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20. årgang

I det yderste hjørne af sognet…
...hvor høsten, venligheden og nostalgien går hånd i hånd med moderne skilteskriveri

RUNE
STENEN

ligger i Skjern provsti. Og hvilken indflydelse det ville få for vort sogn, er ikke nemt at
overskue. Foruden det kirkelige aspekt kan
man komme til at tænke på konfirmandundervisningen de unges tilhørsforhold. Er det
her i Grønbjerg eller blev det til Spjald. Vi
mister den nære tilknytning til præsten, som
vil have et meget større distrikt at arbejde i,
og derfor en svækket interesse for netop vores område. Vi mister en præstegård og dermed beboere i præsteboligen og ikke mindst
det omdrejningspunkt i sognet, som en præst
ofte er, og den synergi en præst kan være
medvirkende til og endelig vil den kirkelige
service forringes.

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Demokratiet kaldte/r endnu engang på folket. Ikke blot i Nr. Omme sogn, men i alle
ca. 2100 sogne i Danmark.
Der skal være menighedsrådsvalg eller det
såkaldte fredsvalg (læs mere om de på side
35).
I Nr. Omme sogn Grønbjerg Kirkedistrikt
skal der vælges fem personer til menighedsrådet. I Ørnhøj menighedsråd, syv personer.
Sagen er at Ørnhøj hører til Viborg stift og
Grønbjerg hører til Ribe stift og dermed også til to forskellige provstier. Sognet har dog
altid heddet Nr. Omme sogn. Sognet blev jo
delt ved kommunesammenlægningen i 1970.
Det kan der læses meget om i N.P. Svendsens erindringer.
Det er temmelig vigtigt at menighedsrådet
består af personer, man har tillid til at kunne
varetager sognets interesser, måske mest i
kirkeligt henseende, men også på andre måder har det interesse.
Nu er kristendommen ikke noget Bill Gates
eller McDonald´s har opfundet. Det har været på banen i ca. 2000 år og været den dominerende religion i Danmark siden middelalderen/vikingetiden (en humoristisk arkæolog vil sige at kristendommen blev indført i
Danmark den 11. august 1027 kl. 11.45).
Mange etiske og moralske begreber bygger i
øvrigt på den kultur der er opstået i forbindelse med kristendommen.
Uanset om man har sympati for kirken og
kristendommen eller ej, kan det arbejdede,
de fem menighedsrådsmedlemmer udfører
have indflydelse på vort sogn.

Denne her oplysning / opfordring til at være
med i processen kommer muligvis for sent,
men bliver der kampvalg, eller har man lyst
til at lave en opstillingsliste, har man muligheden for det og gøre sin indflydelse gældende tirsdag d. 13. november. Læs mere om
processen i kirkebladet.
Danmark er inddelt i 2123 sogne (år 2000). Sognenes størrelse varierer meget, fra over 20.000 til
under 100 indbyggere. (Kilde: Den store danske)
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RUNESTENEN
www.runestenen.dk
www.runestenen.dk
Redaktør:

Det var jo lige ved at gå galt, da der her for
nylig skulle ansætte en ny præst. Havde man
i menighedsrådene i Ørnhøj og Grønbjerg
ikke været enige om at beholde en fælles
præst, men holdt på at man skulle have hvert
sit kirkedistrikt/sogn med hver sin præst,
ville konsekvensen muligvis have været, at
Grønbjerg var blevet slået sammen med
Brejning sogn, der ligesom Grønbjerg også

Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et
”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Kultur og Samvær
Så begynder vi igen med en ny mødesæson (se mødekalenderen side ).
Vi vil gerne, om man vil skrive sig på listerne i Brugsen både til den 27. september - til den
23. oktober og til den 15. november.
Vi vil gerne sikre os, at der både er kaffe og plads til alle, der ønsker at være med.
Bemærk eventuelle ændringer mht. den 23. oktober. Det afhænger af antallet af tilmeldte!
Meget velkommen til alle.... Bestyrelsen!

Alle Helgen i Nørre Omme kirke
søndag d. 4. november kl. 17.00
Her mindes vi, vore kære, som ikke er hos os mere.
En gudstjeneste i mørkningen kl. 17.00
Efter gudstjenesten er mulighed for, at sætte lys på gravene.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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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.: 99 74 26 10

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

vestjyskBANK
Videbæk
Ma ti on
10 - 16
Torsdag
10 - 16
Fredag
10 - 16
Tlf.: 97 17 13 33

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Lægerne i Tim
97 33 34 11

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Alarmcentralen: - -112

Ringkøbing politi tlf.
96 14 14 48

Lægehuset i Spjald
97 38 16 00
Tlftid. 9.30 - 12.30

Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24

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: Niels Henrik Larsen (konst)
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Gymnastikforen.:
Erik Øster
Havekredsen:
Ole Berthelsen
Idrætsforeningen:
Sten Schmidt
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj/Graver:
Klaus Tang
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk

97384468
97384211
97384211
97381002
97384335
21497492
97384161
22642727
97384112
98485452
97384177
97384848
97381010
97384179
97384848
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:
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Søn- og helligdage kl. 1700

Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
97384332
Helle Engestoft
97384332
Henrik Thomsen
97384050
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
97384066
Graver kontor
25323358
Mogens Ballegaard
97384332
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Camilla Boesen
51218221
Heidi Kjær
32559555
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Kaj Kviesgaard
97384207
Jesper Bagge
97384414
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Dagen aftaget med 9t42m
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I Samtale med David Morgan Thomas
Ved: Grete Tange

David Morgan Thomas er kommet til Grønbjerg omkring den 1. juni, hvor han flyttede
ind i præstegården sammen med sin hustru:
Bodil Toftdahl, vores nye præst.
David er 74 år, født i Wales, har arbejdet i
Skotland og Danmark, har 2 børn og 5 børnebørn, har fundet sin kone på Fyn og blevet
gift med hende i Vancouver.
De nærmere omstændigheder fortæller han
selv om her:
Min død
Jeg vil gerne fortælle om min død. Jeg har
nemlig været død, da jeg i 1987 havde fået
lungehinden ætset væk af vanadin oxid, som
findes i cement. Det er det stof, der giver
folk eksem, og det havde igennem mange år
påvirket mine lunger, så jeg til sidst blev så
dårlig, at jeg kom på Odens UniversitetshoDavid Thomas´ interesse for musik blev vakt
allerede i 6-års alderen, og har hængt ved siden.

spital, for i Svendborg kunne lægerne ikke
finde ud af det. De mente, det var en infektion. Jeg blev indlagt om tirsdagen, og om
torsdagen var jeg nede i ”tunnelen”, hvor
jeg mødte en fyr, der kendte mig end bedre
en mig selv, og som jeg følte var min ledsager. Jeg så ”lyset”, idet jeg havde en nærdødsoplevelse. Det var helt tydeligt en åndelig oplevelse, og af den grund er jeg kommet
tilbage til kirken og religionen. Det var noget, som jeg gennem min livsudvikling havde set bort fra, men som jeg godt vidste, var
der.
Det var for mig en total livsændrende oplevelse, hvor det var meget lyst, og hvor jeg så
mennesker, der kendte mig, men de stod
med ryggen til, som om de ventede på, at
jeg skulle komme. Til venstre var der en afgrund af mørke, som var mere frygtelig end
det værste, jeg kunne forestille mig. Jeg vid-

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj
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ste, at hvis jeg havnede dernede, så kom jeg
ikke tilbage; så var alting slut. Det virkede,
som om de mennesker, der stod der, bad mig
om at slutte mig til dem, men så tænkte jeg
på, at jeg ville komme til at savne mine
børn, og så var det afgjort. Jeg skulle ikke
blive der endnu. En maler, som Bodil kender, har malet netop, hvad jeg oplevede, så
det billede har jeg naturligvis købt.
Siden dengang har jeg fundet ud af, at kirken
og kristendommen betyder rigtig meget for
mig.

Uddannelse til kemiingeniør mm.
Hos min farfar, der var en meget troende
mand, der tog mig med i kirke 2 gange hver
søndag + søndagsskole, kom jeg til at bo
indtil 1956. Jeg gik i skole der, og da jeg
skulle videreuddanne mig, kom jeg til Cardiff, hvor jeg læste til kemiingeniør. Det var
en forsøgsuddannelse med 2 år på skolebænken, som man oprettede på det tidspunkt,
fordi man havde brug for at få unge mennesker ud at virke i samfundet. Uddannelsen
foregik på den måde, at man var ½ år i skole
og ½ år i praktik på forskellige relevante arbejdspladser, og efter speciale var man færdiguddannet på 4 år, i modsætning til de 5
år, som det ellers tog.

Opvækst med 2. verdenskrig
Jeg er født i Wales, min mor var af skotsk
afstamning, og hendes far var overingeniør i
amtet i Wales. Min far var søn af borgmesteren i byen, hvor vi boede. Jeg har en tvillingsøster, der bor i Sydafrika, og hende har jeg
først fået forbindelse med indenfor de seneste 10 år, for hun var knust over den opvækst, som hun fik.
Vores far blev nemlig soldat under 2. Verdenskrig, og han forlod os i 1939, og vendte
først tilbage efter 8 år. Min mor faldt så i
1945 for en amerikansk soldat, der var udstationeret i vores by, og hun forlod os og
fulgte ham. Jeg kom derpå hjem til min farfar og var der igennem hele min opvækst,
hvorimod min søster, da min far vendte
hjem, kom til at bo hos ham og hans nye kone. Det følte hun var meget uretfærdigt, og
den følelse har fulgt hende indtil for 8 år siden, hvor jeg fik kontakt med hende igen.

