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20. årgang

Mads Degnbol Pedersen
Grønbjerg Friskoles nye leder var på besøg og præsentation på Grønbjerg Friskoles arbejdslørdag den 27. oktober. Se mere side 22 - 23

RUNE
STENEN

Skal der være caféaktivitet i konfirmandstuen? Røde Kors’ lokalafdeling og menighedsrådet vil afsøge mulighederne - og hvorfor
skal så udmærket et rum ikke benyttes til andet end møder om aftenen og konfirmandundervisning, der kun foregår i en mindre periode om året? Godt initiativ, der måske henvender sig til de mennesker, der har tid midt
på dagen.
Derudover vælter det også ind med mange
nye aktiviteter i og omkring kirken. Det vil
da blive spændende at overvære en aften
med Christmas Carols.

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Det syder og bobler under overfladen i
Grønbjerg.
I sidste nummer kunne vi berette om to nye
virksomheder i Grønbjerg med tre nye arbejdspladser. Denne gang kan vi berette om
endnu to virksomheder, der er flyttet til
Grønbjerg.
Endelig kan vi berette om genbrugsforretningen i Den gamle Smedje, der efter al
sandsynlighed og forhåbentlig vil skabe trafikkaos i bymidten, og det gør vel i og for
sig ikke noget, hvis man ellers kan finde ud
af at benytte parkeringspladsen ved vandværket, eller der hvor Grønbjerg Genbrug
anbefaler, at man kan holde. Vi ved fra tidligere, da der var stor aktivitet i Landbobanken, at det at færdes i det relativt skarpe
sving ved den tidligere brugs og med megen
parkering efterfølgende, gav visse trafikale
problemer. Men naturligvis håber alle, at det
vil løse sig, så ingen bliver irriteret over den
aktivitet, der forhåbentlig vil opstå.
Men her slutter aktiviteten ikke.

Brugsen barsler også med nye tiltag. En
Grønbjergvin har vi altid haft - men nu sker
der nye ting på den fløj, og så bliver det hulme da også spændende at se og smage på
den nye snaps. Men alt det får vi åbenbart en
dato på.
Sig så ikke, at der ikke sker noget i Grønbjerg, selvom vi ikke altid kan læse om det i
avisen. Det er ikke kun, ifølge avisen, Videbæk og Spjald der kan - måske har de flere
penge at gøre med, men der kan også ske ting
og sager, uden at det skal koste det hvide.

Deadline for nr. 120 er
Lørdag d. 29. december 2012

Mange går nok og venter spændt på hvilket resultat Jane fik ud af sin spørgeskemaundersøgelse i sidste måned. Skal vi have
varm mad hver dag - ja selvfølgelig, vil alle
sige - men bragt til døren eller til selvafhentning? Om aftenen kan man hente sin mad og hvem en familie kunne ikke godt tænke
sig den løsning i en travl stund. Det må alt
andet lige være en betryggelse, at en dag
hvor det hele brænder på, kan man ringe og
bestille en gang aftensmad med hjem.
Landsbymusen vil Jane kalde det. Selvom
mus ikke er noget, der bør forbindes med
mad, vil jeg have lov til at tolke det som et
flittigt lille dyr, der aldrig sidder stille, men
farer rundt og søger efter nye ting og måske
løsninger.

Bladet udkommer
onsdag d. 16. januar 2013

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
www.runestenen.dk
Redaktør:
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.

Og så sker der også ting og sager på kirkefronten / menighedsrådet.
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Læsekredsen inviterer til litteraturaften
tirsdag den 20. november kl. 19.30 i konfirmandstuen - hvor alle er velkomne
Kom og hør Mogens Ballegaard fortælle om bogen "Ballegaard"
"Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-45"
Den 19. september 1944 blev alle danske politistationer stormet af de tyske
besættelsesmagter. Herluf Ballegaard, Mogens’ far, som var kriminalbetjent i
Ringkøbing, var på politiskole i København. Her blev han sammen med 2000
andre politifolk arresteret af den tyske værnemagt og sendt i tyske koncentrationslejre i 8 måneder.
Mogens vil fortælle om indholdet i bogen, livet for de danske politifolk i koncentrationslejrene, de livgivende pakker
fra Røde Kors, og om de bekymringer familien herhjemme
i Danmark havde. Desuden vil han fortælle om, hvordan
bogen egentlig blev til.
Bogen kan købes i Brugsen og/eller lånes på biblioteket,
hvis man gerne vil have den læst inden foredraget.
Foredraget kan sagtens følges, uden at man har læst bogen på forhånd.
Med venlig hilsen Læsekredsen

Fastelavn
Søndag den 10. februar kl. 14.00
I Grønbjerg fejrer vi fastelavn med en gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning
i Multisalen.
Sogneforeningen og menighedsrådet
3

14. november 2012

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
Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11

vestjyskBANK
Videbæk
Ma ti on
10 - 16
Torsdag
10 - 16
Fredag
10 - 16
Tlf.: 97 17 13 33
Grønbjerg Genbrug
Algade 33
Tlf.: 23 65 50 05

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48

Lægehuset i Spjald
97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30

Alarmcentralen: - 112 Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24

Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Offentlig transport:

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

Mandag - fredag kl. 1700
Mandag - fredag kl. 1200

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
97384468
Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen
97384211
Byrådet - lokalt:
Knud Christensen, Spjald 97381002
Dagplejerep.:
Inger Kjeldgaard
97384335
Margrethes døtre:
Lissi Aagaard Dyrberg
21497492
Flagalle:
Holger Therkildsen
97384161
Forsamlingshus-udl.: Bøghen
22642727
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
97384112
Grønbjerg Friskole Bst. Jørgen Rasmussen
98485452
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen (konst.) 97384177
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
97384848
Gymnastikforen.:
Erik Øster
97381010
Havekredsen:
Ole Berthelsen
97384179
Idrætsforeningen:
Sten Schmidt
97384848
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
97384498
Kirkebetj./Graver:
Klaus Tang
25323358
Kultur og Samvær: Ingrid Kirk
97384020
Landbetj.:
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448

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

4

14. november 2012

Søn- og helligdage kl. 1700
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I Min bardom i ”Granly”
Inger Skytte var én af deltagerne, da Grønbjerg
Lokalhistoriske Arkiv for flere år tilbage havde
arrangeret en fortælleraften om ”Min barndom i
Grønbjerg”. Runestenen kom i besiddelse af Ingers manuskript og har nu formået hende til at
uddybe manuskriptet. Herunder bringer vi så hele
Ingers historie fra barndommens tid i Granly,
Kjærgårdsvej 14. For lokal-interesserede kan det
oplyses, at Algade i 1947 ikke eksisterede i sin
nuværende form. Derimod gik vejen til Tim fra
Sønderkjærsvej og nord om Holmgårdene, Holmgårdsvej 1 og 2, og videre ud forbi Højmose og
Karsten Hansen, Algade 72 og 74.
Endvidere er der redaktionelt tilføjet diverse lokale stedbetegnelser, hvor det er aktuelt.
Familien solgte ejendommen i 2004 til Lone
Astrup og Poul Erik Nielsen og flyttede til Lemvig.

