fem forslag blev sendt ind, og sandelig om
ikke de blev godtaget alle fem. Da denne del
af Metroprojektet skal foregå på Frederiksberg, skulle alle dekorationerne have relation til Frederiksberg. Vinni erindrede, at hun
havde hørt om sangen ”Det var på Frederiksberg” og ud fra sangen udarbejde hun sine tyve meter dekoration.
Selve arbejdet blev fremstillet i skitseform,
derpå tegnet over på transparente A4 sider,

Vinni Sanggaard pletter lige det sidste, inden alle pladerne sendes til Frederiksberg
18
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der så via en projektor blev forstørret, så de
kunne tegnes over på de 1,22 m brede og
2,44 m høje krydsfinerplader. Arbejdet har
nu stået på i en måned, og pladerne blev
samlet og fragtet til København hvor lærere,
tømrerlærlinge og frivillige satte pladerne
op. Den 26. april gik der så en bus med de
medvirkende kursister af sted til København,
hvor de 88 plader fra Holstebrokurset blev
afsløres med stor bevågenhed fra TV, Malerlauget, Malernes fagforening, Metroen og
mange flere. Foruden Vinnis 20 m med sangen ”Det var på Frederiksberg”, har de fire
andre projekter, temaer som f.eks. Zoologisk
have, bygninger og institutioner fra Frederiksberg.

Hva’ så!
Efter et år, når Metroprojektet er færdig,
tænker kursisterne på, om ikke de 88 plader
med dekorationer kan udnyttes lokalt som
dekoration i en skole, på UCH, eller et andet
sted hvor det kunne bringe fornøjelse.
Måske en præmie
Mellem de indkomne forslag bliver der trukket lod om en præmie på 45.000 kr. og kursisterne i Holstebro er enige om, at hvis én
af dem vandt skal beløbet deles ligeligt mellem alle syv kursister. 

Nr. sOMMErskole - den 2. og 3. juli
Datoen er sat, og det er emnet næsten også!
Vi satser på, at vi skal lave ikoner, som vi gjorde for nogle år tilbage.
Noget med gamle pinde, fine perler, maling og limpistoler!
Konfirmandstuen kommer til at emme af kreativitet og kaos!
Vi vil dog gerne have vores nye præst, Bodil Toftdahl med i planlægningen - måske kommer hun med en helt ny idé?
I hører nærmere i juni måned!
Hilsen fra menighedsrådet

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
Jørgen Falk Nielsen

elb
yve
j
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

40 10 48 92
97 38 40 84

Mere end 20 års erfaring
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I NaturMusens forældreråds beretning
Ved: Forældrerådet /Trine Sønderby

Forældrerådet i NaturMusen skal være med
til at skabe og udvikle de bedste muligheder
for vores børn. Vi skal have fokus på at
hverdagens aktiviteter sker med afsæt i børnehavens værdigrundlag. Til dette arbejde
har det sidste års tid været vores leder i børnehaven Klaus Wolff.
Vi kan kontaktes når I forældre har generelle
ting i ønsker drøftet og gerne ændret. Vi kan
bruges som talerør til friskole bestyrelsen.

åbent hus. En lørdag formiddag, hvor formålet var/er at vise forældre/bedsteforældre
og gerne nye brugere, hvordan hverdagen
fungere i børnehave og Sfo.
Der var aktiviteter hjemme, på grunden og
bussen kørte frem og tilbage til skoven. En
super god og veltilrettelagt dag med ikke så
mange fremmødte som vi havde håbet på.

Rådet
Heidi Bonde, Vind blev valgt ind i 2011, og
mor til to børn i børnehaven.
Malene Bondesgaard, Torsted blev valgt ind
i 2011 og mor til et barn i børnehaven.
Trine Sønderby, Grønbjerg har været med i
2 år og er mor til et barn i børnehaven
Frem til oktober sidste år var Bodil Eriksen
med som medarbejderrepræsentant, men efter ønske fra børnehavens medarbejdere, er
hun i stedet kommet med som repræsentant i
friskolebestyrelsen.
Malene og undertegnede, er valgt til friskolebestyrelsen som forældrerepræsentanter.
I forældrerådet mødes vi hver anden måned.
En stor del af tiden drøfter vi de aktiviteter
der præger hverdagen.
Aktiviteter i årets løb
Som de tidligere år havde vi i september

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
murer@jenskirk.com
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Kun en ”ukendt” familie.
Vi er enige om en dag og et koncept vi bestemt holder fast i. Det er en dag der koster
mange personaletimer. Når vi ser på det med
forretningsbrillerne – at skaffe nye børn, så
er der umiddelbart ikke balance på vægtskålen. Så vi ændre konceptet og efter aftale
med Friskolen slår vi os sammen, når der
holdes åbent hus dag. Vi tror der kan være
flere gode aspekter i det, så det glæder vi os
til.
I efteråret besluttede vi at lave en tilfredshedsundersøgelse, for både NaturMusen og
Sfoen. Ikke fordi vi havde fornemmelsen af
utilfredshed, men for at udvikle os, og for at
være i dialog med forældrene.
Vi sendte spørgeskema ud, en henvendte sig
til børnehaveforældrene og en til Sfoforældrene. Vi fik mange konstruktive tilbagemeldinger som generelt udtrykte tilfredshed med hverdagen, aktiviteterne og personalets indsats. Efterfølgende inviterede vi til
opfølgende forældreaften med et super fremmøde og for os et signal om, at I gerne vil
have indflydelse på jeres børns hverdag. Vi
fik en god fornemmelse af forældrenes tanker og meninger. Vi gik derfra med mange
ideer som vi forsøger at integrere i hverdagen.
I november arrangerede vi besøg fra
”Vindstyrken” som er børnehaven i Vind,
men som lukker til august i år. Ideen var at

vise børnene og deres forældre, hvad de får
af muligheder, hvis de lader deres børn komme i NaturMusen. Der blev arrangeret bustransport i vores egen bus. De besøgende var
med i formiddagsaktiviteter og vi sluttede af
i gymnastiksalen med leg og sang, spiste
madpakker og så blev de kørt hjem igen. Vi
håber på gensyn med nogle af børnene.
Pasning i ferier: Vi har flere gange oplevet,
at børn som er meldt til pasning alligevel
holder fri, og godt for det. Det gør jo så, at
der ofte er planlagt med for meget personale.
Vi har drøftet flere metoder for at tilpasse
det – og de pågældende forældre kan fremover blive kontaktet lige op til ferien for at
gøre status, du har tilmeldt dit barn kommer
det??
Dette skal ikke tolkes, som om vi ikke vil
passe jeres børn, det vil vi gerne, men simpelthen for at udnytte ressourcerne bedst
muligt.
Mit sidste punkt er byggeriet, og det har
fyldt og naturligvis optaget os meget - lad
det der nu er i gang tale for sig selv.
De kommende udfordringer byggeriet fører
med sig og udfordringerne i NaturMusen,
dem er forældrerådet klar til at arbejde videre med.
Så fra os - tak for et dejligt år.
(forkortet af red.)

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
16. maj 2012
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I Grønbjerg Friskoles Generalforsamling
Ved: Mogens Ballegaard

Onsdag den 18. april var der mødt små 70
forældre, personale og skolekredsmedlemmer op til den årlige generalforsamling.
Sædvanen tro blev der indledt med underholdning ved skolens elever. Herefter gik
man over til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er noget af et maratonbegivenhed, idet der først skal holdes generalforsamling for børnehaven NaturMusen
(Forældrerådets beretning side 20 og afdelingslederens beretning side 28).
Herefter holdes der så generalforsamling for

Friskoledelen. (Bestyrelsens beretning side
8 skolelederens beretning side 40 og tilsynsførende side 44). Alle beretninger her i bladet er i forkortede udgaver.
Inden generalforsamlingerne ret går i gang,
skal elevrådet aflægge beretning. Diverse
beretningerne, og dem er der mange af, bliver præsenteret først af forældrerådet i NaturMusen, herefter afdelingslederen.
I Friskoledelen er det bestyrelsens beretning, skolelederens beretning, tilsynsførendes beretning.
Revisoren aflægger beretning. Igen i år var
der et pænt overskud på lidt under
200.000,- kr..
Der skal vælges forældreråd til Naturmusen
med både medlemmer og suppleanter.
Der skal vælges medlemmer til Friskolebestyrelsen. Det foregår i flere tempi, idet der
skal vælges repræsentanter for forældrene
og repræsentanter fra skolekredsen (det behøver ikke at være forældre). Og så skal der
vælges suppleanter i alle afdelinger.
For at det skal foregå smidigt, veksler man
mellem beretninger, eventuelt og valg, så
man ikke skal sidde og vente på at stemme-

DET STORE GRANLY CYKELLØB
Til fordel for Grønbjerg Friskole
spurter af sted...
søndag den 26. august fra 14 - 17
Begynd allerede nu at udse dig nogle sponsorer!
Detaljeret program/instrukser følger
22
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tællerne bliver færdige. Alle valgene præsenteres på storskærm via PC og foregår på
en smidig måde.