Atomenergien - en dansk pige - efteruddannelse
Efter det første år fik jeg ansættelse indenfor
atomenergien i Harwell og Windscale i England, senere kom jeg til Dounreay i Skotland. Det ligger ude i det yderste nordlige
område, som ligner området omkring Trehøje. Her var jeg i 2 år og kom til at føle mig
rigtig hjemme. Derfor føler jeg mig også
godt tilpas her.
Mit arbejde bestod i - med tykke gummihandsker - at ryste en flaske med 200 g plutoniumnitrat, som stod på mit skrivebord
hver morgen, med zink og derpå putte den i
3 plasticposer. Derefter blev den båret ind til
videre forarbejdning. Derefter havde jeg fri,
og da jeg fik en rimelig god løn, kunne jeg
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tage på jagt i et meget smukt område og foretage mig det, som jeg havde lyst til. Et fantastisk liv for en ungkarl på 21 år.
Det gik fint et par år, indtil der kom en dejlig
dansk pige med gyldent hår som au pair i
området. Vi blev glade for hinanden, men da
hun ikke brød sig om området, flyttede vi
ned i nærheden af London, hvor jeg - efter
efteruddannelse i Cambridge - blev ansat i
materialeafdelingen hos statsbanerne.

startede jeg med allerede som 7-årig. Min
farfar gav mig en ¼ violin (violiner findes i
forskellige størrelser hvor 4/4 er den største
–red), da jeg var 6 år, og han var gode venner med en meget berømt maler, der boede i
byen. Han havde en cello, som min farfar
købte til mig, og den lærte jeg at spille på,
selvom den var revnet i ryggen. Jeg gik til
undervisning hos maleren, som han havde
købt instrumentet af. Jeg har dyrket musikken siden, og i midten af september tager jeg
tilbage til Canada på besøg, for da skal det
orkester, som jeg var en del af derovre, genopføre et stykke, som jeg var med til at tilrettelægge.

Til Danmark - A.P. Møller - patentskriver
I 1966 søgte A.P. Møllers industriafdeling,
Roulunds, en materialemand, og dette job fik
jeg i Odense. Det passede fint, for min pige
ville gerne tilbage til Danmark. Jeg blev senere udviklingschef, men det blev efter nogle år for stressende, for jeg rejste 110 dage
om året og holdt utallige møder, så jeg søgte
over i Energilaboratoriet i Odense, som udviklede batterier til el-biler. Der startede jeg
i 1986, men umiddelbart efter, blev jeg alvorligt syg, som allerede beskrevet. Jeg
holdt den gående til 1992, hvorefter jeg sagde op, for jeg havde lært mig at skrive patenter for folk, som havde opfundet noget. Da
jeg jo have engelsk som mit modersmål,
kunne jeg bedre formulere ordene end danskere, som havde lært sig engelsk. Jeg havde
samtidig en faglig indsigt, som gjorde, at jeg
havde stor mulighed for at gennemskue tingene. Et sådant patent kunne jeg fremskaffe
til ca. ½ pris af, hvad det ellers ville koste.
Jeg havde en arbejdsdag, der strakte sig fra 8
til 15, og igen fra 20 til 3, for om dagen kunne jeg forhandle med folk i Danmark og om
natten med dem i USA. Det fortsatte jeg
med til 2001, hvorefter jeg gik på efterløn.
Efter efterlønstiden fortsatte jeg med mit patentarbejde, indtil jeg blev 70.
I mellemtiden var vi blevet gift og havde fået to dejlige børn: en dreng og en pige, som
nu begge bor på Fyn. De har givet mig 5 dejlige børnebørn.

Vejen til Grønbjerg
Min nærdødsoplevelse blev en genoplivning
af det, som jeg havde oplevet som barn, og
det gjorde, at jeg begyndte at interessere mig
meget for kirken og dens anliggender, og det
kom til at betyde, at jeg kom i menighedsrådet og præstegårdsudvalget i Ollerup Kirkeby. I den periode lærte jeg Bodil at kende,
og da jeg var blevet skilt, og hun også havde
været igennem en skilsmisse, begyndte vi at
komme sammen. Hun havde imidlertid besluttet, at hun skulle langt væk. Hun fik så
embede i Canada, og efter en måned sendte
hun bud, om jeg ikke havde lyst til at komme og besøge hende. Det havde jeg, og året
efter giftede vi os. 

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

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

www.klinikforsundhed.dk

Musik som fritidsinteresse
Min store fritidsinteresse er musik, og den
8

12. september 2012

I Kirkestien på verdenskortet
Foto: Mogens Ballegaard

Ja! Det har den da altid været - i hvert fald
siden Google Maps er blevet sendt op i Skyen.
Men nu bliver den beskrevet i detaljer.
På Grønbjerg Friskole er der noget der hedder Fagdage. I den forbindelse fandt lærerne
på at benytte Kirkestien som emne.
Fagdagene omfatter ældstegruppen som i
den her forbindelse er 4. - 8. klasse.
Hvordan kan så mange børn så arbejde med
noget så simpelt som vores Kirkesti?
Det er faktisk ikke så svært. Det skal bare
deles lidt op.
Nogle tager sig af historien om Kirkestien.
Nogle skriver om dengang Kirkestien var
jernbane.
Nogle interviewer nogle personer der har
haft oplevelser med eller på jernbanen.
Nogle finder ud af hvilke dyr der lever på eller langs Kirkestien.
Nogle finder ud af hvilke planter der gror
langs Kirkestien.

Når man klikker på ”Kirkestien i venstre side,
kommer man ind til denne menu på hjemmesiden www.groenbjerg.dk

Nogle finder ud af fakta om Kirkestien
længde, bredde osv. osv. og hvor mange der
færdes på Kirkestien.
Og endelig skal det hele lægges på Grønbjergs hjemmeside så alle har mulighed for
at se hvad eleverne har fundet ud af, samt at
blive klogere på Kirkestien. Og det er der så
en gruppe der tager sig af.
Det betyder at man fra onsdag den 5. september d.å. kan gå ind på:
www.groenbjerg.dk
og i venstre side klikke på Kirkestien.
Her fremkommer så nogle andre menupunkter i ovennævnte kategorier som man kan
underholde sig med.
Der er måske også nogen der har gjort
ældstegruppen den tjeneste at lægge en seddel i den blå tønde der stod ved enden af
Kirkestien ud mod Sønderkjærsvej. Sedlerne
tjener til den statistik som gerne skulle komme ud af undersøgelsen om hvor mange der
færdes på Kirkestien i en uge. (-mb) 

”Statistiktønden”
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sine data fra alle ens enheder (pc, mobil og
tablet) på tværs af firmaet.
Hertil benyttes enten Google Apps eller Office365 løsninger - så man kan få adgang til sine mails, kalender og dokumenter via sine
mobile enheder. Som noget nyt kan Grønbjerg IT også tilbyde backup af alle firmaets

I To nye virksomheder
Algade 35 danner rammen om to nye virksomheder i Grønbjerg, Grønbjerg IT og
Biosteel A/S.
Grønbjerg IT
For et par år siden blev Algade 35 (den tidligere Landbobankfilial) købt af Nicolai Vestergaard Algade 2 A.
Planen var så småt at etablere IT virksomheden, Grønbjerg IT som er en del af Sanidesk
ApS. Virksomheden arbejder med ITløsninger, så som hjemmesider og online
regnskabsprogrammer og ”ren-skrivebords”
løsninger, hvilket vil sige at alt papirarbejdet
er flyttet fra skrivebordet til edb-løsninger i
”skyen”, altså gemt væk på eksterne harddiske kaldet ”skyen” under mottoet ”keep-ITsimple”. Og keepITsimple gælder ikke kun
backup-løsninger, men også online regnskabsprogrammer og ikke mindst hjemmesider, som er vigtige at holde opdateret, for at
de kommer til at ligge øverst i diverse søgemaskiner.
Fokus ligger på nyetablerede og mindre virksomheder, der har behov for hjælp til at komme i skyen og blive mobil - have adgang til

Premier tilbud:
Tilbydes meget billig privat backup til alle Runestenens abonnenter:
Send en mail til backup@groenbjergit.dk med tekst og mærk den “Runestenen”

- Kr. 30,-*/md/mail@adresse med ubegrænset backup og antal PC’er i husstanden.
- spar 40% (spar momsen ++) ved tegning af 1 års abonnement - gælder resten af 2012.
- eller spar 20% selv og giv 20% til Grønbjerg Friskole gælder resten af 2012.
Det er surt at miste data, når det koster under kr. 25,-*/md for backup for hele familien.
- Firmaer kan også få et godt tilbud på en billig, nem og sikker backup løsning.
- Vi håndterer også synkronisering af data mellem medarbejdernes mobile/stationære
enheder på tværs af virksomheden (kan benyttes
som alene løsning)
- Vi kan også håndtere jeres PC og Server indkøb
Kontakt: Grønbjerg IT @ sanidesk på 70 23 43 63 eller
nicolai@groenbjergit.dk
(* inklusiv moms.)
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PC’er og servere. Nicolai fortæller, at der er
så småt ved at komme gang i aktiviteterne.
Planen er naturligvis at der skal være så megen aktivitet at der er mulighed for at ansætte
flere medarbejdere.
I sin sparsomme fritid varetager Nicolai sammen med Finn Krogh Jørgensen, Grønbjerg
Friskoles IT aktiviteter. Fordelt på den måde
at Finn tager sig af det eksterne (web siden)
og Nicolai tager sig af det interne (PC/
Server). Virksomheden har hjemmesiderne:
www.groenbjergit.dk
www.sanidesk.dk