Hvor kommer børnene fra?
En dag sagde far, at han synets, at vi skulle
gå over til faster Sigga og spørge, om hun
havde nogle sukkerknalder, vi kunne lægge i
vindueskarmen til storken. Så kunne det jo
være, at den kom med en lillesøster eller lillebror til os. Vi gik over til faster Sigga sammen med vores fætter Ejgild efter sukkerknalder, men før vi var nået hjem, havde vi
spist dem alle sammen, så vi gik en gang til,
og denne gang kom de i vindueskarmen nede i pigekammeret, hvor vuggen også stod.
Dengang kom storken jo med de små børn!!
Så en formiddag måtte vi rende hen og lege
med Zitta og Niels Georg i Langmose. Min
tvillingsøster Kirstine og jeg tog hinanden i
hånden og løb med markvejen derhen. Vi legede ude i haven. Så kom Gerda ud og sagde, at vi skulle komme ind og få noget at
spise. Tro det eller ej, i det samme kom storken flyvende lige med kurs mod vores hjem,
og vi kunne jo se det lige så tydelig, den
havde noget i næbet! Det var godt nok spændende at komme hjem og se efter, om storken havde fundet sukkerknalderne. Da vi
kom hjem, gik vi direkte ned i pigekammeret, sukkeret var væk. Vi syntes, at det var

Min barndom i Granly fra 1947
Jeg husker min barndom som en glad sorgløs og
dejlig tid, hvor dagene gik med leg og arbejde.

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj
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en klog stork. Og vuggen var flyttet ind i sovekammeret til mor, og i den lå den sødeste
lillebror.
Det var den 6. maj 1952. Jeg husker også
min lillebrors dåb. Mor og far havde ikke bil
dengang. Det havde farbror Niels, så han
kørte os til Nr. Omme Kirke. Mor havde en
lang sort kjole på, jeg syntes, hun var så flot.
Foruden vores lillebror var der to andre
børn, der skulle døbes. Da det var min lillebrors tur til at blive døbt, sagde min mor
hans navn, men jeg kunne ikke høre, hvad
han kom til at hedde. Det var først på vej
hjem, jeg spurgte mor, hvad han kom til at
hedde. Han hedder Knud, sagde mor. Det
var jo fint, jeg kan bare huske, det var træls,
at jeg ikke hørte det oppe i kirken. Det var
pinsedag, der var mange gæster, og vi fik
suppe og is.

og bedstemor i Grønbjerg kom og hjalp os,
medens Knud var lille. Bedstefar var i haven
og bedstemor hjalp i køkkenet, så vores mor
kunne hjælpe med at køre hø ind.
Vi skulle også nogle gange stå og vippe med
barnevognen, hvis Knud ikke ville sove. Det
syntes jeg var træls.
Julen nærmer sig - da vi var små
Nu nærmede julen sig. Bedstemor i Grønbjerg kom ved juletid og hjalp med madlavningen. Julegaverne blev købt i Ringkøbing,
så vi rejste med toget fra Sønderkjær til
Ringkøbing. Jeg kan ikke huske, at vi købte
noget, men mor og far havde købt gaver og
en kælk. Mor og far sagde, at kælken var en
julegave til vores fætter Ejgild, men det måtte vi ikke fortælle ham.
I Ringkøbing var vi inde på Missionshotellet
for at få varmen. Vi fik varm chokolade og
boller med smør. Da mor og far var færdige
med at købe julegaver, rejste vi igen med toget hjem. Vi kunne så trække alle julegaverne på kælken hjem fra Sønderkjær.
Da det blev juleaften, og vi skulle have vores gaver, stod kælken under mors seng! Den
var altså til os i stedet for. Hold da op hvor
blev vi glade. Der blev rigtig kælket ned ad
hønsehusbakken, både i julen og resten af
vinteren.

Barnepiger
Kirstine og jeg var stolte, når vi måtte køre
med Knud i barnevognen. Det var en rigtig
fin barnevogn. Den var beigefarvet og havde
store hjul. Vi fik også lov til at køre ned til
Ellen Conradsen. Der fik vi saftevand, og
Ellen syntes, at det var en sød lillebror, vi
havde fået (der hvor Ingrid og Villy Nielsen
har boet – Kjærgårdsvej 12, som nu er jævnet med jorden). Så kørte vi hjem igen, men
det var strengt, for det var op ad bakke, men
stolte var vi.

Kørekort og ny bil
I foråret 1953 tog far kørekort til bil. Der
kom en mand og hentede far, og når han
kom igen, var det far som kørte bilen. Jeg
tror også, det var samme år, far købte bil. En
høj gammel Ford, HGF, som vi sagde, den
var nougatfarvet med sorte skærme og tag,

Det begyndende arbejde
Samme sommer, da der skulle køres hø ind,
måtte vi hoppe fra bjælkerne ned i høet, og
jo mere vi hoppede, jo mere hø kunne der
være. Ih hvor havde vi det sjovt. Bedstefar

Midnatsgudstjeneste
Også i år bliver der mulighed for at nyde en stilfærdig afslutning på juleaftens festligheder i Nørre Omme kirke.
Der er gudstjeneste juleaften kl. 23.30 med lidt ekstra julestemning og dejlig musik foruden de smukkeste julesalmer, vi kan finde.
Bodil Toftdahl
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den var rigtig flot. Vi fik mange skønne køreture, som nok for det meste gik til vores
bedsteforældre både i Grønbjerg og Torsted,
og hvor der altid var godter til os af en eller
anden slags.

en kokosløber, og det rykkede slemt i slør og
diadem, da de gik. Men Tove og Knud stod
stille et øjeblik, og en venlig dame hjalp os
med at få fat i sløret igen, så det gik ikke så
galt alligevel. Vi var også med ved fotografen, men selve festen husker jeg ikke noget
om.

Brudepiger
Da vi to tøser, Kirstine og jeg, var 6 år, var
vi brudepiger for Tove Conradsen og Knud
Pedersen. Vi skulle være fine om håret. Vi
skulle rejse med toget fra Sønderkjær til
Grønbjerg, så ville bedstefar hente os på stationen. Vi skulle sove hos vore bedsteforældre om natten, og næste dag skulle vi så ned
til damefrisøren Laura Drøjdal (Algade 42).
Vi skulle have lavet krøller i håret. Der blev
sat nogle spoler i håret og nogle varme
klemmer oven på. Det var så tungt at sidde
med, at vi kunne næsten ikke holde hovedet,
og så var det også så varmt at sidde med. Jeg
var lige ved at græde over det. Laura trøstede mig og sagde, ”at nu var vi snart færdige”. Vi blev da også meget fine. Brylluppet
var i Nørre Omme Kirke. Vi havde fine lyseblå silkekjoler på, men vi synes ikke at vores brune rågummisko var pæne til kjolen,
men det blev der altså ikke lavet om på. Vi
ventede i våbenhuset, der fik vi hver en fin
lille brudebuket af Knud. Så kom Tove og
hendes far Valdemar. Vi skulle bære sløret,
som var fint og langt. Det gik meget godt for
os på vej op til alteret, men da vi skulle ud,
tabte vi sløret, og vi turde ikke bøje os ned
for at få fat i det igen. På kirkegulvet var der