Suppleanter i skolekreds:
Susanne Bagge og Elsebeth Kirk begge
Grønbjerg

Valg til NaturMusens forældreråd:
Valgt: Trine Sønderby, Grønbjerg
Suppleanter:
Helle Harhorn Vendelbo og Dorthe Trabjerg
Hansen begge Grønbjerg

Bestyrelsen i Grønbjerg Friskole ser herefter
således ud:
Jette Føhns, Spjald, Malene Bondesgaard,
Torsted, Bo Larsen, Vind, Martin Bonde,
Vind, Per Thomsen, Grønbjerg, Jørgen Rasmussen, Grønbjerg og Trine Sønderby,
Grønbjerg.

Valg til Grønbjerg Friskole:
Sanne Therkildsen og Tine Lund Nielsen ønskede ikke genvalg.
Valgt Forældrekredsen:
Jette Føhns, Spjald og Martin Bonde, Vind.
Suppleanter i forældrekreds:
Søren Rasmussen og Signe Madsen begge
fra Vind
Valgt i Skolekredsen:
Bo Larsen, Vind

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret
sig som følger:
Formand: Jørgen Rasmussen
Næstformand: Per Thomsen
Kasserer: Jette Føhns
Sekretær (indtil videre flyende referent)
Andre poster
Grønbjerg Friskole Støtteforening: Malene
Bondesgaard
Grønbjerg 2000: Jørgen Rasmussen
Bank: Nem ID – Jette Føhns 

Formand Jørgen Rasmussen præsenterer på storskærm medens dirigenten, Torben Sønderby, med ryggen til følger præsentationen.
16. maj 2012
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I Badmintonturneringen 2012
Badmintonturneringen 2012 var knap så
fyldt som vanlig, idet der i år var to grupper for de unge mennesker mod sædvanlig-

vis tre - yngste gruppe og ældste gruppe.
Trine Mikkelsen stillede, som det kan ses
af vinderbillederne, ikke op i år.

Single yngste gruppe: Mia Tang Meiner

Single ældste gruppe: Jacob Hessellund Lauritsen

Så var der alle bronzevinderne som man næsten aldrig ser:
Fra venstre bagerst:
Marie, Mikkel, Caroline
og Clara
Forrest fra venstre:
Magnus, Asbjørn og René

24
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Børnedouble: Morten og Jacob Hessellund Lauritsen

Mix-double Claus Bak og Jytte Nilausen

Herre single Claus Bak

Herredouble Jørgen Bank og Claus Bak
25

I Fra egne rækker
Ved: Redakteuren

Opbakningen
Jeg vil gentage takken fra forrige nummer
for opbakningen og bidragene til Runestenen, der dermed er med til at sikre et grafisk
og kvalitetsmæssigt lokalblad.
Runestenens hjemmeside
Som jeg nævnte i sidste nummer har Runestenens hjemmeside www.runestenen.dk her
først på året gennemgået en forandring. Både udseendemæssigt, men også indholdsmæssigt.
I løbet af foråret er der tilføjet flere numre
på hjemmesiden. Man kan nu læse næsten
halvdelen af de 116 udkomne numre via
hjemmesiden. Alle bladene er omdannet til
det såkaldte pdf-format og man skal have
Adobe Reader installeret for at kunne læse
bladene (næsten alle nye computere er
”født” med Adobe Reader - man kan evt.
opdatere til nyeste udgave/opdateringer).
Denne konvertering af bladene til Adobe
Reader skal også ses i lyset af at Runestenen
kan gemmes elektronisk i Grønbjerg Lokalhistoriske arkiv.
Der er endnu ikke udarbejdet en søgefunktion, så man kan finde detaljerede oplysninger
på hjemmesiden, men man kan da altid forsøge at Google sig frem til oplysningerne.
I løbet af en vis tid har søgemaskinerne registreret alle numrene og det er muligt at søge
- jeg har gjort forsøget med »”et navn” + runestenen« og wupti kom der resultater med
det pågældende navn i Runestenen.
Hvem bidrager til Runestenen
Forleden blev jeg ringet op af en dagplejemor, der på vegne af dagplejen ville skrive
et stykke / gøre opmærksom på dagplejen i
Grønbjerg. Hun spurgte: ”Hvad koster det
så” og var dermed klar over at man godt
ville bidrage til Runestenen.
Det er dejligt at høre den opmærksomhed.
26

Det bragte mig imidlertid i et dilemma.
Hvem er meddelelser fra dagplejen til gavn
for? Er det noget dagplejen skal betale for,
eller er det redaktionel stof, der er til gavn
for hele sognet? Er det en enkelt foreteelse
eller er det tilbagevendende? Og i første tilfælde kommer ind under, at det er til gavn
for hele sognet, og så må ”fællesskabet” bidrage.
Hermed mener jeg, at der er mange foreninger og institutioner der giver et bidrag til
Runestenen - og det har siden starten i 1993
været hensigten at foreningerne og institutionerne i Grønbjerg gav et bidrag til opretholdelse af Runestenen og på den måde kunne benytte bladet i det omfang foreningen
fandt det nyttigt. Man kan jo sige at det på
en måde er et solidaritetsprincip. Hvorfor
skal den eller den forening betale når den eller den ikke gør det.
Jeg har dog den holdning at man lige skal i
gang, hvis en ny forening eller nye initiativer der vil give sig til kende i eller benytte
Runestenen, før man behøver at bidrage.
Runestenen orienterer og meddeler
Som det er mange bekendt udsender Runestenen også ugentlige mails. I rationaliseringens navn har jeg forsøgt at benytte Runestenens hjemmeside til nyheder og udsendelser, der ikke lige har aktuel hastværk.
Hvorimod andre meddelelser skal ud med
det samme. Og det kommer de så også.
Hele denne fremgangsmåde med Hjemmeside kombineret med udsendelser af mails er det godt nok? Jeg vil meget gerne have
respons på det.
Øvrige forhold i forbindelse med Runestenens mailservice kan læses på
www.runestenen.dk under mailservice.
Aktivitetskalenderen er et kapitel for sig
som blev drøftet med foreningerne i Grønbjerg på den fælles generalforsamling.
Vejviseren - jeg er helt vild med at få informationer så vejviseren bliver ”up to date”.
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Sankt Hans 2012
Årets fest for de 0 – 110-årige
Hermed indbyder Sogneforeningen til den traditionelle Skt. Hansfest på det grønne område ved sportspladsen.

Lørdag d. 23. juni 2011
Aftenens program:
18.30
19.30
20.00
22.00

grillen tændes
årets båltale v / Grønbjergs Guru
bålet tændes
tak for i aften

Man kan købe pølser, øl og sodavand m.m. i baren.
I år vil der igen være mulighed for at købe kontingent til sogneforeningen – vi modtager gerne indmeldelse og kontanter straks, men
det vil også være muligt at få udleveret et girokort!
Der udtrækkes præmie blandt dem, der indmelder sig denne aften.
På glædelig midsommer-gensyn
Sogneforeningen

16. maj 2012
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I NaturMusen - afdelingslederens beretning
Ved: Afdelingsleder Klaus Wolff