Biosteel A/S
Den anden virksomhed, Biosteel A/S, er ejet
af Poul Erik Nielsen, der begyndte sin virksomhedskarriere med firmaet Pipecon i Annebergs første kontorbygning på Annebergvej, og som senere flyttede til Ringkøbing.
Poul Erik Nielsen solgte Pipecon, der i dag er
en del af VP Industries der består af Vestas
industrier bl.a. Vestas Pipecon.
Poul Erik Nielsen der til daglig bor Kjærgårdsvej 14, købte sig derefter ind i virksomheden Alslev Rustfri Montage i Varde. Virksomheden, der har specialiseret sig i underleverandørarbejde, havde også en biodel som
var/er Poul Eriks store interesse. Så stor at
Poul Erik valgte at sælge sin del af virksomheden Alslev Rustfri Montage og koncentrere
sig om Bioprocessen, der drejer sig om produkter til bioethernolfabrikker, flis- og halmkraftværker.
Som en midlertidig kontorløsning har
Biosteel A/S lejet sig ind i Algade 35, hvorfra
den tekniske udvikling og salg foregår.
Biosteel er gået sammen med fire andre virksomheder med hver deres speciale og som tilsammen konstruerer og leverer komplette anlæg til føromtalte bioproducenter som ofte
forlanger en samlet løsning.
Selve produktionen foregår i Polen ved udvalgte samarbejdspartnere. På sigt skal der
ansætte flere medarbejdere til at tage sig af
den tekniske konstruktion samt bogholderi og
anden administration. Poul Erik Nielsen er

desuden medejer af virksomheden WindTech
der har til huse på Grønnegade 9. Portræt af
virksomheden WindTech blev bragt i Runestenen nr. 97
Ved redaktionens slutning fik vi meddelelse
om, at Biosteel fordobler medarbejderstaben,
og det er jo sjældent at man hører om at en
medarbejderstab bliver fordoblet, men i dette
tilfælde er det muligt. Den nye medarbejder,
Sara Nielsen, er netop uddannet cand. merc.
fra Handelshøjskolen i Århus i strategi, organisation og ledelse, og er desuden revisor. 

Sang og fortælling i
præstegårdens stuer
Torsdag d. 18. oktober kl. 14
Torsdag d. 6. december kl. 14
Hermed indbydes alle til to eftermiddage med sang og fortælling/oplæsning i
præstegården - Frydendalsvej
Med venlig hilsen
Sognepræst Bodil Toftdahl
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I Grønbjerghjemmets vennekreds
Ved: Julie Victoria Skovgaard

dejligt at se, hvordan beboerne nød, at der
var ro og tid til bare at være. 

Grønbjerghjemmet havde besøg af dagplejebørnene onsdag den 9. maj. Børnene sang til
glæde for beboerne og som tak fik de saftevand og pølsehorn.
Den 22. juni var det børnene i børnehaveklassen og 1. klasse, der kom på besøg. De
sang mange sange, og de blev rigtig klappet
af, af beboerne. Børnene var lidt nysgerrige
og ville gerne kigge rundt på hjemmet.
I uge 27 var vi nogle frivillige, som var med
beboere og personale i sommerhus. Der var
mulighed for gåture, indkøbsture og køreture, hvilket flere af beboerne gerne ville. Vi
spillede desuden spil, tegnede, læste, lavede
god mad og slog mave i sofaen foran fjernsynet. Det var en rigtig dejlig uge og det var

Høstgudstjeneste i Nørre Omme kirke
søndag d. 16. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten vil der (som vanligt) være festlig auktion over de medbragte
"afgrøder".
Det indkomne beløb går til PULS - projekt U-landshjælp til selvhjælp - vores sogneprojekt, som vi støtter til 2015
Med venlig hilsen 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

Mere end 20 års erfaring
12
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40 10 48 92
97 38 40 84

selig er faldet om med hjertestop på grund
af overarbejde, men der kan det også dreje
sig om en arbejdsuge på 100 timer effektivt.
Der sker nok ikke noget ved at øge arbejdsugen til 40 timer, men når den kommer over
50 timer, begynder vanskelighederne at melde sig. Det er meget individuelt, hvor meget
man kan holde til, og det afhænger også af
motivationen og arbejdets art.
Måske er der mere at hente ved en god tilrettelæggelse af arbejdet, så tingene glider
bedre, og man ikke skal stå at vente på de
ting, man skal bruge, eller går i vejen for
hinanden. Det er jo noget, man hører om.
Det har også betydning, hvordan man bruger
sin fritid. En hel industri gør hvad den kan
for at sælge fritidstilbud, og hvis man skal
nå for meget på de par dage, er man jo allerede træt og stresset, når man møder på arbejde mandag morgen. Så tag den lidt med
ro engang imellem. 

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Mere arbejde
Vi skal arbejde mere for at klare krisen, siges der. Det er en påstand, som der skal spises brød til. Det er klart, at vore erhverv skal
være konkurrencedygtige, fordi vi nu engang lever i en verden, hvor afstande betyder mindre, men om alle bare skal arbejde
mere er et spørgsmål. En lang række af undersøgelser viser, at hvis arbejdstiden bliver
for lang, falder tempoet, og antallet af uheld
og ulykker stiger. Desuden bliver arbejderne
nedslidte før tiden og skal pensioneres før
den normale pensionsalder. Så både for den
enkelte, for virksomheden og for samfundet
kan det have en negativ effekt med en lang
arbejdsuge.
I Japan er der mange unge mænd, der plud-

Se nyhederne fra Grønbjerg på www.runestenen.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 Granly-løbet

Lone indledte løbet med at byde alle hjertelig velkommen til det fjerde ”Granly-løbet”.
• I 2006 med ynglekroner til fordel for
ungdomsklubben.
• I 2008 og 2010 til fordel for Grønbjerg
Friskole.

Søndag den 26. august kl. 14 gik startskuddet til cykelsponsorløbet "Granlyløbet". Der
skulle igen i år cykles midler ind til sjov og
gavn (ikke til drift) til Grønbjerg Friskole.
28 cyklister havde meldt deres ankomst,
men, men, men da startsnoren blev klippet
stod der 52 unge og ældre klar til at cykle
omgange af seks km. Det blev til ca. 210
omgange eller ca. 1260 km, en enkelt kørte 9
omgange. Det indkørte beløb samt salg ved
boder og lotteriet (med rigtig mange præmier) nærmer sig kr. 51.000 siger Lone Astrup
der sammen med resten af familien arrangerer cykelsponsorløbet.

Og også i år til fordel for Grønbjerg Friskole.
HELE overskuddet går ubeskåret til friskolen. Og friskolens medarbejdere vurderer
selv, hvor der er størst behov for pengene.
Min eneste ”klausul” er at de skal bruges til
eleverne – altså ikke til løn eller drift.
Hvert år bli’r jeg spurgt: er det tradition nu?
det er det, i den udstrækning der er opbakning til det, hvert 2. år.
Det er jo mange mennesker vi tilsammen er
ude og bede om et tilskud til formålet.
Med hensyn til opbakningen denne gang var
der i går tilmeldt 28 deltagere, men jeg kan
glæde mig over at se ud over 52 der vil forsøge at cykle kr. ind til vores Friskole. Men
derudover glæder det mig at vi kan samles i
sognet og at ha’ en dejlig eftermiddag sammen.

Lone fortsætter: ”Alle bedes selv samle pengene sammen fra egne sponsorer og samlet
overføre beløbet til den konto jeg har oprettet i Ringkøbing Landbobank.
Det er konto 7670 – 4641382
Jeg modtager i år ikke kontanter, da vi ikke
længere kan aflevere dem i banken, der er
blevet ”pengeløs”…

Der klappes for sponsorer og præmiegivere lige inden startsignalet lyder. Det er Lone Astrup i den gulFoto: Mogens Ballegaard
grønne førertrøje længst til højre i billedet.
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TUSIND TAK til cyklisterne, familierne der
bakker op og alle der har hjulpet med til at
samle deltagere og sponsorer. Og en kæmpe
stor TAK til alle jer der på andre måder støtter med telt, praktisk hjælp, sponsorbidrag,
kager, kaffe, pølsehorn, vand, havemøbler,
lotteripræmier og hjælp i teltet i dag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tak for den måde I har modtaget mig på når
jeg ringede, skrev eller kom forbi for at be’
om jeres støtte - så er det virkelig noget ved
at ha’ med at gøre. Også tak til Runestenen
og Dagbladet for god omtale og dækning af
løbet og endelig en tak til Niels Bæk fra
Ringkøbing-Skjern Kommune for ikke at
skrabe vejen inden løbet.

Og til ALLE der har sponsoreret cyklisterne
Vi var ikke så mange i går som tidligere år,
men det gør ikke noget. Det vigtigste er den
stemning der er omkring løbet. Og når
”gamle” elever fra Grønbjerg skole er taget
hjem fra efterskolen fordi de også skulle
være med, jamen så er det jo det hele værd.