Rejsen til Amerika
Jeg kan huske, at min bedstefar i Torsted rejste til Amerika for at besøge sin bror. Jeg
tror det har været i 1953. Jeg syntes, at det
var synd for min bedstemor, at hun skulle
være alene hjemme, så jeg fik lov at sove hos
hende. Hvor mange nætter det var, husker
jeg ikke, men da bedstefar kom hjem fra
Amerika igen, havde han en masse smykker
med. Mor fik et par øreringe med en perle.
Kirstine og jeg fik et sølvarmbånd. Kirstines
med mørk sten og mit med blå sten, de var
rigtig fine (vi har dem endnu).
Skoletiden nærmer sig!
Julegaven, året før vi skulle begynde at gå i skole, var en brun lædermappe og et brunt penalhus; vi var pavestolte. Far fik en stol med armlæn; de øvrige gaver har jeg ingen erindring om.
Juleaften året efter fik vi en stor glasdukke, lige
så stor som en baby. Mor fandt en masse af
Knuds babytøj frem, og det passede til vore
dukker; det var bare så fint. Vi fik også en kørepose til dukkerne. Når vi var med mor og far i
byen, kom dukkerne i køreposen, de skulle naturligvis med.
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Da vi blev skrevet ind i lilleskolen, legede vi
med en masse andre børn, og de voksne drak
kaffe. (Lilleskolen var den lille skole der lå
på Henning Møllers grund helt nede ved Algade). Da vi kørte hjemad sagde far, at vi
skulle lægge godt mærke til vejen, så vi selv
kunne cykle den, når vi skulle i skole.
Uha, jeg glemmer aldrig den første gang, vi
skulle cykle til skole, jeg var slet ikke sikker
på, om jeg kunne huske vejen. Heldigvis var
vi to, og Kirstine troede nu nok, at hun kunne huske vejen. Vi cyklede vejen ad Kjærgård, Kirstine forrest; det gik fint ned ad
Kjærgård bakke op til Højmose og om forbi
Holmgårdene og så lå skolen jo lige der. Det
var jo ikke så slemt, som jeg troede, men jeg
blev alligevel meget glad, da vi kom til skolen.
Det blev en dejlig tid i den lille skole, vi lærte mange ting. Fru Halkjær var nærmest som
en mor for os. En gang om året kom skolekommissionen og forældrene og skulle høre,
hvad vi havde lært. Der var fru Halkjær også

rigtig sød, for hun vidste jo, hvad vi var gode
til og ikke så gode til. Hun spurgte os jo, om
noget hun vidste, vi kunne svare på, hun fik
os virkelig til at føle, at vi var dygtige. Til
hverdag inden vi skulle hjem fra skole, skulle vi altid synge en sang.
Nu er skolen til ende,
og for hjemad at gå.
Hvad vi lærte at kende,
skal vi nok huske på.
Engang imellem sang vi også tinge-lingelater-tin-soldater, osv.
Den første udflugt, vi var på med skolen, gik
til Laugesens have. Forældrene kørte. Jeg
kan huske, at der var en meget stor stensætning, som jeg syntes var så pæn. Vi legede
der og havde det sjovt.
Legen hjemme
På den tid havde vi ikke så mange legesager,
men vi havde mange store og små sten med
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hul i, det var vores dyr, vi brugte bindegarn
som tøjer og søm som pæl. Vi flyttede dem
rundt i sandkassen, for at der skulle være
græs nok, vi bagte sandkager og inviterede
mor og far ud til kaffe, og de så ud til at nyde det. Somme tider havde hønsene været
nede og skrabe ved vores dyr, så var der rigtig uorden, men så rev vi sandet med en
gammel rive uden skaft, så det blev ordentlig igen.
Vi legede også ofte med naboens børn Magnus og Carl, hvad enten det var vinter eller
sommer. Vi klatrede mange gange op i de
store bøgetræer; så var vi højt oppe. Måske
lidt farligt engang imellem, det kunne godt

være lidt svært at komme ned, men ned kom
vi også uden at falde.
Jeg husker ikke, at vi lavede direkte skarnsstreger, men det skete, at vi smadrede elpærer. Vi havde en grav, hvor alskens affald
blev smidt hen, så som konservesdåser og
meget andet, der ikke kunne bruges. Der var
jo ikke offentlig renovation på landet den
gang. El-pærer gik samme vej, og dem fiskede vi så op og satte den i en kløftet gren. Så
gik vi lidt væk og kastede med sten efter
den, så den gik i stykker. Det var altid sjovt
at høre det ”blop”, som elpæren gav, når den
blev ramt.

Flagallé

GRØNBJERG
AUTO

...fortsættes i næste nummer

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

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

Holger Therkildsen
97 38 41 61

Musik i Nørre Omme Kirke
Der er tradition for en musikalsk oplevelse i Nørre Omme Kirke 2. juledag kl. 10.30.
I år er der julemusik for fløjte, violin og cello samt vokal ved gudstjenesten 2. juledag.
Bodil Toftdahl

SELVHUG & SELVPLUK
Juletræer & pyntegrønt
Nordmannsgran
Sølvgran (Nobilis)
Omorikagran
Fyrretoppe
Søren S. Nilausen, Grønbjergvej 35
Tlf. 40 10 75 10 / 97 38 43 78 / 28 49 60 35
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I Grønbjerg-2000 har fået nye sponsorer - JER!
Ved: Bestyrelsen

For år tilbage forsøgte Grønbjerg idrætsforening at få et sponsorat op at køre i form af
en ørebetaling for forbrug af brændstof til
køretøjer ved OK-benzin.

get op på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Ligeledes vil vi foretage et fremstød for ordningen, hvor vi vil hjælpe med at få tegnet
nye OK-kort eller få nuværende OK-kort
konverteret til sponsorstøtten til gavn for
foreningslivet i Grønbjerg.

Den ide har den nye bestyrelse i Grønbjerg
IF nu videregivet til Grønbjerg-2000, der har
taget imod den og iværksat en ansøgning om
et sponsorat gennem OK-benzin.

Når vi har modtaget al materiale mv. fra
OK, vil der blive etableret en stand i eller
ved Brugsen, hvor man kan høre om det nye
tiltag, men man kan allerede fra i dag blive
skrevet op til et OK-kort, eller til konvertering af sit nuværende OK-kort. Til konverteringen skal vi bruge de otte sidste cifre på
dit OK-benzinkort og dit navn.