Året 2011/2012, mit første år som afdelingsleder, har i den grad stået i byggeriets
navn.
Jeg har sammen med mit personale året
igennem været igennem en lang proces, hvor
der er blevet drøftet alt lige fra placering af
det nye byggeri til det pædagogiske indhold
i en ”ny” institution. Det har hele tiden været planen at de fysiske rammer for NaturMusen, på den ene eller anden måde, skulle
udvides eller fornyes, men forslagene hertil
har været utallige.
Værdier
De vigtigste værdier i NaturMusen, er til stadighed de kerneværdier, der er i det daglige
børnehavearbejde.
Et sted hvor der tilrettelægges en god og udfordrerne hverdag for børnene, og hvor forældre trygt kan overlade, deres små til et
kompetent personale, der har en stor portion
faglighed med i deres arbejde. Herved mener jeg at NaturMusen er et særdeles godt alternativ til et kommunalt pasningstilbud.
De rammer vi så vælger at ligge omkring
dette arbejde, er med til at adskille os fra de
kommunale tilbud, og er det der skal tegne
os som en institution, med klare holdninger
og værdier.
Vi har i dette forår fået adskillige indmeldelser til NaturMusen. Valget er faldet på os på
grund af vores fokus på Natur og vores
ugentlige skovdage!
Dette kan kun bekræfte mig i at den sammenkoblingen mellem natur og musik, der
ligger i navnet NaturMusen fortsat skal være
det, der skal kendetegne os som institution.
Naturen giver uendelig muligheder for et
godt og udviklende børneliv. Men det er alt
afgørende at den voksne kan fremstå som inspirator til at se mulighederne i naturen. Det
er derfor en meget vigtig for mig at vide at
mit personale besidder netop den viden, der
er nødvendig for et solidt pædagogisk arbej28

de med naturen som ramme.
Vi holder stadig fast i de to ugentlige skovdage i sommerhalvåret, dog er der ændret
lidt på konceptet grundet de mange helt små
børn i børnehaven.
Kommunerne har det seneste år, valgt at
sætte alderen for børnehavestart ned til henholdsvis 2 år og 10 mdr. for RingkøbingSkjern kommune og 2 år og 9 mdr. for Herning kommune. Det betyder at vi står med et
andet arbejde i børnehaven, hvor bleskift og
middagssøvn, er blevet en faktor, der fylder
langt mere end tidligere. Det har dog ikke
gjort lysten til at bruge naturen som rammesætter for det pædagogiske arbejde mindre.
Det har tvært i mod været med til at tænke
nye tanker i forhold til dette arbejde.
Blandt andet har vi gjort den ene af vores
skovdage til en kortere dag med alle børn og
den anden skovdag til en lidt længe dag kun
med de største børn.
Herhjemme bruger vi også naturen i de
daglige aktiviteter. Vi er pt. i gang med at
lave snegleterrarium med vinbjergsnegle på
legepladsen, dyrke grøntsager i højbedene
på grunden, fodre fugle, sætter redekasse
med videoovervågning op – alt sammen
som et led i såkaldte ”Grønne spirer” - projekter, hvor målet er at få tildelt det Grønne
flag.
Musik som sang og sanglege, dans og
sproglige udfordringer er og skal være en
helt naturlig del af børnenes hverdag.
Musik som knytter sig til det at bruge kroppen, har vi gennem vinteren prioriteret gennem Lines danseskole, som både var for
børnehavens børn samt for SFO-børnene.
Børnenes sproglige udvikling har haft stor
fokus i det forgangne år.
Annedorte og Linda har været på kursus
omkring sprog, med særligt fokus på dialogisk oplæsning.
Dette har udmøntet sig i en vinter, hvor arbejdet med børn og sprog har fyldt meget og
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optaget meget af vores tid. Specielt gruppen
med de yngste børn har arbejdet intensiv
med sprog, sprogforståelse og historiefortælling.
Men også gruppens ældste børn har konstant
sproget i fokus, når der bl.a. arbejdes med
Trin for trin.
Blæksprutten - SFO
Én af det vigtigste ting for Blæksprutten, er
at vi skal værne om børnenes frie tid. Børnene har her frihed til at vælge legekammerater
og aktiviteter, hvilket stiller særlige krav til
personalet.
Det er vigtigt at vi imødekommer nogle af
de ønsker børnene har, men samtidig byder
ind med aktiviteter, de ikke viste de kunne
lide.
Vi har i dette år etableret en byggelegeplads
på grunden, hvor børnene virkelig kan få udlevet, deres indre tømre. Samtidig er det et
sted, hvor samarbejde og kommunikation i
den grad bliver sat på prøve.
Efter sommerferien har vi etableret en
”klub” for de ældste SFO-børn. Her er blevet
hygget, spillet guitarhero og udfoldet kreative evner. Det kan tydelig ses og høres på
børnene at dette tiltag har været en stor succes. Det ofte svært for forældrene at lokke
deres børn med hjem, når de er rigtig godt i
gang.
Det har også været nødvendigt at dele gruppen af SFO-børn op, da vi er gået fra 38
børn i foråret til over 50 efter sommeren.

Personale
NaturMusen er en institution hvor vi vægter
mangfoldigheden højt, ikke mindst mangfoldigheden blandt personalet.
I foråret havde vi en studerende fra VIA
University i Holstebro. Vi har haft forskellige personer inde i virksomhedspraktik af
kortere eller længere varighed og endelig har
vi fået Søren som pædagog med løntilskud.
Også blandt det faste personale, har året
2011 budt på mange ændringer. Udover et
par sygemeldinger i efteråret, har vi lige nu
Linda sygemeldt og Annedorte deltidssygemeldt (hun går på barsel fra ultimo maj).
Vi har derfor ansat Ann-Sofie Kirkegaard i
et 30 timers vikariat indtil Annedorte kommer tilbage fra barsel.
Fremtiden
Den nærmeste fremtid handler selvfølgelig
om vores nye bygninger. Det bliver en helt
ny udfordring at skulle have SFO og børnehave så tæt på hinanden i hverdagen, men vi
ser samtidig utrolig mange fordele ved dette.
Det at kunne dele sin hverdag med sine større søskende, er bestemt ikke alle børnehavebørn forundt. Men det er netop dette vi med
den nye tilbygning i den grad kan drage nytte af.
De mindste tager ved lære af de store børn
og de store børn lærer at tage hensyn til og
drage omsorg for de mindste. (forkortet af
red.) 

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
16. maj 2012

29

I Brugsens generalforsamling
Ved: Bestyrelsen/Ivan Mortensen

Der har i 2011 været en været en god omsætningsstigning. Vores omsætning er steget
med ca. 300.000,-. Dvs. at vi har fået en
større og hurtige varegennemgang.
Aktiviteter
Vi har haft brug for at købe en ekstra ovn så
personalet bedre kan følge med. Det er især
om morgenen det har knebet med tiden. Prisen for den nye ovn var ca. 20.000 kr..
Det har også været nødvendigt at udskrifter
en kompressor til vore kølerum.
Vi har haft nogle familie til at handler i
brugsen for at se om en måneds handel, var
dyrere end hvis man handler i et andet supermarked. Det har vist sig, at det var stort

set samme pris, endda lidt billige i Grønbjerg, idet man sparer brændstof til bilen.
Der har været gang i julesokkerne, og der
har også været påskepynt ved børnene som
så fik påskeharer. Det var en stor tilløbsstykke.
Vi har deltaget i julemarked med sild og
snaps. Det gav en livlig aktivitet.
Vi har haft besøg af Coops virksomhedskonsulent Keld, hvor vi har gennemgået åbningstider mm. Der har været tale om at holde åben til kl. 20, men det har vi fravalgt
pga. omkostninger og en vurdering af, at der
vil være for få kunder på det tidspunkt.
Vi har også konstateret at der er andre der
synes godt om forretningen. Vi havde ind-

Forrest fra venstre Lone Holdensen og Heidi Mouridsen,
Bagest fra venstre Ivan Mortensen, Else Nyborg Christensen, Peder Christensen og Jørgen Bank
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brud hvor der blev stjålet vare for ca. 1.400
kr., men der blev lavet skade for ca. 15.000
kr., så det var en dyr fornøjelse, at servicere
uden for åbningstiden.

kostningerne. Vi har i 2011 haft en lille
overskud på ca. 60.000 kr. og det er da meget pænt. Vi er meget tilfredse med den fælles indsats der er ydet for at nå tallet.

Økonomi:
Vi har i årets løb indbetalt ca. 200.000 som
står på en sikkerhedskonto i Coops kasse.
Det er i stedet for en garanti.
Ekstra omkostninger: Vi skal nu køre til
Ringkøbing eller Videbæk for et hente bytte
og vekselpenge.
Der er også sket en ændring vedr. samarbejde med Coop. Vi får ikke længe avance for
at sælge vare fra netbutikken www.coop.dk,
kun en udleveringsgebyr på ca. 15 kr. Der er
dog stadig avance på vin og frugtkurve. Et
lille fif er, at man kan lade personalet i Brugsen bestille varerne, - så går avancen nemlig
til Brugsen.