Vi tæller ikke hvor lang tid I er om at cykle KUN kilometer… så gi’ den hele armen og
husk at en ekstra runde også går til friskolen.
Med disse ord sætter jeg løbet i gang og kør
forsigtigt og lige så langt I kan…

Og rørende at én har sponsoreret sig selv, én
har cyklet til professionelt cykelløb og fået
familien til at sende sponsorstøtten herud!
(-mb)

TUSIND TAK TIL ALLE SPONSORER!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramsing, Spjald
Ringkøbing Landbobank, Spjald afd.
Spjald Bageri
Spjaldbo
Spjald Brugs SuperBrugsen
Spjald Madbutik
Tømrermester, Hakon Pøhl, Grønbjerg
VestjyskBank, Videbæk afd.
Videbæk Apotek (Løveapoteket)
WindTech, Grønbjerg

Anneberg Transport, Grønbjerg
Bio-Steel Grønbjerg
Dayz / Seawest i Nymindegab
Engestoft Plantage, Grønbjerg
Eva Broni og Ole Bertelsen
Fam. Tang / Meiner, Grønbjerg
Familien Astrup / Nielsen, Grønbjerg
Grønbjerg Brugs LokalBrugsen
Grønbjerg Trailercenter
Hanne & Gravers Kjærgaard, Grønbjerg
Højmoses Planteskole, Grønbjerg
Ide Huse, Grønbjerg
IQ Food, Grønbjerg
Klinik for sundhed og velvære, Grønbjerg
Komfort Huse, Grønbjerg
Krog Planteskole, Spjald
Madstedet i Spjald
Minna og Leo Kjeldgaard

Lones datter Sara, der er revisoruddannet, havde
styr på deltagere, omgange, kilometer, sponsorer
og sponsorbeløbene
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Kultur og Samværs program for 2012 - 2013
Torsdag d. 27. september kl. 19. 30
Gunhild og Frode Agergaard, Hover fortæller om glæder og genvordigheder undervejs på
cykelturen til Rom, og om at nå målet, Roms seværdigheder.
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19. 30
Ud af Grønbjerg Skole- og hva´ så?
Jens Østergaard, Falster- søn af Grethe og Arne Østergaard- fodboldspillende grønbjergdreng. Nu TV- mand og far til fire.
Opsøger nu sit fødesogn for at fortælle om sit liv efter barndomstiden.
Torsdag d. 15. november kl. 19. 30
Er psykisk syge skøre?
Hvordan opleves det at leve med en psykisk sygdom?
Marianne Andersen, Skjern fortæller om sine egne erfaringer. Et arrangement i fællesskab
m. Ringkøbing/ Skjern Kommune
Kl. ca. 21.15 - efter foredrag og kaffe afholdes foreningens generalforsamling.
På valg er Ingrid Kirk - Skriftlige forslag til drøftelse indlever senest d. 8. november.
Torsdag d. 20. december kl. 19.30
Før-julehygge efter sædvanligt mønster: Julesang - Julefortælling - Juleknas - kage - kaffe
og muntert Juleraflespil! Ta´ li´ en lille pakke med dertil! - Vort nye præstepar deltager og
julehygger med os.
Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 19. 30
Sang- og musikaften v. Lise Esbjerg (klaver) og Jørn Esbjerg (Saxofon), Tarm.
Kom og tag del i et festligt nytårsarrangement.
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30
TO spiller UD med forslag (Lisbeth og Alan Sand Larsen) og fortæller om det, at være forstanderpar på en grundtvigsk efterskole.
Torsdag d. 21. marts kl. 19.30
Vores sognepræst, Bodil Toftdahl, har aftenen til fri rådighed. Om det er Canada eller noget helt andet, der står på tapetet, ved vi endnu intet om, men vi glæder os. Velkommen til.
Alle foreningens arrangementer afholdes i Konfirmandstuen på Frydendalsvej, hvis ikke
andet oplyses, bemærk Runestenen og opslag i Brugsen.
Entré- kaffe- brød- kage- 50 kr. - Alle er velkommen - ikke kun de over 50.
Vel mødt til en ny sæson 2012 – 2013
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Ingrid Kirk tlf. 97 38 40 20, Grethe Lauridsen 30 27 96 10, Herdis Tang 97 38 40 92
17

12. september 2012

Vinterprogram 2012 - 2013
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Grønbjerg GUFs bestyrelse

Erik Øster
Best. Formand
Formand
Badminton
24 64 89 28

Malene Bondesgaard
Sekretær
Gymnastik
23 72 22 21

Charlotte Nørregaard
Næstformand
Badminton
30 46 07 59

Jane Jensen
Medlem
Gymnastik
22 30 06 15

Uffe Kjærgaard
Medlem
Formand
Gymnastik
25 13 99 00

Trevor Mc Evoy
Kasserer
22 51 21 60

Camilla Boesen
Medlem
51 21 82 21

Vi glæder os til byde VELKOMMEN til en ny gynmastik– og badmintonsæson.
Vi starter i uge 39
Kom og vær med fra sæsonstart, og efter de første 3 gange betales
kontingent.
•
Har du spørgsmål, så kontakt en fra bestyrelsen.
•
•

Opvisning Grønbjerg d. 8 marts 2013
Badminton turnering d. 9. - 10. marts 2013
Forårsopvisning Ringkøbing Rofi Center
d. 16. - 17. marts 2013
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Mor, far, barn
Mandag kl. 17.00-18.00 i gymnastiksal
Trænere:

Sussi Bondesgaard, mobil. 23 29 38 32
Malene Bondesgaard, mobil. 23 72 22 21

Kom og vær med til sang, leg og tumlen med dit barn, vi laver
redskabsbaner der udfordre og styrker barnets motorik. Vi
kravler, triller, klatre og leger med balloner og bolde, flyver og køre i traktor og meget mere. Det foregår i børnenes niveau, så alle kan være med.
Glæder os til at se jer.

Sæson pris 300,-

Puslinge
Onsdag kl. 16.00-17.00 i multisal
Trænere:

Malene Bondesgaard, mobil. 23 72 22 21
Charlotte Nørregaard, mobil. 40 46 07 59

Hjælpetrænere:
Camilla Jepsen, Jonna Berger, Nina Kirk,
Cecilie Bagger
Hvad er det vi skal ”gymnastik” hvad er det vi skal
”GYMNASTIK” så er i klar, det er vi. Der skal tonses og tumles,
kravles i redskaber, have hovedet nedad og stå på hænder så
det kilder i maven.
Så kom og vær med, vi glæder os til at se jer.

Sæson pris 300,-
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0. - 2. kl. Spring
Torsdag kl. 16.30-17.30 i multi- og gymnastiksal
Trænere:

Helle Harhorn, mobil. 40 93 34 68
Jeppe Lauridsen, mobil. 29 87 44 86

Hjælpetrænere:
Katrine Therkildsen, Helle Hansen
Endnu en sæson nærmer sig, og vi er nu klar til at have det
sjovt sammen med jer. Vi skal springe, lave serie til opvisningen og lege. Vi skal øve os på alle de grundlæggende spring,
vejrmølle, araber, kraftspring, flik flak, spring i trampolinen,
håndstand og koldbøtter.
Det er vigtigt, at I sammen med mor og far finder ud af, om I har lyst til at gå til spring, for
det er sjovest for alle, hvis I brænder for gymnastikken og for at lære nye spring.
Kom til træning om torsdagen og find ud af om det er noget for dig.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Sæson pris 300,-

3. - 7. kl. Spring
Onsdag kl. 18.00-19.30 i multi- og gymnastiksal
Trænere:

Monica Bondesgaard, mobil. 40 13 36 31
Louise Kristensen, mobil. 23 45 93 87
Uffe Kjærgaard, mobil. 25 13 99 00

Hjælpetrænere:
Ejnar Vendelbo, mobil. 28 10 31 16
Torben Sønderby, mobil. 22 11 46 06
Søren Øster, mobil. 61 60 41 59
Er et hold hvor vi vil gøre hvad vi kan for du bliver bedre til gymnastik, men det er også et hold, hvor der skal være tid til at have det sjovt og lege. Så vil du gerne springe, lave lidt rytmisk og
lege så er det helt sikkert noget for dig.

Sæson pris 350,21
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3. - 8. kl. Rytme piger
Tirsdag kl. 17.00-18.30 i multisal
Trænere:

Camilla Lauridsen, mobil.28 45 79 14
Irene Hjort, mobil. 24 67 43 03

Er du og dine veninder til fysisk udfoldelser, er du glad og
positiv så er det her hold noget for dig.
Igennem sæsonen vil vi tage udgangspunkt i grundgymnastikken, håndredskaber og de
tekniske dele, såsom for– og benarbejde, brug af gulvet, smidighedstræning og så at få
pulsen op.
Ud over gymnastikken vil det sociale også være i fokus., der skal være tid til pigesnak og et
godt grin.
Vi glæder os til at se dig til nogle gode og sjove træninger.

Sæson pris 350,-

Teknik
Torsdag kl. 17.30-19.00 i multisal
Trænere:

Thomas Dyrberg, mobil. 51 51 02 06
Kasper Jakobsen, mobil. 22 23 99 29
Ronni Tipsmark, mobil. 20 87 64 67
Jeppe Lauridsen, mobil. 29 87 44 86

Vi byder velkommen på et hold, som er for dig der brænder
for at springe, både på måtte og i trampolin. Du vil gerne bygge videre på din springteknik og lære anderledes former for
spring.
Krav: For at gå på holdet skal du være aktiv på et andet
spring/gymnastik hold. Du skal som minimum kunne lave et araberspring, en vejrmølle og
en salto i trampolin.
Vores garanti: At du lærer lige det spring som du brænder for.
Mød op og se om det er noget for dig.

Sæson pris 350,22
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Multihold
Onsdag kl. 19.30-21.00 i multisal
Trænere:

Uffe Kjærgaard, mobil. 25 13 99 00
Louise Kristensen, mobil. 23 45 93 87

Er et hold fra 8. klasse og op efter, det er et hold hvor vi gerne vil
have sjovt og lege, men der skal også laves noget godt gymnastik. Så vi vil gerne have en
sjov og hyggelig sæson, og så vil vi slutte af med en god og ordentlig opvisning. Så vil i have en sjov sæson med gymnastik for alle niveauer.