Sponsoratet er så meget på plads, at vi vil
gøre et fremstød for ordningen.
(se også annonce side 25)
Det handler netop om, at du ved at tilmelde
dig ordningen - få et benzinkort til OK eller
få konverteret dit nuværende OK-benzinkort
til ordningen - er med til gennem Grønbjerg2000 at give foreningslivet i Grønbjerg nogle sponsorkroner.
De midler, der kommer ind ved ordningen, vil
gå ubeskåret til foreningslivet i Grønbjerg.
Hvordan midlerne skal fordeles, vil blive ta-

Ring til:
Sten Schmidt: 97 38 48 48 / 23 68 58 43
mail: schmidt@groenbjerg.dk
eller
Mogens Ballegaard: 97 38 43 32 / 25 47 05 89
mail: mogens@ballegaard.dk 

Festival of Carols and Lessons i Nr. Omme Kirke
Engelske Christmas Carols er efterhånden kendt over hele verden. I år er der mulighed for at synge med og lytte til julens budskab på engelsk i Nørre Omme kirke:
Fredag d. 21. december kl. 19.30
Alle er velkomne, som bare synes, det er dejligt at synge de engelske Christmas Carols, som efterhånden er meget kendte også i Danmark.
Come and enjoy a traditional Christmas service in the church of Nørre Omme.
Christmas carols along with lessons from the Old and New Testament will prepare
us for the festive season. Join in the singing: Friday, December 21st at 7.30 pm
This event is for all those in our community who understand English and/or just
love to sing in English. If English is your first language (or you are very familiar
with the language) and you would like to read a lesson at the service please contact
me at bodil.toftdahl@gmail.com
Bodil Toftdahl
11
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I To virksomheder til Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Denne gang har jeg besøgt to igangsættere,
som selv har startet eget firma, og som nu er
flyttet ind på Holstebrovej nr. 19 i Grønbjerg. Det er et dejligt velbygget, stort hus
med de faciliteter, som de har brug for, så
derfor har de købt det.
De hedder Inge Lise og Tony Tobiasen, og
de kommer fra Spjald, hvor de har boet i
mere end 20 år.
Tony fortæller:

at købe og sælge dem, ligesom jeg også reparerede. Jeg åbnede også en lille udstilling
i Finderup i Skjern Banks gamle lokaler, og
den har jeg stadigvæk. Det er dog kun en
udstilling, som er åben efter aftale.
Den nuværende forretning
Der kan man se de el- eller benzin scootere,
som jeg sælger, og jeg kommer også gerne
ud og demonstrerer dem. De er beregnet til
ældre eller gangbesværede, som har svært
ved at komme omkring. Jeg åbnede forretningen for 15 år siden, og der har været stigende salg hvert år. Jeg sælger både til private og til offentlige institutioner, og jeg reparerer også, når noget går i stykker. Desuden sælger jeg løbehjul til sygehuse og an-

Baggrunden
”Jeg er født i Ørnhøj, og meget af min tid
har jeg kørt lastbil i bl.a. Hover, hvor jeg
kørte for Brdr. Haubjerg og Pouls busser.
Efter 14 år der begyndte jeg at arbejde lidt i
3 eller 4-hjulede scootere, dvs., jeg begyndte
Foto: mb

Inge Lise, Nanna og Tony Tobiasen. Ronni, der også bor hjemme, var ikke til stede ved fotograferingen
12
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Mad til hverdag og fest - så er kokkemanden bedst

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

Tlf. 2264 2727

Internethandel
Meget af salget foregår i dag via vores hjemmeside - Langagerlund - hvor man kan se,
hvad jeg kan tilbyde, og hvad priserne er.
(Hjemmesiden holdes opdateret af Inge Lise
som webmaster). Det betyder, at jeg må rejse langt omkring for at levere tingene, som
bliver bestilt der. Jeg har også kunder, der
kommer fra Sverige og Færøerne, og det gør
jo jobbet mere spændende. Det betyder dog
også, at det ikke er et 8 - 16 job, for det er
vigtigt at kunne betjene kunderne, når de har
tid.
Jeg er også begyndt at handle med campingvogne, for jeg har oplevet efterspørgsel efter

BØGH

Grønbjerg forsamlingshus

Udviklingen i forretningen
Årsagen til, at jeg kom i gang, var, at jeg var
til forskellige messer, hvor man gerne ville
sælge sådan nogen til mig, og da priserne
var temmelig høje, tænkte jeg, at det måske
kunne være noget, som jeg kunne få et levebrød fra. Der var kun få aktører indenfor det
felt i Danmark, og de havde nærmest monopol, og det tænkte jeg, at det kunne jeg godt
hamle op med. Så jeg startede i det små,
mens priserne var gode, og selvom priserne
nu er faldet en del, kan jeg godt få til dagen
og vejen via det. Jeg kører rundt og reparerer, hvis noget er gået i stykker, men jeg kan
også tage tingene med hjem ved større reparationer. Det har jeg hidtil gjort i mit lille
værksted, hvor vi boede før. Men her på stedet er der et meget større værksted, hvor der
er en smøregrav og et mindre værksted med
varme, hvor man altid kan holde ud til at arbejde. Der kan vore drenge også lave nogle
af de ting, som de godt kan lide at ”makke”
med.
Vort gamle bosted er lejet ud til vores datter
og svigersøn, for han er finmekaniker og kan
også bruge et værksted til at arbejde i. Det er
vi glade for, for så kan vi stadig komme
hjem på Langagergårdevej.

www.kokkemanden.dk

dre større institutioner, hvor der er lange
gange.

nogen, der kan reparere og shine dem op, så
det har jeg også taget op som en forretningsside. Jeg kan nok konkurrere, for jeg har ikke en stor forretning med to ansatte, der først
skal have deres løn, og det influerer i sidste
instans på prisen.”
Så er det Inge Lises tur. Hun er født i Ørnhøj, og da hun flyttede sammen med Tony,
var hun i nogle år kommunal dagplejer, men
i 1998 startede hun sit eget rengøringsfirma,
hvor hun er den eneste, der er ansat. Om det
fortæller hun:

efter deres behov. F.eks. afsætter jeg gerne
lidt ekstra tid, når jeg er der, så vi kan få tid
til at få en kop kaffe og få snakket lidt om
det, der foregår, og har kunderne brug for, at
der bliver gjort ekstra rent et sted, så gør jeg
det, for det er dem, der bestemmer, hvad der
skal gøres. De betaler for den time eller to,
som jeg arbejder, men kaffen betaler de ikke
for. I de fleste tilfælde bliver jeg ved med at
komme til dem, indtil de enten kommer på
plejehjem eller dør.
Min arbejdstid og arbejdsfacon
Jeg har en arbejdsuge på ca. 30 timer fordelt
på ca. 10 – 15 steder, men da jeg selv tilrettelægger den, kan den variere, for hvis jeg
skal af sted til noget privat, kan jeg blot aftale, at vi omlægger tiden i den uge. På en måde er jeg min egen herre og kan bestemme
selv, og det passer mig godt. Jeg kommer til
de fleste hver 14. dag og til nogle enkelte,
som skal have gjort ekstra godt rent en gang
imellem. Jeg bliver ind imellem ”givet” som
gave fra børnene til deres forældre, idet børnene betaler mig, for så kan de blot nyde at
komme hjem, i stedet for at de skal hjælpe
til, når de er der. Jeg kommer også ind i billedet hos dem, der ikke kan få offentlig
hjemmehjælp, og hos dem, der faktisk kan
få det, men som oplever, at der kommer forskellige hver gang. De giver gerne lidt ekstra
for at være sikker på, at det er den samme,
der kommer.