Handlingsplan:
Efter generalforsamling vil den nye bestyrelse udarbejde en handlingsplan med nye aktiviteter for brugsen i det kommende år.
Det er i hvert fald rart at vi ikke skal snakke
lukning, men i stedet snakke fremtid. Jeg håbe at I, i det kommende år, vil være med til
at gøre vores brugs endnu mere attraktiv, og
give jeres mening til kende, når I møder bestyrelsen, kun på denne måde kan vi komme
videre og forberede forretningen. Husk at
brugsen er jeres butik, og skal opfylde jeres
krav. Hvad fremtiden vil bringe, er der ingen
der kan spå om, men vi ser optimistisk på
den. Vi håber at I gør det samme.

Samarbejde:
Der har mellem bestyrelse, brugsuddele Jens
Peter og personale været et positivt samarbejde og der skal fra bestyrelsens side lyde
en stor tak til jer alle. I har gået til opgaverne
med frisk mod og løst dem til alles fulde tilfredshed. Vi håber det kan forsætte sådan.
Jeg vil gerne sige en stor tak til Lone, Else
og Heidi som er bestyrelsens drivkraft.
Frivillige hjælper, skylde vi også en stor tak.
Jens Peder mener at I er så godt inde i brugsens daglige drift at I selv går i gang og klare
opgaverne. Det er en meget stor hjælp - tak
for det.

Beretning og regnskab:
Beretningen blev taget til efterretning og
regnskabet som uddeler Jens Peder Mikkelsen fremlagde viste at der har været en stigning i omsætningen på kr. 300.000 i forhold
til 2010.
Overskuddet er kr. 62.000, hvilket er en stigning på 19.000 i forhold til 2010. Det hele
blev godkendt af Generalforsamlingen.
Der var nyvalg til bestyrelsen idet Jesper
Bagge havde valgt at trække sig. Nyvalgt til
bestyrelsen blev Jørgen Bank idet Ivan Mortensen blev genvalgt.

Men det vigtigste:
Uden kunder går det ikke, så alle der handlede hos LokalBrugsen i Grønbjerg får en meget stor tak, vi håber at I vil fortsætte, da det
er meget vigtigt ja faktisk 100 % vigtig for
vores lille lokalsamfund, så vi ikke kommer
i den zone der overskrider grænser dvs. at
det kommer til at hedde udkants-Danmark.
Vi vil fortsætte med at offentliggøre vores
omsætningstal, da det er meget væsentligt at
vi holder omsætning for at kunne klare om-

Den nye bestyrelse i Brugsen har på bestyrelsesmøde den 19. april 2012 konstitueret
sig således:
Formand – Ivan Mortensen
Næstformand – Lone Holdensen
Sekretær – Else Nyborg
Øvrige medlemmer af bestyrelsen
Heidi Mouridsen og Jørgen Bank
Suppleant – Peter Christensen 
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Hej alle skønne tøser, piger, kvinder, koner osv.!
Vi indbyder til tøsetur 2012
i år tager vi til Tuta Vallis, der ligger ved Vandkraftsøen i Holstebro
Tag med og få en fantastisk oplevelse!
En weekend fuld af:
Afslapning - dybe seriøse samtaler (!) - en god bog - en svømmetur - fred
frihed - fællesskab - god mad - grineflip - gåture - kanotur(?)
kendte og ukendte ansigter - middagslur - musik
sang - skøre indslag
..og meget meget andet godt!

I år bliver det: - fredag til søndag d. 7. - 9. september
bemærk ny dato!
Prisen for overnatning, mad, øl, vin og vand
hele weekenden er 500,-.
(Hvis du kun har mulighed for at deltage én dag, er prisen 300,-)

Dejligt hvis du vil give en (ikke bindende) forhåndstilkendegivelse til
Connie Brun Schmidt på mail: - c.schmidt@mvb.net - inden 1. april 2012
Endelig tilmelding og flere oplysninger kommer senere….
Tag naboen, søsteren, mosteren, veninden under armen...
….og få en fed oplevelse!
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle
Med venlig hilsen
Henriette, Elsebeth og Connie

32

16. maj 2012

I En hilsen fra en Friskolepraktikant
Ved: Irene Føhns

Følgende er kopieret fra Grønbjerg Friskoles
fredagsbrev og skrevet af praktikant Irene
Føhns der har været i praktik på Grønbjerg
Friskole i fem uger. Irene er meritstuderende
på Nr. Nissum Seminarium og er færdig til
sommer.

Generelt set har jeg fået et meget godt
indtryk af Grønbjerg Friskole. Det faglige
niveau og engagementet er højt. Børnene
virker til at trives, de er glade, imødekommende, gode til at rose og opmuntre hinanden.

Kære alle!

Mange tak herfra – det har virkelig været en
fornøjelse. 

Fem forrygende ugers praktik på Grønbjerg
Friskole er nu forbi. Jeg har været herovre ti
timer ugentligt og har været så heldig at deltage i teamfortælling, fagdage og tysk. Derudover har jeg haft fire ugentlige lektioner i
6. klasse, hvor jeg har kørt et tværfagligt forløb i fagene historie og dansk. Forløbet har
stået i Middelalderens tegn, og vi har i den
forbindelse primært beskæftiget os med Den
Sorte Død samt livet på landet / i landsbyen
og i Middelalderen.
6. klasse er en fantastisk klasse. De er topmotiverede for at lære nyt. De er gået ind i
opgaverne med stort engagement, det gælder
både læse- og skriveopgaver samt de mere
kreative opgaver. Sidst i forløbet byggede vi
modeller af middelalderhuse og landsbyer.
Jeg er imponeret over, hvordan de i grupperne meget hurtigt fik lagt en plan og kom i
gang. Ved hjælp af godt samarbejde har de
leveret et flot resultat, nemlig nogle flotte og
virkelighedstro middelalderhuse. Det er super godt gået.
Endnu en ting, jeg har bidt mærke i, i 6.
klasse er, at de er meget stærke i det mundtlige arbejde. De er meget ivrige efter at få
ordet, både ved gennemgang af opgaver, ved
fælles opsamling af en tekst samt almindelig
snak om et fagligt stof. Deres glæde og engagement smitter i den grad af, og det har
været en fornøjelse at undervise 6. klasse.
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Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61

Zoneterapi  Massage
Bach blomsterremedier

Tina Hammelsvang Kirk
Klinik for sundhed og velvære
Grønbjerg - Vildbjerg - Tlf.: 22 37 72 33

www.klinikforsundhed.dk
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 40 51
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale.
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
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I www.gronbjerg-arkiv.dk
Ved: Mogens Ballegaard

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv følger trenden og er nu på internettet.
Årsagen skal ses i lyset af, at det om føje år
(ca. et par stykker) bliver muligt at søge i alle landets arkiver, naturligvis de der er internetbaseret.
Alle, der har interesse i det lokale i Grønbjerg eller blot er nysgerrige, kan nu lede i
vores arkiv, men man får ikke flere oplysninger, end de der bliver tastet ind. Og det er
et stort og tidskrævende arbejde at taste al
vor materiale ind. Johannes Kirk har været
overordentlig aktiv ved tastaturet, og der er
er lagt ca. 1700 numre ind i systemet. Det
internetbaserede arkivsystem som vi er koblet på, er en forløber for det landsdækkende
system Arkibas 5, som skulle komme op at
køre inden for de nævnte næste par år.
Hvordan gør man?
Forsidebilledet som ses herunder kommer
man ind på ved enten at skrive:
www.gronbjerg-arkiv.dk
eller søge i f.eks. Google ved at skrive Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv. På siden klikker
man på ”Søg i Arkibas”. Når denne side