Sæson pris 450,-

Gymfit Bootcamp
Mandag kl. 19.00-20.00 i multisal
Trænere:

Camilla Boesen, mobil. 51 21 82 21
Charlotte Nørregaard, mobil. 40 46 07 59
Jeppe Lauridsen, mobil. 29 87 44 86

1. sæson havde vi over 15 tilmeldte og efterspørgsler på 2. sæson.
Vi er rigtig glade for at det er blevet taget så godt i mod…
GYMFIT BOOTCAMP er et 10 ugers program med træning af egen kropsvægt.
Ingen redskaber. I løbet af de 10 uger ligger der 2 test i starten og 1 test til
slut så der er mulighed for at se en forbedring.
Det er både for seje MÆND og KVINDER… Må dog sige at det har været Qvinderne der har
været de sejeste i sidste sæson! MEN en enkelt mand turde tage kampen op – og har været med alle uger GYMFIT BOOTCAMP har kørt. Det er vi glade for – Godt gået – men
mænd kom så og få lidt opvarmning inden Herreholdet starter. ;)
Det er funktionel træning hvor øvelserne er sammensat så man ”næsten” kommer igennem alle muskelgrupper ved hver workout. En træning tager omkring 1 time, hvis deltagerne er hurtige til en workout spiller vi en gang bold. Det er øvelser man sagtens kan lave
der hjemme, men vi kender det alle, det kan være svært at komme i gang så derfor er det
rart at samles og holdes i gang af hinanden ;)
Kom og prøv GYMFIT BOOTCAMP i GRØNBJERG og se om det er konditions / styrketræning for dig! Få sved på panden – smil på læben og en effektiv træning. Vi glæder os til at
se jer

Pris 300,23
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Herre
Mandag kl. 20.00-21.00 i multisal
Trænere:

Ejnar Vendelbo, mobil. 28 10 31 16

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen op, lege, spille forskellige spil og styrker musklerne i arme og ben, og vigtigst af alt lattermusklerne.
På dette hold dukker man op når man har tid og overskud, og ingen er tvunget til opvisning (men det er sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, Ung eller gammel, Gymnast eller ej, så mød op Mandag aften og se
om det er noget for dig.

Sæson pris 400,-

Damer
Mandag kl. 19.00-20.00 i gymnastiksalen
Trænere:

Lissi Dyrberg, mobil. 21 49 74 92

Er et hold hvor vi har fokus på at få forbrændt nogle kalorier. Motion er sjovere sammen med andre, derfor mødes vi engang om ugen og får sved på
panden igennem leg, løb, rytmiske serier, step og meget andet.
Det er på at niveau hvor alle kan være med, så kom og se om det er noget for dig.

Sæson pris 400,-

Turnerings badminton
Torsdag kl. 19.00-21.00 i Multisalen
Sæson pris 600,-

24

12. september 2012

Badminton for børn
Begynder Tirsdag kl. 16.00 - 17.00
Træner:

Jørgen Demant, tlf. 97 38 41 87

Kom og vær med, jeg tror det er lige noget for dig.

Let øvet Tirsdag kl. 19.30-20-30
Træner:

Klaus Tang, mobil. 25 32 33 58

Øvet Tirsdag kl. 18.30-19.30
Træner:

Per Lauridsen, tlf. 97 38 44 86

Målet med træningen er at blive bedre. Vi skal øve de slag og det benarbejde, som vi ikke
helt mestrer. Vi skal have styr på alle badminton grundslagene, vi skal bruge benene rigtigt
og vi skal bruge hovedet badminton-intelligent. Alt sammen skal vi kunne bruge ubesværet. Derudover skal vi have pulsen op, vi skal svede og vi skal have det sjovt. Hvis der er
interesse og dygtige spillere nok, så tilmelder vi et turneringshold.

Sæson pris for alle hold 300,Alle der er interesseret i at spille badminton,
møder op tirsdag i uge 39 kl. 16.00 hvor I vil blive delt op i hold.
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Træner - sponsorer 2011 - 2012
Klip Inn
See West
Spar Ørnhøj
Ole Bertelsen
Camilla Boesen
Karsten Hansen
Henrik Thomsen
Rahbæk brænde
Krog Planteskole
Tommy Kjeldgaard
Gravers Kjærgaard
Inter sport Holstebro
Malene Bondesgaard
Højmose Planteskole
Daglig Brugsen Spjald
Ringkøbing Landbobank
LokalBrugsen Grønbjerg
Tømmermester Hakon Pøhl
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I Sebastian Klein, madpakker og børn…..
Ved: Mogens Ballegaard

Der blev smurt madpakker af den sunde
slags, da Sebastian Klein gæstede Grønbjerg
Friskoles 0. - 3. klasse onsdag d. 29. august.
Arrangementet havde LokalBrugsen i Grønberg formidlet via FDBs mærkesag: Sundhed.
Sebastian havde ungerne i sin hule hånd med
oplevelser i madjunglen, hvor man ikke skal
træde på en løves hale, men være modig,
skulle turde. Modigheden skulle overføres til
madpakkespisning. Man skal turde spise
noget, man ikke har prøvet før, og selvom
Sebastian Klein sikkert havde prøvet rød
peber før, gnaskede han lystig en sådan i sig,
for det kan godt være, at man ikke kan lide
det, man får i munden, men man skal turde
prøve. Og Sebastian Klein (40 år og søn af
nu afdøde Jesper Klein og Lykke Nielsen)
havde flokken i sin hule hånd, i den times tid
”showet” stod på. Man fristes næsten til at
sige massesuggestion i den gode sags tjene-

ste. Fem ting skulle mandpakken indeholde,
én ting for hver finger. Groft Brød, Magert
Pålæg, Gnave-Grønt, Fiskepålæg og Frugt.
Og med store klistermærker blev planchen
med en hånd klasket til med figurer af fisk,
grønt, frugt osv.
Showet sluttede ”naturligvis” med, at de der
havde prøvet noget nyt skulle række fingeren i vejret, de der havde spist noget, de ikke
havde prøvet før skulle række hånden op
osv. Og endelig fik hver elev en folder med
hjem, som Sebastian Klein signerede med
navn på eleven og autograf.
LokalBrugsen var vært, Sebastian Klein
udførte opgaven og Grønbjerg Friskoles
Støtteforening havde sponsoreret drikkedunke og madkasser til børnene.
Og alle lærerne havde til sidst travlt med at
skrive navn med vandfast tusch på hver enkelt madkasse og drikkedunk. 

Sebastian Klein
tog også børnene
i hånden og fortalte om, at man
ikke skulle rode
rundt i maden,
men tage det man
ville prøve over
på sin tallerken,
gå til sin plads,
smøre sin mad og
derefter
spise
den. Den slags
skikke blev også
pointeret.
Respekt for maden
god ro og orden
når man spiste sin
mad.

27

12. september 2012

PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2012-2013
Svampetur
Søndag den 16. september kl. 10 fra Skolens p-plads.
Birthe Kamp vil tage os med til Hoverdal, hvor vi finder spiselige svampe og
lærer, hvilke svampe vi ikke kan/må spise. Arrangementet varer 2 - 3 timer. Husk kurv
og lille kniv
Pris for arrangementet er 25 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke medlemmer, børn gratis.
Tilmelding til birthekamp@hotmail.dk eller i Brugsen.
Tilmeldingsfrist den 10.september.
Vinsmagning
Fredag den 26. oktober kl.19.00 er der vinsmagning i gymnastiksalen på Grønbjerg Friskole med "Skovgaard Vine" fra Skælskør.
Vi skal smage 8 forskellige italienske vine, hvor en af Skovgaard vines gode vinamassadører vil fortælle om vinene, og hvor i landet de kommer fra!
Under smagningen serveres en let anretning.
Der vil være mulighed for en god handel, ved at bestille vinkasser denne aften! Fine tilbud på vinene!
Pris 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding til
jjssn@hotmail.com eller i Brugsen
Tilmeldingsfrist senest den 10.oktober.
Inspiration til juledekorationer
Onsdag den 21.november kl.19 i Grønbjerg Friskoles gamle gymnastiksal.
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration og nye idéer. Tina Dam Drejer, Bugge
Blomster i Videbæk vil demonstrere. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran, mos
mm.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Haveforeningen.
Der serveres gløgg og æbleskiver. Mulighed for at købe pynt eller færdige dekorationer.
Pris kr.75,-for medlemmer, pris kr.100,- for ikke medlemmer.
Tilmelding til henriette.qvist@mvb.net eller i Brugsen.
Tilmeldingsfrist d.14.november.
Voksentur til København og Tivoli
Lørdag den 8. december: Vi tager med bus eller tog, afgang ca. kl. 7. Vi forventer at være i København ved middagstid.
Eftermiddagen kan bruges på Strøget, ud at se Operahuset, se på juleudsmykning, bruge lidt penge eller lade være, tage en havnerundfart, hvis vejret tillader det eller måske
har du en helt anden idé. Når mørket falder på lyses Tivoli op af et utal af lys og stemning. Hjemkomst ca. midnat. Pris ca. 700 kr. (prisen indeholder transport, entre til Tivoli,
Tivoli turpas samt let måltid)
Bindende tilmelding til marianne.thelle.nielsen@gmail.com eller i Brugsen.
Tilmeldingsfrist den 15. oktober
Fællesspisning
Vi håber på at kunne lave fællesspisning fredag den 25. januar kl. 18.30: I samarbejde
med menighedsrådet og Kultur og Samvær. Mere herom senere.
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Mad med inspiration
Fredag d. 22. Februar i Grønbjerg Friskoles gamle gymnastiksal kl.19.
En tilbagevendende “tradition” - denne gang har vi fået Marlene Jensen til
at komme og lave canadisk mad. Der vil være smagsprøver af den dejlige
mad, Marlene laver denne aften.
Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.
Pris kr.50,- for medlemmer. Pris kr.75,- for ikke medlemmer.
Tilmelding til henriette.qvist@mvb.net eller i Brugsen.
Tilmeldingsfrist d.15.februar.
Pileflet
Lørdag den 6. april 2013 fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på Grønbjerg Friskole.
Kom og flet din egen lille kurv eller måske en lille ting i frisk pil.
Underviser: Inge Kjær.
Medbring gerne beskæresaks, skarp kniv, en knytnæve stor sten og evt. en lille syl.
Pris for kurset er 150.- kr. for medlemmer og 200,- kr. for ikke medlemmer, - eksklusiv
materiale til fletning.
Der serveres kaffe og rundstykker samt en let frokost. Tilmelding til Birthekamp@hotmail.com eller i Brugsen
Tilmeldingsfrist senest den 16.marts 2013.
Femilet
Vi arbejder på at lave en tur til Femilet i Herning i marts måned. Mere herom senere.
Smykkeaften
Vi arbejder på at arrangere en smykkeaften sidst i april.