Starten
”Siden jeg startede, har jeg gjort rent ved
pensionister og andre private personer. I
starten havde jeg nogle børnefamilier, men
efterhånden er det blevet mest pensionister,
jeg betjener. Jeg har ingen ambitioner om at
ansætte andre, for jeg kan godt lide, at mine
kunder ved, at det er mig, der kommer hver
gang, og at jeg derfor ved, hvordan tingene
bliver gjort. Hvis jeg havde nogen ansat, og
de blev syge, ville jeg jo have deres kunder
også, som jeg skulle betjene, og det ville let
blive noget rod.
Hvordan foregår det?
Jeg har aldrig annonceret efter arbejde, men
de mennesker, som jeg kommer til, har hørt
om mig fra andre, og derigennem har jeg fået nye kunder. Jeg har også gerne kunderne
gennem lang tid, for jeg indretter mig gerne

K re at i v d ag i k onf i rm and st ue n !
Lørdag den 24. november kl. 9.30 – 16.00
Vi inviterer unge & voksne til en dag i kreativitetens tegn.
Jena Bangsgaard kommer og arbejder sammen med os på en dag,
hvor det er tilladt at bruge alle slags materialer.
Tjek www.runestenen.dk for yderligere info, eller kontakt Dorthe Liv
(97 38 40 59 -liv@mail.dk), hvis du er interesseret.
Nr. Omme menighedsråd
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Selve arbejdet kan godt være lidt hårdt, men
da jeg jo selv kan tilrettelægge, sørger jeg
for, at jeg får de mere krævende arbejdsopgaver fordelt, så jeg ikke kører fysisk ned på
det. Selvom det er rengøringsarbejde, behøver det ikke at blive ensformigt, for det er jo
forskelligt, hvad der skal laves hos folk.
Det kan af og til være lidt træls at skulle til
at ordne noget herhjemme, når man har været af sted hele dagen, men så træder vore to
store piger gerne til. De læser begge to, og
de vil gerne tjene en skilling ved det.”

Om familien
De fortæller om den, at de har to drenge og
to piger, som alle er voksne. Drengene er
mekanikere, og pigerne er gået pædagogvejen. Den ældste er færdig om et år på pædagogseminariet i Holstebro, og den anden er
lige begyndt i Herning. Den ældste af drengen har eget hus i Opsund, og den store af
pigerne har sammen med sin ven lejet sig
ind i deres gamle hus. Den mindste af pigerne bor stadig hjemme, hvor hun har hele
overetagen i huset. Og den yngste dreng bor
også hjemme - for som Tony siger - ”Han
bor ude i værkstedet”, for han er meget engageret i sit arbejde.
Børnebørn har de ingen af - endnu.
De har også begge søskende i Grønbjerg,
idet Thea, der er i Brugsen, er søster til Tony, og Jonna Gregersen er søster til Inge Lise.
Med tak for venlig modtagelse byder jeg
dem hjertelig velkommen til Grønbjerg. 

Fritiden
Om den fortæller de begge, at den ikke er
planlagt, for kommer der folk, der vil handle
om aftenen, ja så må vi stå til rådighed, for
det er jo det, vi skal leve af. Til gengæld kan
der være en formiddag, hvor der ikke står noget på programmet, og så kan vi holde fri der,
og hvis der er noget, som vi absolut vil deltage i, kan vi naturligvis lukke forretningen.

Nyt spændende tiltag i Brugsen!
E n sp r it n y sn ap s p ræ se n t e re s. . .
E n n y v in - ” p å g am le f l a s ke r” .. .
Dato: Se opslag i Brugsen eller på www.runestenen.dk
Snapsen har smag som Grønbjergs vidtstrakte hedestrækninger og
store moseområder samt vores bakkede terræn med mange krydderbuske.
Vinen er til gengæld fra en helt anden verdensdel, og der er tale om
en Chilensk vin med gode alkoholprocenter, der indikerer en god og
smagfuld vin.
Vi inviterer alle til at komme og se og smage de nye flotte drikke,
beundre flaskernes udseende og snapsen og vinens farve og fylde.
Mere vil vi ikke røbe - men det bliver en oplevelse!!
Med venlig hilsen
Brugsens bestyrelse
15
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I DSM - Dansk Holstein årsmøde
DSM - for de der, ligesom undertegnede, ikke har forstand på køer og malkeracer, betyder det ”Dansk Sortbroget Malkerace”. At
der så i enden er knyttet ”Dansk Holstein”
skyldes, så vidt jeg kan læse mig til, at det
handler om avlsarbejde. Foreningen, der nu
hedder ”Dansk Holstein”, har da også en
hjemmeside, der hedder www. danskholstein.dk.
Men hvorfor skal Runestenens læsere så belemres med Dansk Holsteins årsmøde?
Det skal de ud fra den betragtning, at de
malkekvægsbesætninger, der findes i Grønbjerg, er af bemeldte afstamning, og ikke
mindst at Marianne og Bjarne Hansen Algade 73, samt deres børn og medhjælpere, lagde stalde, besætning, parkering og en hel del
snak og forklaringer til, til de omkring 500
besøgende, der var på gården i forbindelse
med landsmødet, som i år blev afholdt i musikteatret i Holstebro.
Landsmødet består af principielt tre afdelinger. En form for generalforsamling lørdag
formiddag. Over middag gårdbesøg i det
vestjyske. Og endelig til aften festmiddag og
dans samt overrækkelse af diplomer mm.
Marianne og Bjarnes landbrug og besætning

var den ene ud af i alt tre besætninger, som
deltagerne kunne køre rundt til i det vestjyske. De to andre steder var ved Hjerl Hede
og Sørvad.
Hvis ikke landmændenes ledsagere ønskede
at køre på gårdbesøg, kunne de lytte til et ledsagerarrangement med Christian Bitz (livsstil,
sundhed mm).
Tilbage til gårdbesøget, hvor undertegnede
mødte den tidligere ejer af stedet, der nævnte,
at det eneste der stod tilbage, af det han kendte, var stuehuset og en tidligere svinestald, ellers var stedet renoveret fra A-Z. Hans bemærkning til alt det nye og den rationelle drift
var dyrevelfærd og dyremiljø med fritgående
køer. Derudover blev det bemærket, at der var
en særlig afdeling, hvor de køer der lige havde kælvet, opholdt sig. Her kunne landmanden holde øje med dem i forhold til temperatursvingning og dermed holde øje med eventuelle komplikationer. Inden for den del af arbejdet var der ikke opfundet noget, der kan
erstatte et gammeldags termometer, og temperaturen på koen, skal tages der, hvor temperaturen skal tages både hos mennesker og køer. I den forbindelse talte jeg med en dyrlæge,
der havde gjort forsøg med andre målingsme-