dukker op, kan man i feltet fritekstsøgning
skrive hvad man har lyst til, og se hvad der
kommer frem. Du kan f.eks. skrive dit eget
navn, og se om der dukker noget op, eller du
kan skrive din vejs navn, og se hvad der
dukker op. Man kan indsnævre sin søgning
ved at tilføje årstal i ruden ”Periode”.
Fejl!!!
Naturligvis er der fejl i indtastningerne ud
fra devisen om: de der ingenting laver, laver
heller ingen fejl, og de der laver noget, laver
også fejl.
Men vi er meget interesseret i at få alle fejlene rettet. Så hvis I ser fejl bedes I lige skrive
en mail til:
johanneskirk@gmail.com - eller
mogens@ballegaard.dk.
Det er bedst at få det på skrift, da vi også
kan høre forkert f.eks. i en telefon.
Det er naturligvis også tilladt at stille
spørgsmål, ved det der er indtastet. Det er så
arkivets opgave at finde et svar eller få rettet
evt. misforståelser, men har du et bud på en
evt. rettelse, vil vi naturligvis være taknemmelige. 
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I Årsberetning - Grønbjerg vandværk 2011
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Grønbjerg Vandværk har i dag 285 medlemmer. De 285 medlemmer har i løbet af året
brugt 56.152 m3 vand, hvilket er en stigning
på knap 3.000 m3, hvilket til dels skyldes, at vi
har fået tilsluttet et landbrug mere til vandværket. Det betyder, at vi i gennemsnit pumper
154 m3 vand ud til forbrugerne hvert døgn.
Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand til
at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Svindet lå for år tilbage faretruende tæt på 10% Kommer vi over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi har
siden 2009 ligget på et svind på under 2,3 %,
hvilket er flot og meget glædeligt. Igen i
2011 har svindet været minimalt og mindre
end 1% Årsagen hertil skyldes, at vi har fundet og repareret de brud, som har været på
vores ledningsnet, og vi har, sammen med
forbrugerne, været hurtige til at finde og udbedre de enkelte brud, der har været.
Grønbjerg Vandværk blev i 2010 vurderet
af Ringkøbing-Skjern Kommune sammen
med et konsulentfirma. Vi har brugt en del
timer på denne vurdering. Fra rapporten kan
læses, at vores grundvand ikke er sårbart,
hvilket naturligvis er dejligt. Efter nogen diskussion, blev konklusionen, at vores vandværk er ”acceptabelt”. Hvis vi skal helt i top,
så skal vi have 100% parallelle proceslinier
eller kobles sammen med et nabo vandværk.
Begge dele er dyre. Den samlede rapport,
som dækker alle vandværker i kommunen,
skulle så diskuteres i byrådet. Denne diskussion er sikkert gennemført. Tror jeg. Har ikke hørt resultatet. Gør det måske heller ikke?
Men vi har da hygget os med processen. De
serverer i hvert fald gode kager til de møder
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vi deltager i. Det skal de have.
Drikkevands - og Vandafgiften
Den 22. december kom der en udmelding fra
Skat om, at vandafgiften stiger fra 5 kr. til
5.23 kr. pr. m3 + moms og fra 2013 og fremover bliver satsen på 5,46 kr. Derudover omlægges drikkevandsafgiften, som udregnes
efter indvindingstilladelse, til et drikkevandsbidrag, der udregnes efter antal solgte m3, det
vil måske give en lille stigning pr. m3
Den ydre fjende
Der er ikke noget der samler indadtil, som
ydre fjender. Det er en erkendelse, som har
været gangbar til alle tider – tror jeg. Fiffet
har i hvert fald været brugt af diktatorer, enevældige konger, tyranner og lignende kedelige typer i rigtigt mange år. Afgiftsstigninger,
dikteret af statsadministrationen i Kjøwnehavn, som skal kompensere for, at storbyer
har problemer med at finde rent vand til indbyggerne, kan vi vel godt betragte som en
ydre fjende. Selvsamme rasler med sablen og
truer med, at selv små vandværker skal ledes
og efterses som om vi var en million virksomhed. Vi kan ikke gøre så meget ved det.
Vi kan vel ikke engang bruge ”samlingen
indadtil” til noget. Den har vi jo i forvejen.
Økonomien
Økonomisk set har vi i 2011 haft et mindre underskud på 49.588 kr. Dette samtidigt med, at
vi har afskrevet vores investering med 55.000
kr., vi har investeret i digitale kort, så hele ledningsnettet nu er digitaliseret og vi har skiftet
resten af vores vandmålere.
Underskud er ikke noget at stræbe efter, og
med de forventelige stigninger på afgifterne
har vi i bestyrelsen besluttet, at vandafgiften til
Grønbjerg Vandværk for 2012 stiger, så prisen
hæves med 50 øre til 4,25 inkl. moms. Det er
første gang siden 2009, at priserne stiger. Fast-
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afgiften er fortsat på 800 kr. (inkl. moms).
Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er
heldigvis fortsat i top. Som tidligere offentliggjort i Runestenen og på Grønbjergs
hjemmeside, så ligger alle målinger i 2011
fint i forhold til kvalitetskravene, hvilket bekræftes af det firma, som udtager og analyserer vores vand, LabVest (tidligere hed det
Miljøcenter Vestjylland).
Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk
sjældent. Det lykkes nok heller ikke i 2012.
Ørnhøj – Grønbjerg Kraftvarmeværk idriftsætter i 2012 installation af lækageovervågningen på vandinstallationen hos de, der har
ønsket det. Dejligt, at det endeligt bliver til
en realitet.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og

Johannes for deres indsats i årets løb. En tak
skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
gode samarbejde, vi igen i 2011 havde. Også
en tak til revisorerne og specielt til Leif Tange, som har valgt at stoppe som revisor. Kan
ikke helt forstå, at han kan undvære tjansen
og os, men det siger han, at han kan. 

Fra venstre: Driftsleder Johannes Mikkelsen og
bestyrelsen Per Hessellund Lauritsen, Peter
Juelsgaard og bestyrelsen Jesper Bagge. Der var
genvalg til bestyrelsen.
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I Grønbjerg Billardklub
Ved: Henning Møller

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i klubbens lokaler fredag den 20. januar,
og Henrik Skytte blev valgt som dirigent.
Formanden udtrykte sin tilfredshed med det
forgangne år og oplyste, at klubben ikke
havde haft nogle større udgifter. Klubbens
økonomi er tilfredsstillende, og derfor bliver
det ikke noget problem med at få lagt nyt
klæde på begge billardbordene, inden vi går
ind i den nye sæson til september.
Med hensyn til medlemstallet ligger dette
stabilt. Et par medlemmer er forsvundet, og
et par nye er kommet til. - Klubben har i øjeblikket 32 medlemmer.
Ved valget til bestyrelsen gik Wilfred Petersen og Jan Jakobsen ud. Nyvalgte blev Jane Kristensen og Henning Møller.
Bestyrelsen konstituerede sig således: Niels
Erik Jakobsen, formand. - Bent Christensen,
næstformand. - Henning Møller, kasserer. Jane Kristensen, sekretær. - Tom Kristensen, turneringsleder.

Spilledragter
På generalforsamlingen havde vi en god diskussion om vores spilledragt.
Når der spilles turneringer inden for
"Vestjysk Billard Union" (VBU) kræves der,
at spillerne fra de forskellige klubber bærer
ens spilledragter, dvs. ens beklædning på
overkroppen. - Et udvalg er i gang med at
finde ud af, om der ikke kan findes en mere
klædelig spilledragt for klubbens medlemmer.
Turneringerne:
I sæsonen 2011/12 havde vi 8 hold med i
VBUs holdturnering.
Stort set gik det godt for alle holdene. Pensionistholdet blev nr. 2 i en pulje på 11, og
hold 3 blev nr. 2 i en pulje på 8; men nogle
førstepladser blev det ikke til i år.
Vores damehold har deltaget i 3 "Laydies
Cup", og der har været gode resultater hver
gang.

Billedet herover er fra Laydiescup der blev afviklet i Grønbjerg Billardklub i februar måned.
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Søvn
Mange tror, at de skal sove hele natten, men
faktisk er det naturligt at vågne op en gang i
mellem. Det er beskrevet i litteraturen og i
dagbøger helt tilbage fra før vores tidsregning, og det betyder ikke, at man skal have
et sovemiddel. Forestillingen om, at vi skal
sove uafbrudt hele natten, er forkert og kan
være skadelig. Nogle går i panik og tager en
sovepille og får så en efterfølgende dag,
hvor de er trætte og søvnige.
I stedet bør man tage pausen i søvnen som
en mulighed, f. eks. kan man tænke igennem, hvordan dagen er gået og nyde, at der
er fred og ro. Søvnen kommer igen, så man

kan få udhvilet, inden man skal op og på arbejde. Enkelte mennesker kan klare sig med
lidt søvn og står op, når de vågner om natten
og giver sig til at arbejde.
En berømt videnskabsmand, Benjamin
Franklin, gav sig til at læse eller skrive en times tid, og gik så i seng igen og sov et par
timer, og den sidste søvn syntes han var den
allerbedste. Det er mest almindeligt, at man
sover en 3-4 timer, er vågen 1-2 timer og sover igen 3-4 timer, hvis man ikke bliver forstyrret af kunstigt lys. Mange forskere mener, at pausen mellem de to søvne har en naturlig stressregulerende virkning. I hvert fald
er der ingen grund til at gå i panik. Slap af
og nyd det. Det er sundt.
Man kan også bruge pausen på andre måder.
Grundtvig skrev salmer, og Napoleon lagde
krigsplaner, men mindre kan gøre det. 