Margrethes døtres bestyrelse
Formand:
Lissi Aagaard Dyrberg tlf.:21497492

Ldyrberg@gmail.com

Næstformand:
Birthe Kamp

tlf.:40136022

birthekamp@hotmail.dk

Kasserer:
Jytte Nilausen

tlf.: 97384378

jjssn@hotmail.com

Sekretær:
Marianne Thelle

tlf.: 22561982

marianne.thelle.nielsen@gmail.com

Grønbjerg 2000.:
Henriette Qvist

tlf.: 98485452

henriette.qvist@mvb.net

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 Gymnastikforeningen stiller op til DM...
Ved: Erik Øster

...i foreningsudvikling.
På et bestyrelsesmøde i august havde vi besøg af en konsulent fra DGI – han foreslog at
vi deltog i DM for foreningsudvikling, en
udfordring vi tog op, både pga. muligheden
for at vinde 10.000 kr. men nok mere for
derigennem at få foreningen GUF trimmet,
så vi fortsat vil være klædt på til de udfordringer der vil komme. Vi deltager sammen
med 36 andre foreninger fra hele landet.
Startskuddet går den 29. september hvor vi
præsenteres for hinanden ved en konference
i Vingsted – og den 9. oktober er der opstartsmøde i GUF for bestyrelse og trænere.

Vinderen udpeges i maj 2013. Der vil komme mere info hen over efteråret.
Og husk – har du gode ideer eller spørgsmål
til GUF, så kontakt bestyrelsen og vi vil se
på det. Se telefonliste side ??
Så er tider og hold for den kommende sæson
på plads og bestyrelsen glæder sig til at
komme i gang. Det er dejligt at mærke at
folk bakker op om GUF, og igen har det
været forholdsvis nemt at finde gode trænere og hjælpetrænere til de forskellige badminton og gymnastikhold. 

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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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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er stigende. SFOen har 53 elever og i Børnehaven NaturMusen er der 26 børn.
Økonomisk set står Grønbjerg Friskole godt
idet overskuddet er steget fra det første halve år i 2008 med et minus på 50.000 kr. til
et budgetteret overskud i 2012 på 200.000.
Egenkapitalen er er ligeledes steget fra minus til i dag ca. ½ mio. kr. På budgetsiden
kunne formanden fortælle at man på alle
områder var foran budgettet.
Herefter var der en kort orientering om Skoleledersituationen. De sidste annoncer i Friskole- og Efterskolebladet kom i her få dage
efter mødet.
Byggeriet går ind i sin afsluttende fase og så
skal der festes.
Der er overvejelser angående buskøb. Den
gamle ”dame” kan ikke holde evigt.
Fokuspunkter er foruden ovennævnte byggefinansiering, elevtilfredshedsundersøgelse, energitiltag og IT Strategi.
Forventningerne til fremtiden: børn og skole
i fokus, opretholde grundlaget for Friskolen,
tidssvarende undervisningsfaciliteter og
arealer, økonomisk vækst og stigende egenkapital, god arbejdsplads, friskolen som
magnet. (-mb)

I Grønbjerg Friskole
Det årlige forældremøde i Grønbjerg Friskole løb af stablen den 29. august.
Der var sædvanen tro stor opbakning til mødet idet ca. 100 forældre var mødt frem for at
høre om den nuværende status samt efter
indledning fra konstitueret skoleleder Niels
Henrik Larsen og Grønbjerg Friskoles bestyrelse at gå til de respektive klasseværelser
for at høre om tilstanden og aktiviteterne i de
enkelte klasser.
Niels Henrik Larsen indledte med at sige at
han havde læst en bog om ”Positiv Psykologi”. Hans første indtryk var at det var nok
”gammel vin på nye flasker”, men efterhånden blev han grebet af indholdet og kunne se
at det der blev gjort på Grønbjerg Friskole
faldt fint i tråd med det bogen indeholdte om
”Positiv Psykologi” udført i praksis.
Formand for bestyrelsen Jørgen Rasmussen
fortsatte med bestyrelsens afdeling med at
præsentere bestyrelsens medlemmer. Elevsituationen viste at der er 118 elever i Grønbjerg Friskole og tendensen de kommende år

De ca. 100 forældre lytter til Niels Henrik Larsens ”Positive” indlæg
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Foto: Mogens Ballegaard

være med til at fremme den livskvalitet, som
er så vigtig for os alle.
Jeg håber, vi kan mødes engang - eventuelt
søndag d. 21. oktober ved tretiden til fotografering og en gang søndagskaffe. Billeder
til illustrering kan tages med ved samme lejlighed. Alle kan garanteret ikke lige den tid,
men så finder vi på noget andet for vedkommende.

I Fortæl piger fortæl !
Ved: Ingrid Kirk

Rigtig mange tak til alle jer, der er hoppet
på ideen med at fortælle et eventyr / en historie / en fortælling, eller hvad I nu hitter
på.
Ja, jeg skrev alle jer, for det er sandt, at vi
er mange, imponerende mange, som har lyst
til at skrive et kapitel i en "Grønbjergpigebog".
Mange har sagt, at det er en god ide, jeg har
fostret, og det er jeg da rigtig glad for at høre.
Hvis der nu skulle være flere, der har et fortællehjerte, end de, jeg om lidt nævner, så
hører jeg meget gerne fra jer. Gi´ et vink!
Mange TAK og velkommen til:
Alma - Anette - Anne Marie - Bodil J. - Bodil T. - Britta - Conny - Dorthe Liv - Else K.
- Else N. - Grethe - Inger - Ilse - Karin Fam. Helles O. - Lone - Maibritt - Marlene Stinne og evt. flere ...

Måske skulle vi satse på at have vores litterære kapitel klar til omkring 1. november,
men sig endelig til, hvis du har problemer
med det, eller med andet. Det er rart at have
god tid, men ideen kunne måske også gå hen
og blive for gammel!
N B: Man må finde sig i korrektur-læsning!
Min mail adresse:
johanneskirk@gmail.com
telefon: 97 38 40 20
God fornøjelse og kærlig hilsen Ingrid K..


Tak til Mogens, som har tilbudt at tage billeder af "de skønne kvinder" og til Anne Marie, som gerne vil hjælpe til med at finde
sponsorater til "den skønne bog".
Emnerne ser ud til at blive mangfoldige, så
vent og se, hvilken vid, viden og visdom vi
får indblik i, når kreative kloge kvinder hver
især deler ud af deres.
I gennemsnit vil jeg tro at I hver fylder 8-10
sider i bogen ud - nogle flere end andre, så
det vil nok blive noget i retning af, at "hvad
vi tjener ind på gyngerne, sætter vi til på
karrusellen"! Én af jer har sagt, at hun da
vist godt fylde en hel bog selv.
Husk at give dit bidrag en titel - og skriv under med dit fulde navn.
Flere har spurgt, hvad jeg mener med vendinger som "Stjernestunder og Livskvalitet".
Jeg mener nok, at ved at skabe stjernestunder - også for andre end én selv, kan man
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I Grønbjerg blev også ramt af Spejdernes Lejr 2012
Ved: Mogens Ballegaard

Fra fredag d. 20 til lørdag den 21. juli overnattede elleve spejdere på Fandens Slots
Teltplads.
Spejderne der kom fra DDS Det Danske
Spejderkorps (De blå Spejdere), Aabenraa
Gruppe, var på vej til Spejdernes lejr 2012 i
Holstebro.
De unge mennesker fem seniorer, over 16 år,
og seks juniorer kom vandrende fra Skjern,
hvor de havde overnattet i FDF-hytten Dejbjerggården. Turen begyndte i Rødekro
nordvest for Aabenraa. Herfra gik spejderne
til Toftlund hvor de overnattede og dagen
efter gik de til Ribe. Herfra tog de toget til
Skjern, hvor de som omtalt overnattede, inden turen gik nordover til Fandens Slots
Teltplads i Grønbjerg.
Turen gik videre til Holstebro lørdag mor-

gen, hvor de skulle støde til de øvrige ca.
35.000 spejdere og andre der kom fra hele
landet og udlandet med.
Lejren i Holstebro varede otte dage fra lørdag til søndag i den følgende uge.
Spejdernes lejr 2012 er arrangeret af de fem
spejderkorps: De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Derudover er der deltagelse af udenlandske
spejdere, FDF'ere samt andre ungdomsorganisationer, efterskoler mv. Spejdernes
Lejr 2012 er den hidtil største spejderlejr i
Danmarks spejderhistorie. Det koster hver
enkelt spejder kr. 1775,- at deltage hele
ugen. Heri er også medregnet transport og
måltider under hele lejren. 