Der var en lind strøm af besøgende der så på den 200 køers store besætning og talte med de tilstedevæ(Foto mb)
rende producenter af landbrugsprodukter
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og muligheden for at få udenlandsk arbejdskraft.
Alt i alt gik de mange besøgende rundt og
hyggede sig og fik drøftet den aktuelle staldog avlssituation. Rundt på alle gangarealerne
var der foruden et væld af folk også et væld af
virksomheder, der ville præsentere deres produkter og deres fortræffeligheder. Et sted, der
hele tiden var godt besat, var naturligvis ved
kaffebordene.
Marianne og Bjarne kunne ved dagens slutning, hvor de besøgende var taget af sted, dog
konstatere, at dagen havde været udbytterig
og havde været al forberedelse og besværet
værd. (-mb) 

De fleste iførte sig en passende ”beskyttelsesdragt”

toder, men man var kommet frem til, at endnu
var den gammeldags metode den mest sikre
og stabile metode til at holde øje med eventuelle febersvingninger. Endvidere traf jeg også
en tidligere landmand, som talte meget om
det besvær det var at få medhjælp til en så
stor besætning, og snakken kom hurtig ind på
det emne, der rører sig i tiden, arbejdsløshed,
danskernes evne/ønske om at tage et arbejde

Fakta:
Familien: Bjarne, Marianne og fire børn
Medhjælp: tre elever
Overtog gården i 1998
Besætning: 200 køer + opdræt
Jordtilliggende: 105 Ha
Ydelse: ca. 13.200 kg mælk pr. ko pr. år.
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I Niels Peter Svendsen
(Som nævnt i sidste nummer bringes referatet fra
Ringkjøbing Amts Dagblad denne gang, se evt.
nr. 118)

Referat fra mødet i Abildå Forsamlingshus
den 6. januar 1970 bringes hermed med tilladelse fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern
Orienteringsmøde udviklede sig til hårde
ords aften
Grønbjerg-problemet til debat i Abildå Forsamlingshus. – Linjerne trukket op før kommunalreformkommissionens endelige afgørelse.
Interesserede, der i aftes var mødt op i Abildå Forsamlingshus for at få en orientering
om Nr. Omme Kommunes eventuelle deling
mellem Trehøje og Videbæk storkommuner,
blev vidne til nogle usædvanligt hårde angreb på sognerådsformand Chr. Thomsen,
Ørnhøj, og i det hele taget på sognerådsflertallet i Ørnhøj. Det var de hårde ords aften i
Abildå. Ingen lagde fingre imellem. Og luften svirrede til tider med angreb grænsende
til det injurierende. Linjerne blev trukket
endog meget skarpt op, før kommunalreformkommissionens underudvalg den 12.
Januar skal have en forhandling med Nr.
Omme Sogneråd og fællesudvalgene for Videbæk og Trehøje storkommuner. Den endelige afgørelse på Grønbjergs fremtidige tilhørsforhold - og dermed også Abildås - træf-

fes som tidligere nævnt af reformkommissionen den 15. Januar.
Sognerådsformand Chr. Thomsen, Ørnhøj,
indledte med at orientere om arbejdet og forhandlingerne frem mod dannelsen af Trehøje storkommune. Han gennemgik sammenlægningsbetingelserne og trak linjerne op til
de seneste afgørelser, hvor amtsrådet med
syv stemmer mod fem forkastede en deling
af Nr. Omme Kommune.
Sognerådsmedlem Halfdan Christensen,
Grønbjerg, var den første, der havde ordet
efter Chr. Thomsens redegørelse. Han udtrykte bitterhed over den, efter hans mening,
grove tilsidesættelse af de tre Grønbjergsognerådsmedlemmer. Især beskæftigede

Sang og fortælling i præstegården
Der er julehygge og æbleskiver i præstegården torsdag d. 6. december kl. 14.
I vinterkulden er der lunt med sange og historier torsdag d. 31. januar kl. 14.
Alle er velkomne! Bodil Toftdahl
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han sig med skolespørgsmålet. Han havde ikke megen tiltro til nogen varig ordning med Spjald, hvis man blev
tvunget ind i Trehøje.
Sognerådsmedlem Peter Svendsen, Grønbjerg, kritiserede
sognerådsflertallet i Ørnhøj for fuldstændig at have tilsidesat Grønbjergmedlemmerne i sammenlægningsspørgsmålet. Han hævdede blandt andet, at sognerådsmedlemmerne fra Grønbjerg var blevet ”lokket” med til et møde i
Sørvad på falske betingelser. Han nævnte således, at
Grønbjerg medlemmerne ikke havde set eller hørt noget
til sammenlægningsbetingelserne, før de pludselig fremkom på dette møde i Sørvad den 14. marts 1969.
Peter Svendsen beskæftigede sig også indgående med
skolespørgsmålet. Han hævdede, at det er udelukket, at
der kan blive tale om nogen overbygning for den vestlige
del af den planlagte Trehøje Kommune. Han henviste til
fødselstallene.
Senere på mødet pointerede Peter Svendsen Grønbjergs
tilhørsforhold mod syd. Han argumenterede for, at Grønbjerg sammenlægges med Videbæk Storkommune, nævnte bl. a. afstanden til Vildbjerg og den lille tilknytning
Grønbjerg har til denne by.
Han støttedes stærkt af gdr. Knud Agergaard, Grønbjerg,
der nævnte ting som valgkredsinddeling, politikreds,
landboforeningsgrænser, ungdomsarbejde, bankvæsen
m.v. i sin argumentation. Han kritiserede sognerådsformanden stærkt for ikke at tale hele sognets sag. Skoleforholdene er under al kritik, sagde han.
Fru Poulsen, Ørnhøj, mente nok, at man trængte til at få
tingene belyst, men hun opfordrede samtidig til besindelse. Hun kunne ikke gå ind for en deling af Nr. Omme.
Dyrlæge S. Poulsen, Ørnhøj, troede nok, at det ville være
muligt at overbygge skolevæsnet i den vestlige del af
Trehøje Kommune.
Sognerådsformand Chr. Thomsen, Ørnhøj, svarede på
nogle af de rettede angreb og fremhævede bl. a., at det ikke var Nr. Omme, der sprang først fra i forhandlingerne
til anden side i de første faser af kommunesammenlægningerne. Han pointerede, at Nr. Omme i sammenlægningsbetingelserne har fået indføjet, at der holdes en
ugentlig kommunal kontordag i både Grønbjerg og Ørnhøj. Og han nævnte, at man derfor vil få meget lidt med
Vildbjerg at gøre i det hele taget. Om et af de nævnte argumenter for sammenlægning sydpå - landboforeningerne, sagde han, at de vel som hidtil, kunne arbejde over
kommunegrænser.
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Chr. Vej, Abildå, rejste spørgsmålet om underskriftsindsamlingen. Var der givet et løfte? Hvem startede listerne? Er løftet blevet
holdt, hvis der var blevet givet et?
Peter Svendsen Grønbjerg, sagde om underskriftsindsamlingen, at den hele tiden havde
ligget lige for, men at man havde holdt den
tilbage så lang tid som muligt. Først da et
forslag fra os om at holde afstemning om
Grønbjergs fremtid blev nedstemt i sognerådet med fire stemmer mod tre, kunne vi ikke
længere forhindre en underskriftsindsamling
til fordel for Nr. Omme Kommunes deling.
Indsamlingen viste, at 85 pct. af beboerne
med valgret ønskede en deling.
Sognefoged Arne Østergaard, Grønbjerg,
rettede et af de hårdeste angreb mod sognerådsformand Chr. Thomsen ved at kalde
hans orientering for løgnagtig og propagandistisk.
Han kaldte en skoleaftale mellem Trehøje og
Spjald for en sølle lap papir, ikke mere værd
end hvad den er skrevet på. I var bange for
afstemning, var I, sagde han til Ørnhøjfolkene. I var bange for, at der måske ville
være 90 procent for deling. I har bare siddet
der og dirigeret det hele i otte år. Hvad er
det for nogle mænd, som ikke engang tør lade os stemme.
Frode Bredmose, Grønbjerg, fulgte angrebet
op: - Det er simpelthen en elendig kommune
vi bor i, sagde han. Skoleforholdene er elendige og udtryk for den værste snæversynethed. Dirigeret af privatøkonomiske interesser er kommunen også.