Klik ind på www.runestenen.dk og se nyheder og hændelser
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I Friskolelederens beretning
Ved: Skoleleder Peter Lindegaard

Foruden livets gang året igennem på Grønbjerg Friskole via billedvisninger fremkom
Skoleleder Peter Lindegaard også med nedenstående betragtninger.
Udvikling:
Udvikling er et af nøgleordene for Grønbjerg Friskole. I den forbindelse har vi for et
stykke tid siden i lærergruppen flyttet os lidt
ud og set tingene lidt fra oven.
Ud fra hvilket perspektiv ønsker vi at se på
det pædagogiske arbejde, og den læring der
hele tiden finder sted.
I antikkens historie optræder der en cypriotisk konge der hed Pygmalion. Han fandt
kvinders opførsel anstødelig og fornærmende. I stedet satte han sig ned og snittede en
smuk kvinde i elfenben. Kvinden kom til at
hedde Galatea, og han forelskede sig noget
så voldsomt i "hende". Han bad og ofrede til
Afrodite om at statuen måtte blive levende
og dette skete. Han giftede sig med Galatea
og fik mange børn med hende.
Historien handler om, at det vi inderligt tror
på og drømmer om kan blive virkeliggjort.
Alene det at vi tror på at ting lykkes, er medvirkende til at ting udvikler sig derhen, hvor
vi gerne vil.
Se på alt det der fungerer og bygge fremtiden på vores succeshistorier.
Synergi og tillid:
1+1 skulle gerne give 3 og frem for alt ikke
0 (den såkaldte synergieffekt)
Dette kræver, at vi alle baserer vores samarbejde på tillid. Tillid skal man gøre sig fortjent til, og efter 4 år oplever jeg, at der er
stor tillid fra jer til os og også den anden vej.
Jeg ved at personalet hver dag gør deres ypperste for at skabe god læring og gøre friskolen til et super godt sted at være. Hvis I
tænker det samme er udgangspunktet for et
frugtbart, konstruktiv og bæredygtigt samarbejde grundlagt – og det fornemmer jeg i al40

lerhøjeste grad det er.
Et samarbejde baseret på tillid.
Fremtidens perspektiv
Når vi ser ud i fremtiden i det store perspektiv er det vigtigt at solen skinner på GF og
inde i os selv. Dette billede plejer jeg at bruge hos eleverne når det ind imellem kan synes lidt træls det hele.
Når vi er mellem mennesker vil der uundgåeligt opstå gnidninger og problemer. Det er
uhyre vigtigt, at vi er enige om at melde
åbent og ærligt ud, når vi undrer os eller synes der er noget der ikke fungerer.
Jeg er godt klar over solen ikke skinner hver
dag, det ville da være naivt, men når vi ser
Grønbjerg Friskole i det store perspektiv og
ind i fremtiden så skal den skinne.
Tak!
Til sidst vil jeg gerne sige tusind tak til jer
alle jer der arbejder i friskolen eller i NaturMusen for den store indsats og jeres engagement.
Tusind tak til jer forældre og bestyrelse for
den store opbakning vi oplever
Tak til eleverne for jeres måde at være på.
Og en stor tak skal der også lyde til alle
udenfor skolen, det være sig skolekredsmedlemmer, men også andre der i periferien følger med og byder ind og helt specielt vedrørende det nye byggeri. 
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I Grønbjerg Lokalhistoriske arkiv
Ved: Johannes Kirk

Der blev afholdt generalforsamling i arkivet
den 8. maj hvor beretningen lød således:
Arkibas
Vi har i årets løb brugt meget tid på at indtaste i Arkibas. Mogens Ballegaard og undertegnede har haft besøg af vores konsulent,
Jens Lindby, for at få mere information om
systemet, der er lidt indviklet.
Vi har nu ca. 1700 nr. indtastet.
Arkivets hjemmeside og Arkibas
Vi besluttede at få vores egen hjemmeside,
www.gronbjerg-arkiv.dk, og der kan man nu
søge via en internetbaseret arkivside ved
navn Miniarkibas. Det er et midlertidigt system, som kan bruges indtil det landsdækkende arkivsystem Arkibas 5 bliver klar til
brug. Man regner med, at det bliver klar om
et par år. Vi indtaster i øjeblikket på arkivsystemet Arkibas 4.
Man kan komme ind på vores hjemmeside
ved at skrive www.gronbjerg-arkiv.dk eller
via Google ved at skrive Grønbjerg Arkiv.
Der skulle så gerne dukke et link til Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv op.
På forsiden dukker der billede af Grønbjerg
by frem.
På den underliggende menu ”Forside” ”Vedtægter” - ”Søg i Arkibas”, klikkes på
den sidste hvis man ønsker at lede i Grønbjerg Lokalhistoriske Arkivs indtastninger. I
Fritekstsøgning kan f. eks. skrive: Grønbjerg
- et gadenavn her i byen - personnavn konfirmander - skole - Nørre Omme eller
andet, man kan jo prøve sig frem efter interesse.
Der er mange muligheder. For et relativt lille
beløb kom vi med i dette system.
Arkivet er glad for, at vi er kommet med, så
man kan se, hvad vi har, ved at gå på nettet.
Når Arkibas 5 kommer i gang, følger der
flere oplysninger med om de billeder, vi har

indtastet. Alt er ikke med i minisystemet.
Flere arkiver i Ringkøbing-Skjern kommune, er med under dette system.
Øvrige aktiviteter
Af andet manuelt arbejde skal nævnes at vi
har pakket de gamle billeder ind i syrefri papir og regner så med, at de ikke går tabt.
Der har været en del henvendelser fra folk,
som arbejder i slægtsforskning. Det kan
mange gange klares over nettet, men der er
også nogle, som ønsker at se forskelligt i arkivet, hvilket de så har gjort.
Undertegnede ønsker at fratræde, som formand i arkivet. Jeg bliver 84 næste gang, jeg
fylder år. Alt skal jo have en ende. Jeg vil
gerne fortsætte i bestyrelsen som menigt
medlem, da jeg synes, at det har været og er
spændende at arbejde med, og da jeg bilder
mig selv ind, at jeg har fået lidt erfaring i
indtastning. Jeg siger mange tak for tilliden
og er overbevist om, at andre kan føre arkivet videre. Tak til bestyrelsen for overbærenhed og hjælp, når der har været brug for
det. 
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GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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Forventet hjemkomst kl. 18. 00.
Pris: For 300 kr. får du rundturen, en lækker
middag i Hvide Sande, eftermiddagskaffe et
hyggeligt sted - samt god service!
Alle er meget velkommen til at være med,
så fyld gerne bussen op med venner og bekendte. Husk, at der kun er ca. 50 pladser i
bussen, så meld til i god tid og
senest søndag den 3. juni:
- på listen i Brugsen
- Tlf. 97 38 40 92 (Herdis Tang)
- Tlf. 30 27 96 10 (Grethe Lauridsen).
Torben Nørregaard har lagt programmet
og sørger helt sikkert for en interessant og
dejlig tur. Humøret tager vi selv med!!!
Vel mødt
Venlig hilsen Kultur og Samvær 
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Mad til hverdag og fest - så er kokkemanden bedst

Parkerings-pladsen ved Svinget
onsdag den 6. juni kl. 9. 30.

Grønbjerg forsamlingshus

Torben er selv både chauffør og guide på
turen, som starter fra

Svinget 1 • Grønbjerg • 6971 Spjald
bb@kokkemanden.dk

Dagen, hvor forhenværende borgmester,
Torben Nørregaard, tager os med på en herlig sommer-bustur rundt i vores gamle Ringkøbing/Skjern Kommune.

Tlf. 2264 2727

Med raske skridt haster tiden nu mod den
6. juni!