Ren råhygge omkring lejrbålet på Fandens Slots Teltplads

Tjek nyhedsstrømmen på www.runestenen.dk
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I Orienterings og opstillingsmøde
I 2012, nærmere betegnet den 13. november,
skal der være menighedsrådsvalg i alle danske sogne, således også i vores sogn, Nr.
Omme Sogn. Inden da skal der afholdes orienteringsmøde om valg og opstilling af kandidatliste/r.
I mange sogne har der været/er der kutyme
for, at der er det, man kalder fredsvalg.
Det betyder, at der kun er én liste man kan
stemme på, og indeholder listen kun det antal personer, der skal være i menighedsrådet,
for Nr. Omme sogn er der tale om fem personer, bliver der af gode grunde ingen anledning til at vælge. Det såkaldte fredsvalg. I
alle andre tilfælde skal man til stemmeurnerne.
I Nr. Omme Sogn altså her i Grønbjerg har
der ikke været valg, som i øvrigt skal afholdes hvert fjerde år, i mange år.
Hvis man ville have haft indflydelse på,
hvem der skal være i menighedsrådet, var

det jo vigtigt, at man var mødt op til dette
orienteringsmøde/opstillingsmøde. På den
anden side er der mulighed for at opstille sin
egen liste.
Opstilling/orienteringsmødet fandt sted tirsdag den 4. september i konfirmandstuen,
hvor der var god plads til de fremmødte.
Formanden for menighedsrådet fortalte om
menighedsrådets arbejde, og Eva Broni orienterede om opstillingsproceduren.
Der var stemning fort at opstille en liste, og
personerne på billedet herunder blev opstillet. Foruden nedennævnte skulle der vælges
to suppleanter. Det afgående medlem af
menighedsrådet, Dorthe Liv, blev opstillet
og valgt som første suppleant, medens den
nuværende suppleant Erik Ellegaard, der var
arbejdende suppleant, blev anden suppleant,
men nu uden ”arbejdende”. (-mb) 

Foto: Mogens Ballegaard

Fra venstre: Else Pedersen (1), Marianne Hansen (3), Grtehe Lorentzen (5), Gravers Kjærgaard (2) og
Eva Broni (4). Tallene i parentes er rækkefølgen som kandidaterne er opstillet i på listen.
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I begyndelsen af juli måned havde fem unge mennesker her fra Grønbjerg og Spjald
mod på at overnatte på pladsen.
I slutningen af måneden overnattede her
elleve DDS spejdere fra Aabenraa Gruppe
(De blå spejdere).
Se omtalen af spejdernes lejr 2012 side ????
Lige inden august måned tog sin begyndelse blev pladsen ”invaderet” af to familier i
hestetrukne prærievogne med i alt otte heste.
Fire der trak vognene og fire ryttere.
Den uge var det sommer i Vestjylland. Vi
havde ikke lige fået trimmet græsset, hvilket
hestene nød godt af, i en fenne som deltagerne etablerede. Vi fik glæde af gratis
"plæneklipning" og med i pakken fulgte der
gratis hestegødning.
Elleve personer fra Schuberts Minde var på
rundtur i området også i slutningen af juli
måned og valgte en overnatning på pladsen.
Ved augusts begyndelse stod der fire cyklister i gården. Goddag, sagde manden på gården, hvorefter der fra den mandlige del af
selskabet blev spurgt: ”Do you speak English?”
Han vidste sikkert godt, at jeg ikke forstod
et ord hollandsk, men nok havde en formod-

I Fandensslot teltplads
Ved: Mogens Ballegaard

Flere i byen har bemærket, at der har været
en vis trafik af hestetrukne prærievogne,
vandrende spejdere, cyklister mv. i løbet af
sommeren. Om ikke andet har man i Brugsen bemærket, at en del udensogns tilrejsende har lagt en vis form for handel i butikken.
En del af dem har været besøgende på Fandens Slots Teltplads. Sønderkjærsvej 9 lægger arealer med mere til den primitive teltplads der er organiseret i ”Overnatning i det
fri” der igen er organiseret af Friluftsrådets
ERFA-gruppe. Som så igen består af en række friluftsorganisationer.
se eventuelt www.teltpladser.dk
Året 2012 har i overnatnings sammenhæng
været et rigtig godt år. Der har været 53
overnatninger på pladsen. I gennemsnit, i de
år vi har haft teltplads, har der været ca. 25
overnatninger pr. år. En overnatning er én
person i én nat.
Og hvem er så de 53 personovernatninger?

De to hestetrukne ”prærievogne” var af meget høj kvalitet og indbygget med mange sovepladser,
køkken– og kogeplads. Absolut multifunktionsvogne med mulighed for at have et par cykler med
bagpå.
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Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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Mad til hverdag og fest - så er kokkemanden bedst

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

Tlf. 2264 2727

www.kokkemanden.dk

Grønbjerg forsamlingshus

ning om, at jeg kunne en smule engelsk.
Det var to voksne og to børn fra Arhem i
Holland, der var på rundrejse i Danmark. De
var kørt i bil med cyklerne bag på, havde
parkeret i Billund og derfra cyklet op at østkysten over Viborg og Hjerl Hede, og havde
i deres bog over primitive teltpladser fundet
Fandens Slots Teltplads, som jeg oversatte
til Devils Castle. Og så skulle de naturligvis, lige som alle de andre der besøger pladsen, høre om hvorfor pladsen hedder sådan.
Og for hollændernes vedkommende kom mit
engelsk nu virkelig på prøve. Og hvordan
oversætter man lige rakkere eller natmandsfolk til engelsk? Jeg tror ikke det går med
”reggae” eller ”night-men's-people”.
De næstsidste ni personer der overnattede
var alle her fra Grønbjerg/Ørnhøj.
Den sidste overnattende var ”The Biking
Dane” www.bikingdane.dk.
På denne hjemmeside kan man gå ind og se
hvem og hvad ”The Biking Dane” er. Se
eventuelt dagene den 15. og 17. august.
Det glæder os naturligvis at folk her i Grønbjerg (fjorten af slagsen i år) også ser muligheden for at få en udendørs overnatning og
oplevelsen af solen der titter ind ad shelteråbningen om morgenen, at sidde ved bålets
gløder til ud på aftenen og opleve dyrenes
lyde og måske et enkelt myggestik.

Kom ud af busken så andre kan se, om der
er ”ligesindede” i sognet. Der er bl.a. rigtig
mange fritidslandbrug.

I Hobbylivet i Grønbjerg
Ved: Grønbjerg-2000

Hvilke hobby / fritidsaktiviteter finders
der i Grønbjerg?

• Man kan få en lignende side som Søren
Nilausens. Runestenen står gerne til rådighed med kamera og hjælp til at få en
tekst ind på siden
• Man kan få et link til sin egen side / hobbyens hjemmeside (hvor der så skal være
navn og adresse på den pågældende her i
sognet)
• Man kan blot blive nævnt med hobby og
så et navn og adresse
• Endelig kan man blot få sin hobby nævnt
og Grønbjerg-2000/Grønbjergs hjemmeside vil oprette en liste, så folk der henvender sig, kan få oplyst navn og telefonnummer (anonym interesseområde)

I Grønbjerg-2000 regi kæmpes der til stadighed for at få flere indbyggere til Grønbjerg.
Vi ved også, at folk der søger udfordringer i
en by/sogn undersøger, blandt andet via internettet, hvilke muligheder og hvilke aktiviteter der er i det pågældende sogn.
Også mulige huskøbere er interesseret i aktiviteten i byen, og disse søger også på internettet for at se på aktiviteten i sognet.
Vi har rigtig mange aktiviteter i Grønbjerg.
• Hele foreningslivet sørger for diverse
aktiviteter året igennem.
• Vi har en god skole.
• Vi har en indkøbsmulighed.
• Vi har et godt engagement i sognet.
• Vi kæmper til stadighed for at sognet
ikke skal sygne hen.
Én faktor der måske kan være med til at få
folk til sognet kan være om der findes
”ligestillede” i sognet.
Til den ende er der på Grønbjergs hjemmeside www.groenbjerg.dk oprettet et link der
hedder ”Hobbylivet”.
Siden meddelelsen blev sendt ud via Runestenen meddeler er der kommet flere henvendelser og der er lagt flere hobbier/
aktiviteter ind på siden. Men der er plads til
flere.

Hobbyaktiviteten kan være hvad som helst:
• Modeljernbane
• Samle på cigarbandaroler
• Frimærker
• Slægtsforskning
• Naturisme
• Høns
Send en mail til postmaster@groenbjerg.dk
med en beskrivelse, så vil din hobby / fritidsaktivitet blive opført på listen på én af de
ovennævnte måder eller måske en helt fjerde.
Med venlig hilsen Grønbjerg-2000

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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I Meget fjern varme til Grønbjerg
Fjernvarmekunderne i Grønbjerg kan nu
prale af, at de får endnu mere fjern varme,
end de tidligere har gjort. Årsagen er, at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har indviet et
solfangeranlæg på ca. 5100 m2. Solen, som
vel sagtens godt kan sige er meget fjern - ca.
149,6 mio. km, skal opvarme den væske der
er i solfangerne. Væsken er frostsikret med
glykol og går i et separat kredsløb til en varmeveksler, hvorefter fjervarmevandet på den
”anden side” af varmeveksleren pumpes de
700 m fra solanlægget nord for Ørnhøj til
varmeværket på Kjærsvej i Ørnhøj.
Der bliver talt meget om solfangere og solceller i denne tid. Solfangere er til opvarmning af vand, og som af mange udnyttes til at
opvarme vand til husholdningen. Solceller
producerer strøm, som så kan anvendes til
strømforbruget i en husholdning. Det er det
anlæg som man populært siger, får elmåleren
til at køre baglæns.
Det er det første system, der nu er installeret
i Ørnhøj, og skulle gerne være til glæde for
fjernvarmekunderne, idet anlægget, der har
en ydelse på 2,5 mio. kWh, skulle dække 20
% af forbruget og skulle give en besparelse
på 1 mio. kr. pr. år på gasregningen. Anlægsudgifterne er på 10. mio. kr.