Dyrlæge Poulsen, Ørnhøj, tog til genmæle
mod bemærkningerne om skoleforholdene
og bemærkede, at Grønbjerg sad på flertallet
i skolekommissionen. Dette tilbageviste Peter Svendsen med en bemærkning om, at
Abildå sad med de afgørende mandater.
Det livlige møde endte langt fra med forlig
eller i nogen form for enighed. Tværtimod ,kan man næsten sige. Mødet var udtryk
for en konfrontation mellem yderst sejlivede
standpunkter. Og har linjerne ikke tidligere
offentligt været trukket skarpt op, blev de det
i hvert fald i aftes ved det offentlige møde i
Abildå Forsamlingshus.
Da fællesudvalgsformanden for Trehøje
Kommune, Hartvig Sørensen, Timring, redegjorde for dannelsen af Trehøje og for økonomiske forhold, skoleforhold m.v. lød det
flere gange fra salen: Hvad med de 85 procent?
Fællesudvalgsformanden sluttede med at byde Nr. Omme - udelt eller delt - velkommen
til et tillidsfuldt samarbejde i Trehøje.
Heller ikke disse velmente bemærkninger
undgik at få knyttet bitre kommentarer til
sig. Hele aftenen manglede det i øvrigt ikke
på højlydte tilkendegivelser fra enten Ørnhøj
eller Grønbjergboere af, om man var for eller
imod en taler.
Og da en af initiativtagerne til orienteringsmødet i Abildå, Vagner Juelsgaard, sluttede
mødet, foreslog han galgenhumoristisk, at
man skulle synge ”Skuld gammel venskab
rent forgå…”. Det blev dog ved ”Altid frejdig…”. Underskrevet af aaes
...fortsættes i næste nummer

Udbetaling af ”julens glæder”
Torsdag d. 22. november
i klubhuset Frydendalsvej kl. 19.00
GIF serverer gløgg, kaffe og hjemmekøbte småkager.
Med venlig hilsen bestyrelsen GIF
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GRØNBJERG GENBRUG
Den 2. januar 2013 åbner Grønbjerg Genbrug
Stedet får til huse i Algade 33 (den gamle smedje)
Fra 1. november vil der være mulighed for at komme af med:
•
flytterester
•
alt inden for møbler
•
dødsboer
•
porcelæn eller andet du har til overs
Der kan aftales afhentning, hvis ikke du selv kan aflevere tingene
Henvendelse om dette på tlf:. 23 65 50 05
Overskuddet vil gå til Grønbjerg Friskoles Støtteforening
Med venlig hilsen Marianne

Vejviseren 2013
Flere og flere får sløjfet deres fastnetnummer
Vær venlig at opdatere dine oplysninger i vejviseren, så man kan finde den korteste vej til dig...
...både med hensyn til telefon og e-mail
Vær med til at gøre vejviseren til et brugbart instrument
Gør det med det samme - til: runestenen@runestenen.dk
På alle de andres vegne - MANGE TAK

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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dette felt. Ja, han er en folkeskoleleder med
friskoleblod i årene, har en god humor, stor
indsigt i skoledrift og indsigt i det vestjyske
skolesystem m.m.

I Friskolens nye leder
Den 22. oktober tikkede følgende meddelelse fra bestyrelsen for Grønbjerg Friskole ind i mailboksen:

Der er stadig lidt uklarhed om starttidspunktet, da han er tjenestemandsansat med tre
mdr. opsigelse. Men Mads og bestyrelsen
arbejder intenst på at gøre denne periode
kortere.

Kære alle forældre og andre i vores nærområde.
Det er i dag bestyrelsen en meget stor glæde
at kunne informere jer om, at vi ud fra et
stærkt ansøgerfelt har ansat:

Vi håber, at I alle vil tage godt imod Mads,
når han ankommer til Grønbjerg Friskole og
vi ser frem til en god og spændende tid
fremover, med nye tanker, visioner, ideer og
samarbejde på kryds og tværs.

Hr. Mads Degnbol Pedersen som den nye
skoleleder på Grønbjerg Friskole.

En stor velkommen til Mads

Mads skiver og siger:
Ja, jeg har bestemt Grundtvig og Kold på
hjertet…

Mads Degnbol svarede tilbage med denne
mail:

Mads kommer til Grønbjerg Friskole fra en
stilling som skoleleder i Nr. ViumTroldhede Skole, hvor han blev ansat i 2004.
Fra 1996 var han lærer ved Nr. Vium skole.
Troldhede-Nr. Vium skole er på størrelse
med Grønbjerg Friskole.

Kære borgere, forældre, elever, medarbejdere og øvrige venner af Grønbjerg
Friskole og Naturmusen
Den 10. oktober - ca. klokken 20.44 - blev
jeg ringet op af bestyrelsesformand Jørgen
Rasmussen. Med dirrende fingre tog jeg min

Mads kommer med rygsækken fyldt med
friskoleideer og anden motivation inden for

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
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40 10 48 92
97 38 40 84

telefon, velvidende at Jørgen med største
sandsynlighed ringede for at fortælle mig
om udfaldet af den samtale, som jeg små 45
minutter tidligere havde afsluttet med friskolens bestyrelse og udvalgte medarbejderrepræsentanter. Få sekunder inde i samtalen
med Jørgen stod alt stille i et sekund … eller
var det to …. jeg blev af bestyrelsen tilbudt
jobbet som den nye leder af Grønbjerg Friskole og Naturmusen… JUBIIII…. :-)

Jeg kan love jer alle, at jeg vil gøre mit
bedste for at efterleve de forventninger, der
knytter sig til mit kommende job. Jeg tror
på at fremtiden tegner lys for Grønbjerg,
og jeg ser frem til at skulle møde de kommende års udfordringer i fællesskab med
netop det fællesskab, der er blevet kendt
langt ud over Grønbjerg sogns grænser.
Tusind tak for tilliden.
Mads Degnbol
mads@groenbjeg-friskole.dk 

Jeg har stadig ikke fået armene ned. Jeg er
ubeskriveligt glad for, at det bliver mig, der
får æren af at skulle efterfølge Peter. En udfordring, der forpligter, det ved jeg. Men jeg
er klar, og jeg glæder mig utrolig meget til
efter jul at kunne begynde mit helt nye arbejdsliv i Grønbjerg.