BØGH

Ved: Ingrid Kirk

www.kokkemanden.dk

I Kultur og Samvær

43

I Grønbjerg Friskoles tilsynserklæring
Ved: Lone Astrup Sørensen

Hermed et uddrag af Grønbjerg Friskoles tilsynserklæring for skoleåret 2011 / 2012, der
foretages af ekstern tilsynsførende Lone
Astrup Sørensen.
Hele tilsynserklæringen og baggrunden herfor kan ses på:
http://www.groenbjerg-friskole.dk/dok/
tilsynserklaering_2011-2012.pdf
Tilsynserklæring
Der har været stor tilgang af elever i det nye
skoleår. 14 i børnehaveklassen 22 nye elever
fra Vind. Jeg ser det som tegn på succes. Og
jeg erfarer, at integrationen er forløbet over
al’ forventning.
Jeg bekræfter hermed, med henvisning til
den af Undervisningsministeriet bekendtgjorte Lov om tilsyn med frie skoler, at elevernes undervisning og faglige niveau i fagene dansk, regning /matematik, engelsk, historie og samfundsfag efter min bedste vurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Elevernes sprog stimuleres i skrift og tale,
og undervisningssproget er dansk.
Nyere forskning viser, at elever fra friskoler
klarer sig bedre end gennemsnittet – både i
skolen og efter endt skolegang. Jeg føler mig
overbevist om, at det også gælder eleverne
fra Grønbjerg Friskole.
Min vurdering er, at en elev fra Grønbjerg
Friskole helt uden problemer kan indgå på
tilsvarende klassetrin i folkeskolen. Fagenes
indhold og tilrettelæggelse er overordnet
dækkende for, hvad der kan forventes af eleverne på de forskellige klassetrin, og eleverne arbejder generelt på det niveau der forventes af dem. Jeg vurderer, at undervisningen tilrettelægges ud fra de af UVM gældende mål og med størst muligt hensyn til den
enkelte elevs behov for udvikling og faglige
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niveau. Der er på Grønbjerg Friskole beskrevet mål og planer for ikke mindre end
20 forskellige fagområder og der anvendes
et væld af forskellige undervisningsmetoder
for at nå målene.
Fra dette skoleår skal tilsynet gennemføres
af en ”certificeret” tilsynsførende under
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTST). Jeg
mødtes med KTST ved en tilsynsrunde. Jeg
udtrykte, at jeg ser friskolen lever op til sit
ansvar om at medinddrage eleverne og opdrage dem til at være medbestemmende og
bevidste om de helt bærende værdier der ligger til grund for et liv baseret på frihed og
folkestyre.
Jeg oplever et forpligtende fællesskab, hvor
der indbyrdes vises stor tillid og ansvarlighed, og hvor alle må bidrage for at få helheden til at fungere.
Jeg oplever på alle klassetrin gode drøftelser
om individuelt og fælles ansvar, om konsekvens, og en stor vilje til at hjælpe hinanden. Skolen er præget af en ualmindelig god
atmosfære og en respektfuld og fri tone elever og lærere imellem. En rigtig god balance
imellem krav og hensyn.
Jeg vurderer, at Friskolen til fulde lever op
til sit værdigrundlag: ”at hver enkelt elev er
noget unikt og med eget værd kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre til gavn
for fællesskabet. Hvor elever og lærere tør
sætte sig selv på spil, og alle er forpligtede
overfor hinanden i et fællesskab hvor ligeværdighed og medindflydelse er givet”.
En friskole hvor grundholdningen er, at
tryghed og trivsel gi’r god læring.
Der er ikke langt fra tanke til handling, i en
skole hvor alle involverede har respekt for
hinanden og omsorg for hinanden. En meget
fleksibel skole hvor alt er muligt – KUN
fordi alle vil og synes det er vigtigt.
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Og skolens ansatte møder de enorme udfordringer med stor kompetence og SÅ meget
energi: skolens hverdag, de mange nye elever, klassestørrelser, skole/hjem samarbejde,
besparelser og de mange lovkrav.
En skole med en dejlig atmosfære og et godt
og trygt læringsmiljø hvor både faglighed og
elevernes personlige udvikling vægtes højt.
Der afsættes midler til at lærere opkvalificeres og jeg oplever meget kompetente og ikke
mindst meget velforberedte og fleksible lærere.
Er der problemer, tages der hånd om det. Og
de løses, opmærksomt og professionelt. Flere elever er i perioden ramt af stor sorg, det
skal håndteres og rummes. Og det bli’r det.
I gør i tæt samarbejde en fantastisk indsats
hvor åbenhed og tillid er nøgleord og hvor I
driver en praksisforankret skole med særde-

les varierede undervisningstilbud der udfordrer og udvikler den enkelte elev.
Stemning er god, kan virke meget afslappet.
Men ta’ ikke fejl: der slækkes ikke på kravene, ambitionerne er høje.
Jeg nyder hver gang at se elevernes måde
at arbejde på: interesse, selvstændighed, ro,
samarbejde, fordybelse, tolerance, aktivitet,
engagement, disciplin, nysgerrighed, hjælpsomhed….
Mange forskellige metoder og projektformer
anvendes og der stilles store krav til den enkelte om at tage ansvar, ligesom selvevaluering er en vigtig del af hverdagen.
Og som en naturlig ting formulerer de sig,
står også gerne og modigt op foran klassekammeraterne og resten af skolen. Går i dialog og argumenterer. 

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
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Bagerst f. v.: Andreas Gammelager Therkildsen, Jeppe Brun Schmidt, Lotte Birkebæk, Esben Rantanen
Lund-Nielsen, Nikolaj Hammelsvang Kirk
Midten f. v.: Frederik Kviesgaard, Mads Therkildsen, Dennis Boutrup Mathiasen, Tobias Led Møller
Andreasen
Forrest f. v. : Christina Lauridsen, Marie Graakjær Larsen, Henriette Lørdal, Pernille Jensen
Yderpartierne er vakancemedhjælper Susan Korsgaard og Pastor Ole Rasmussen

Lørdag d. 5. maj blev
Jasmin Cao Dam (Algade
6) sammen med sine klassekammerater i Holstebro
konfirmeret i Nørrelandskirken i Holstebro. Her er
Jasmin fotograferet sammen med pastor Carsten
Ørum Jørgensen.
46
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I Grønbjerghjemmets vennekreds
Ved: Julie Victoria Skovgaard

Siden sidst har der været påskefrokost på
Grønbjerghjemmet, hvor de frivillige var inviteret med. Der var pyntet op til påske og
dækket et fint påskebord, som beboerne havde lavet dekorationer osv. til, så det var en
festlig dag.
Den 22. april var ”øko-dag” og vi tog ud
til Jørn Bak, for at se køerne ”danse”. Da vi
havde set køerne komme på græs, spiste vi
pølser og hyggede i de landlige omgivelser.
I uge 17 var der sundhedsuge i RingkøbingSkjern kommune, derfor blev der lavet forskellige aktiviteter hver dag, som beboerne
kunne melde sig til.
Mandag var vi på gåtur, tirsdag havde vi bagedag, onsdag var der kreativ beskæftigelse,
torsdag der ”vild med dans” og fredag havde
vi boldspil og der blev bagt pandekager og
pølsebrød.

Flere af Grønbjerghjemmets venner kom på
skift og deltog i aktiviteterne sammen med
beboere og personale. Alle deltog ivrigt i
det, som de havde lyst til, og det endte med
at blive en rigtig dejlig uge for alle.
Vi håber på en god sommer, hvor der bliver mulighed for grill og hygge i haven, og
hvor vi kan tage med beboerne på forskellige udflugter. Der er bl.a. ytret ønske om gåture, en tur til Haunstrup, en fisketur til
Stauning, ved Anette og Hans Jørgen, en tur
til Præstbjerg naturcenter og en tur i sommerhus. Så det håber vi, kan lade sig gøre.
Desuden er det arrangeret, at dagplejebørnene kommer og synger, det ser beboerne frem
til. Både beboere og personale er glade for
og stolte over det store engagement de frivillige udviser, da det giver en masse positive
oplevelser i hverdagen. 