Det er fire år siden tanken om solfangeranlægget blev født. Forskellige forhindringer
har bevirket, at anlægget først er sat i gang
her den 1. september.
Anlægget, der er danskproduceret, er opført
ved hjælp af grønbjergfolk idet H.C. Birkebæk ansat ved Abildaa Smede– og maskinforretning har foretaget rørarbejdet, og entreprenør Kim Lørdal har udført gravearbejdet i forbindelse med rørlægningen.
Solens stråler giver på et år en energi på ca.
1.200 kWh/m². (Hvis man kan udnytte det uden
tab, og skal sammenligne med varmeforbruget i
et enfamiliehus (ca. 130 m2, nogenlunde godt
isoleret og 4 personer der skal i bad), betyder det,
at der skal ca. 17 m2 solfanger til for at dække det
forbrug) (-mb)
Foto: Mogens Ballegaard

Solfangeranlægget er etableret på et 2,8 ha stort areal og selve fangerne fylder omkring 200 x 85 m
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I Niels Peter Svendsen
(Læs evt. slutningen af N.P. Svendsens indlæg fra
Runestenen nr. 117)

Jeg tillader mig at citere et lille udsnit af en
skrivelse til kommissionen.
Fællesudvalget vedrørende Trehøje.
Vildbjerg den 10. november 1969.
Heri står der: "Man er i udvalget osv. ? ? ?
Indlægget - argumentationen for deling
Jeg har spurgt såvel amtmanden som amtsskolekonsulenten, om der var nogen mulighed for et overbygget skolevæsen i Trehøjes
vestlige del, og fået at vide at dette var helt
udelukket, det vigtigste var nemlig, at børnene manglede. Der findes indenfor Videbæk
og Trehøje området tre skoleoverbygninger,
og disse kan bevares såfremt børnene fra Nr.
Omme, og eventuelt kun den sydlige del
fortsat søger skolen i Spjald. I modsat fald
må man regne med, at denne overbygning
ikke kan fortsætte, og børnene fra det store
område skal transporteres langt for at få en

rimelig undervisning.
Dette kan dokumenteres af fødselstallene i
de nuværende sogne fra 1962 -1968.
Det skulle ikke være noget stort regnestykke
at konstatere, at der kun kan blive halvt så
mange børn til en overbygning i Ørnhøj,
som fællesudvalget selv mener, der kræves,
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og på det grundlag vil man ødelægge overbygningen ved
Spjald skole.
Det har været mit indtryk hele tiden, at alle instanser har
anset en kommune bestående af Vildbjerg-Nøvling, Timring og Vinding-Vind for en bæredygtig kommune, når
så denne kommune så yderligere tillægges halvdelen af
Nr. Omme, hvordan kan bæredygtigheden så pludselig
drages i tvivl.
Efter de tal jeg har her, bliver der 18 kommuner i Ringkøbing amt pr. 1. april.
7 bykommuner og 11 landkommuner. Lægger man indbyggertallene for disse 11 kommuner sammen og deler
med 11, så får man et tal, der bliver ca. det antal indbyggere, der vil blive i Trehøje uden den sydlige del af Nr.
Omme. Altså bliver Trehøje en gennemsnitskommune.
Men det kan fællesudvalget for Trehøje ikke nøjes med,
de bliver ved med at tale om, at der ingen saglige begrundelser er for en deling af Nr. Omme. At den helt overvejende del af befolkningen med deres underskrift har bekræftet, at de ønsker sammenlægning med Videbæk, det
vil man ikke tage hensyn til. Nej, af menneskelige grunde, skal vi tvinges ind under Trehøje.
I en skrivelse fra fællesudvalget for Trehøje til fællesudvalget for Videbæk beskylder man os fra Grønbjerg for
en usaglig indstilling til kommunalreformkommissionen.
Det har dette fællesudvalg selvfølgeligt lov til, men der
melder sig uvilkårligt det spørgsmål.
Når den nye Trehøje kommune i dag har fire sognerådsformænd, fire kæmnere og et stort kontorpersonale til rådighed, så ser det mærkeligt ud, at mindretallet i Nr. Omme sogneråd må erkende, at vi ikke har set den mindste
saglige dokumentation, som kunne begrunde denne
tvangsindlemmelse, og vi må føje til, at vi aldrig har fået
oplysninger om, hvad fællesudvalget for Trehøje foretager sig.
Vi er hele tiden blevet holdt udenfor, og det har vi heller
intet imod, når blot vi også efter den første april, må blive
holdt udenfor Trehøje kommune, og det vil vi på beboerne i den sydlige del af Nr. Ommes vegne indtrængende
bede kommissionen hjælpe os til.
Vi kommer ikke til Videbæk kommune med krav af nogen art, vi ønsker blot, at komme sammen med mennesker som, vi ved, vil byde os velkommen til i fællesskab
at bygge en ny kommune op, der kan blive til gavn for os
alle sammen.
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cob Kirkegaard til mig og fortalte, at de af
kommissionen, der havde deltaget i mødet
havde bestemt, at de ville indstille til den
samlede kommunalreformkommission, når
de blev samlet sidst i januar, at:
"Grønbjerg valgdistrikt kunne udskilles fra
Nr. Omme kommune, men Abildå valgdistrikt skulle med Ørnhøj til Trehøje".

Mere modstand og den endelige beslutning
Sognerådsformand Chr. Thomsen bemærkede, at underskrifterne for deling af sognet
først kom efter vedtagelsen i sognerådet.
Dette var rigtig nok, listerne blev lavet af
Halfdan og mig, da vi forlod mødet, om dagen var folk i Grønbjerg rundt og samle underskrifterne med ønsket om deling af sognet. Cirka 92 % skrev under på dette ønske.
Chr. Thomsen mente også, at kom Grønbjerg med i Videbæk kommune, ville skolen
blive lukket. Dette mente Kr. Stjenholm også.
Han henviste også til, at amtsrådets flertal,
godt nok kun med en stemmes flertal, var
imod deling af Nr. Omme, som han også
mente var noget makværk.
Derefter blev det folkene fra det, der blev til
Videbæk kommune, der forelagde deres
synspunkter for kommissionen, og ikke
uventet ville de gerne have Nr. Omme kirkedistrikt med i den sammenlægning, de var
blevet enige om. Da der kun var fem af
kommissionens medlemmer med til mødet,
samt Jacob Kirkegaard som suppleant, fik vi
at vide, at i løbet af eftermiddagen kunne de
fortælle os, hvad de ville indstille til den
samlede kommunalreformkommission, der
holdt møde sidst i januar.
Efter mødet bød folkene fra Videbæk, Halfdan og mig på spisning.
Her fik vi en god drøftelse af et forhåbentligt
godt fremtidigt samarbejde. Kort efter at jeg
var kommet hjem ved tretiden, ringede Ja-

Valg - eller kirkedistrikt
Vi fra Grønbjerg havde jo ønsket en deling
efter kirkedistrikter, men sådan blev det altså
ikke. At denne deling af det sydlige kirkedistrikt medførte nogle problemer, som først
nu efter 37 år har fundet en endelig løsning.
For eksempel: Nr. Omme var jo sammenlagt
med Trehøje, og derfor skulle der stå på
grønbjergboernes dåbsattest, at de var født i
Trehøje selvom de kunne bevise, at de aldrig
havde været i Trehøje.
Afgørelsen om, at Abildå skulle med i Trehøje, ville mange af beboerne i Abildå ikke
acceptere,· og der blev derfor arrangeret et
møde i forsamlingshuset i Abildå, hvor repræsentanter fra Trehøje og Ørnhøj samt
Grønbjerg var indbudt. Alle sager har to sider, derfor vil jeg overlade til journalisten fra
"Ringkøbing Amts Dagblad" at referere,
hvordan han opfattede mødet.
(Dette referat, som er temmelig langt, har vi fundet i Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, og det vil,
med tilladelse fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern,
blive bragt i næste nummer –red)

Nogle i Abildå fortsatte med at arbejde for at

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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komme med i Videbæk kommune, men to år
efter kom den endelig afgørelse. Abildå
skulle forblive i Trehøje kommune.
Kommunalreformkommissionen vedtog den
29. januar, at Grønbjerg valgdistrikt skulle
udskilles fra Trehøje kommune og overføres
til Videbæk kommune. Ole Kjærgaard var
meget imod delingen af sognet, hvad der absolut ikke var i overensstemmelse, med de,
der havde stemt på ham til sognerådet, men
efter december i 1969 udeblev han fra alle
møder.

råd så flinke, at jeg blev valgt til Økonomiudvalget, der jo er det vigtigste udvalg. Jeg
blev valgt til at repræsentere Kultur- og Undervisningsudvalget i ØK. En tillidspost jeg
blev valgt til i alle de næsten 16 år jeg var
med i byrådet i Videbæk.
Økonomiudvalget kom til at bestå af Niels
Jensen og Peder Hedevang fra Nr. ViumHerborg kommune. Niels Olesen fra Vorgod,
John Kristiansen fra Brejning og mig fra
Grønbjerg.
Det kunne selvfølgelig ikke undgås, at det
enkelte gange slog gnister, for de tre forhenværende sognerådsformænd var jo vant til at
få det sidste ord. Kun to gange havde vi amtmanden tilkaldt, for at redegøre for de rent
juridiske spørgsmål. Men den første valgperiode var spændende, vi skulle bygge en ny
administration op, og prøve at dele sol og
vind lige.

Den endelige afgørelse og medlem af byrådet
Da det var en endelig afgørelse, at Grønbjerg skulle med i Videbæk kommune, så
foreslog Halfdan, at jeg skulle repræsentere
Grønbjerg i sammenlægningsudvalget, og i
marts 1970 blev jeg valgt til Byrådet. Ved
det konstituerende møde var det øvrige by-

...fortsættes i næste nummer

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

Ring og aftal tid for fremvisning

Valhalla Bjælkehuse

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk

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

43

12. september 2012

- Handel lokal det gør vi...

HÅNDKØBSUDSALG OG
MEDICINUDLEVERING
FRA: VIDEBÆK APOTEK

STORT UDVALG I BLOMSTER
FRA:

Din servicebutik der næsten har alt !
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - SØNDAG KL. 800 - 1900