Grønbjerghjemmets venner var inviteret med til påskefrokost med påskepyntede borde
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Peter Asmussen, Bymarken 1 sov mandag
den 23. april 2012 stille ind, 76 år gammel,
og blev d. 28. april bisat fra Nørre Omme
Kirke.
Peter Asmussen døde efter længere tids tiltagende sygdom med mange smerter, forårsaget af gigtsygdomme.
Han blev født i Nordborg på Als, hvor han
fik sin barndomstid, men det blev på Fyn
han fik sit arbejdsliv, sit ægteskab med Connie og hvor deres tre børn, Pia, John og Anne Marie blev født.
Senere førte hans arbejde familien til Grønbjerg, hvor livet er levet i mange år, og hvor
børnene har gået i skole.
Der hører otte børnebørn og et par oldebørn
til familien, hvoraf dog et barnebarn, Jeanette, døde for nogle år siden.
Æret være Peter Asmussens minde!
Mindeord ved
Peter Asmussens børnebørn.
Vores kære bedstefar (Besser) er kommet til
et sted hvor smerter ikke længere findes.
Han har de sidste par år haft rigtig mange
smerter. Og havde bl.a. flere former for gigt.
Han fik rigtig mange piller hver dag. Det var
en hård kamp for ham her på det sidste. Han
fik også sværere og sværere ved at gå i bad
og tage tøj på. Han fik nogle hjælpemidler,
som skulle gøre hans hverdag nemmere, men
han var ikke meget for at skulle bruge dem,
for så gammel var han dog heller ikke. Han
var meget stædig og af den gamle skole, så
han ville klare sig selv.
Han sov stille ind på fredelig vis og med et
smil på læberne mandag nat. Han havde en

48

rigtig god søndag sammen med sine børn,
Anne Marie og John, som var på besøg ved
middagstid. Han så ikke ud til at have smerter. Hans nabo Arne var ovre og besøge ham
søndag aften til en go´ nabo øl. Han lagde
sig til at sove og var oppe ca. kl. 3 om natten, hvor han plejede at spise lidt morgenmad sammen med et glas piller. Derefter
lagde han sig i sengen igen. Besser blev fundet liggende på siden hvor han var sovet stille ind. Han havde ikke forsøgt at gribe fat i
noget, så han fik en smertefri død.
Vi havde alle mange gode stunder med vores gamle Besser. Han var i oktober med i
London, da Nicolai blev verdens bedste murer. Det var måske den største oplevelse på
hans sidste dage. Han fortalte alle om, at han
var med til at "lave" verdens bedste murer.
Noget han var rigtig stolt af, og de mange
trapper og lange gåture gik som en leg, Besser vækkede sin 50 år yngre værelseskammerat og barnebarn, Thomas, kl. 6.30, efter
han selv havde været i bad og sagde "nu går
jeg sgu ned og spiser morgenmad. Vil du
med".
Han fik også oplevet Mias svendeprøve til
trods for, at han havde rigtig ondt.
Han var rigtig stolt af alle han havde haft
forbindelse med. Han ville det bedste for alle. Han stillede altid sin hjælp til rådighed.
Han var den person, der altid gav den sidste
suppe til den, der ville have den.
Han vil blive husket som verdens bedste
Besser og familiens stamme.
Han vil blive savnet og husket, for alle de
gode stunder vi alle havde sammen med
ham.
Mange tak til alle der var med til at gøre den
svære dag, bisættelsesdagen, til en uforglemmelig god dag. Han var elsket af mange
og er for altid i vores hjerter!
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Ved mindehøjtideligheden i kirken blev følgende digt læst op af Pias søn Michael, som er et
af Peter Asmussens børnebørn.
Besser din fantastiske gæve livsglade gamle gut
nu er din fantastiske rejse i denne verden desværre slut
du vil helt sikkert blive husket og give mig og Oliver nogle fantastiske smil og grin
den historie med musen og Tove vil helt sikkert få ham til at stikke i et hvin
jeg har altid elsket din humor selv om du glemte den lidt en stund
skal da heldigvis love for den kom stærkt igen - dejlig og sund
du har altid taget pis på mig og min bror, hvad end du tror,
så tror jeg desværre aldrig jeg fortalte dig, at du altid har været elsket og du i mit hjerte bor,
vi kommer godt nok til at savne din til tider sure mine,
når jeg tænker på det, er det tit den, der får mig til at grine!
Vi elsker dig- den rare hyggelige gamle mand med dit hvide skæg og lyse hår håber faktisk det bliver mig om mange år du har jo altid som mig været damernes ven, en flot og galant herre
et par rådne frugter man møder, men der tager man ved lære!
Jeg er sikker på, at du er et dejligt sted nu - og at du min søster møder så vær sød og sige,
Hej, og giv hende et knus jeg er sikker på at paradiset eller hvad det nu hedder, nok med jer to skal blive fest, farver og
sus og dus.
I behøver ikke vente på mig da jeg nok tager den anden ende, spøg til side nu må du jo mig kende,
det jeg nok til dig prøver at forklare - men ikke fik nået
er, at jeg elsker dig og vil savne og huske dig Besser, du, der livet har bestået! 
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I Elly Vesterager
Ved: Grete Tange

På foranledning af Kultur og Samfund samt
Menighedsrådet var Elly Vesterager indbudt
til at fortælle om sit arbejde indenfor PULS.
Else Pedersen gjorde i sin velkomst rede
for, hvorfor man fra Menighedsrådets side
havde vedtaget at støtte et projekt ved indsamlingen i kirken i stedet for at sprede sig
over mange. Og at man ved at give penge til
PULS var overbevist om, at donationen kunne være med til at opfylde FN’s 2015 mål,
som bl.a. er at halvere fattigdom og sult i
verden og at opnå grundskoleuddannelse til
alle.
Derefter fik Elly ordet, og hun fortalte engageret om det arbejde, som hun og Reinholdt – hendes afdøde mand – havde været
med til at starte for ca. 30 år siden i Tanzania. I begyndelsen havde de pakket containere, som indeholdt håndsymaskiner, trillebør og andre umotoriserede hjælpemidler,
og dette arbejde havde vokset sig til en organisation: PULS – Projekt Ulandshjælp til
Selvhjælp – en kristen organisation, hvis
formål er at støtte skolegang og uddannelse

for alle børn. Til det formål har hun været
med til at oprette en skole i Arusha, hvor der
uddannes unge menneske indenfor elektricitet, husgerning og syning. Der er ca. 100
elever, som her får en videregående uddannelse, der kan bruges til enten at starte for
sig selv eller til at komme ind på andre videregående uddannelsessteder. Undervisningen afsluttes med en statskontrolleret eksamen.
Der er også oprettet skoler og børnehaver i
andre mindre samfund, men det, der har været karakteristisk for dette projekt, har været,
at man hjalp nogle tanzanianere, som selv
var begyndt, og det kendetegner det stadig,
idet det overalt er afrikanerne selv, der står
for drift og videreudvikling af projekterne.
Et andet initiativ, som man også har understøttet, er et landbrugsforsøg, hvor man ved
undervisning i nye dyrkningsmetoder har
formået at få mange landmænd – selv i fattige områder til at klare sig godt. Man har lært
nogle at dyrke bananer på en ny måde, og
disse har så skullet undervise andre og give
dem stiklinger, så de selv kunne komme i
gang. Det har været så stor en succes, at
Rockwoolfonden er gået ind og
understøtter løbende.
Undervejs viste Elly billeder og
lysbilleder, så man kunne få
syn for sagn.
Desværre var der ikke så
mange, der havde fundet vej til
mødet, men dem, der kom, fik
en engageret dames personlige
oplevelser beskrevet med megen indføling.

Det er Elly Vesterager med den sorte kande
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Der er stadig brug for hjælp
til at komme videre med de forskellige projekter, så Elly var
meget taknemmelig for, at man
her fra sognet havde valgt at
støtte dem. 

VIKINGEN ER LØS

I forbindelse med det netop overståede valg af ny præst har man hørt onde tunger udtale:
Menighedsrådet har da valgt en præst fra Canada, for at de kunne få en fed tur ud af
det, da de skulle overvære en prøveprædiken i Vancouver.
Der foreligger ikke noget om, at ægtefællerne var med eller i så fald, om de selv betalte for turen.
De to gamlinge sad på en bænk på plejehjemmet, og skulle selvfølgelig overgå hinanden, - Ja, jeg har jo været sømand hele livet, og sejlet 30 år på varmen, sagde den ene.
- Som om det var noget, Jeg har boet 40 år på Heden, svarede den anden..!
Mendelson er blevet 60 - og enkemand. Nu ønsker han at gifte sig med en 20-årig
pige. Det passer ikke familien. Men der er ikke meget at stille op. Uanset hvad hans
sønner og døtre siger, holder Mendelson fast ved sit. Til sidst sender familien hans
gode ven skrædderen hen for at tale ham fra forehavendet.
- Se nu her, siger skrædderen, i dag er du 60 og hun er 20, ikke?
- Jo.
- Godt, om ti år er du 70 og hun er 30, ikke?
- Jo.
- Om tyve år er du 80 og hun er 40, ikke?
- Jo.
- Og om 30 år er du 90 og hun er allerede 50 - og hvad i himlens navn vil du med sådan en gammel kone?
Da jeg forleden besøgte min gamle farmor, spurgte jeg hende, om det ikke efterhånden var begyndt at knibe med hørelsen.
- Knibe med hørelsen, overhovedet ikke. Jeg har altid haft en udmærket hørelse, og
det har jeg stadig. Dog undrer det mig, at folk i den senere tid er begyndt at hviske.

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
16. maj 2012
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- Handel lokal det gør vi...
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