Vil du være medsponsor for Runestenen?
Vil du sponsorere kan du:
•

Lægge kontanter i den medfølgende kuvert og aflevere den i
Brugsen

•

Overføre et beløb på anførte kontonr. via netbank (se kuverten)

•

Benytte anførte indbetalingskortnr. via netbank (se kuverten)

•

Eller blot indbetale et beløb på: 7650 - 2686793

Så er du med til at Runestenen fortsat kan udkomme - måske i farver!
På alle beboeres vegne i Grønbjerg - mange tak!

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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I Mødet med en tidligere Grønbjergdreng
Ved: Ingrid Kirk

Det var en stor fornøjelse at have besøg i
foreningen af Jens Ø, som han i dag kaldes
indenfor medieverdenen, den godt 50-årige
tidligere grønbjergdreng, Jens Østergaard derude fra Grethe og Arne.
Han og konen Mette havde taget de fire-ogen-halvtime i deres bil fra Falsters Østersøkyst til Grønbjerg for at ses, genses og fortælle om Jens´ nuværende status indenfor
nyhedsformidlingen. Og jeg skal da lige love
for, at vi fik en livlig formidling om tiden
efter skoletiden. Tak for den, Mette og Jens!
Lige så stor en oplevelse var det næsten at
høre og se "knægtene", vennerne fra ungdomstiden efterfølgende højlydt opfriske
minderne fra de meget yngre dage. Sjovt har
det været!

Jens Østergaard i Konfirmandstuen (privat foto)

depressioner eller lignende, og det tror jeg,
vi er en del, der har.
Arrangementet er kommet i stand i samarbejde med Ringkøbing - Skjern kommune.

Vort næste møde foregår torsdag den 15.
november kl. 19.30 i Konfirmandstuen.
Emnet er: "Er psykisk syge skøre?"
Helt ærligt, vi vil stærkt anbefale, at man
dukker op her, hvis man har oplevet stress,

Med venlig hilsen - Kultur og Samvær!
N.B. Som tidligere bekendtgjort afholdes generalforsamling efter kaffen denne aften! 
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I ”Planer om nyt tiltag i Konfirmandstuen”
Ved: Røde Kors og Menighedsrådet

Røde Kors lokalafdeling og Grønbjerg menighedsråd vil gerne i fællesskab

formes.
• Hvilken eller hvilke dage og tidspunkter?

invitere til Åben Café

• Skal der foregå noget?

Er det en god ide:
• At der er åben café nogle timer 1 - 2 gange ugentlig, formiddag eller eftermiddag i
konfirmandstuen?

• Hvem kunne have lyst at komme?

• At man kunne møde op, når man havde
tid og lyst, få sig en snak og en kop kaffe,
måske læse avisen eller ???????

Mød op i konfirmandstuen

• At der var en vært/værtinde, som sørgede
for, at der var kaffe og the på kanden.

Kom med ideerne og vær med til at lægge
planerne.

Vi vil gerne finde ud af, om der er interesse
herfor, og flere ideer til hvordan det kan ud-

Hilsen Jørn Bak, Anne-Kirsten Gammelgaard og menighedsrådet 

• Hvem kunne have lyst til at være vært/
værtinde og hvor ofte?

mandag den 7. januar kl. 15.00

Nytårsgudstjeneste 1. januar 2013
Igen i år vil Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening og Nr. Omme Kirke være sammen om en fælles gåtur, der starter kl. 13.00 fra Nr. Omme Kirke.
Turen ender ved kirken igen kl. 14.00, hvor menighedsrådet byder på varm suppe.
Dernæst vil der vil være en kort gudstjeneste.

Det gør mig glad, at der kommer liv i den Gamle Smedje
Grønbjerg har fået en Genbrugsbutik i Algade 33. - Tillykke
Da der nu gerne skulle komme mange besøgende, kan de trafikale forhold i bymidten blive vanskelige – så af hensyn til sikkerheden og parkeringen bedes besøgende samt naboer mv. følge henvisningerne fra
Smedjens – Grønbjerg Genbrugs indehavere - der kan disponere over hele matriklen. – Vis hensyn!
Venlig hilsen Helle med familie.
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f.eks. kan man bruge dem til at binde genmodificerede bakterier, der kan lave benzin
af CO2 i luften, man mangler bare at forhindre benzinen i at fordampe.
Det nyeste er, at en biolog ved universitetet i
Tel Aviv har brugt nanopartikler til at lave
en kunstig menneskecelle, som ikke er levende, men som tiltrækker virus. Virus kan
kun formere sig i en levende celle, og når de
bliver fanget af den kunstige er det sket med
dem, for efterhånden som immunforsvaret
bliver aktiveret, bliver både den kunstige
celle og virusserne spist af de hvide blodlegemer. Derved kan man bekæmpe virus,
som det er svært at lave vaccine imod. Hvis
det lykkes. 

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

I det små
Vi ved, hvad en millimeter er. En mikrometer er en tusindedel af en millimeter, og den
kan man ikke se. En nanometer er en tusindedel af en mikrometer, og det er de størrelser, man arbejder i, når man arbejder med
nanoteknologi. Der er efterhånden nanopartikler i mange ting lige fra tandpasta til vinduer, og man ved nok for lidt om, om de er
farlige eller ej. Måske er der risiko for en ny
skandale i lighed med asbest. I hvert fald er
partiklerne så små, at de kan komme helt
ned i lungerne ved indånding, men der er
mange muligheder i anvendelsen af dem,

Se nyhederne fra Grønbjerg på www.runestenen.dk

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

Ring og aftal tid for fremvisning

Valhalla Bjælkehuse
Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16
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Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk

Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Hvordan jeg kom i ”vennekredsen”
Ved: Karin Demant - Foto mb

”slippe forbi”, og vi snakkede lidt frem og
tilbage. Dét var begyndelsen til mine besøg
på hjemmet. Jeg var ellers meget i tvivl, om
det overhovedet var noget for mig, da jeg aldrig har besøgt hjemmet før.
Jeg snakkede efterfølgende med Bente og
Jens Viggo, der overtalte mig til at tage
skridtet - det har jeg aldrig fortrudt. Grønbjerghjemmet er et skønt sted at komme til –
beboerne og personalet er meget søde, og
man føler sig velkommen. Vi er nogle
”piger”, der kommer hver onsdag formiddag. Vi synger og klippe/klistrer sammen
med de beboere, der har tid og lyst. Det er
meget givende – ikke mindst for os, der
kommer som frivillige i huset. 

Vennekredsen på Grønbjerghjemmet
I december måned
2011 gik jeg på efterløn, og så skulle der
jo ske noget nyt i mit
liv.
Det hele startede, da
jeg var til julemarked
i forsamlingshuset.
Bente Færge og Bodil Jensen sad lige inden for døren, hvor
de solgte medlemskort til vennekredsen ”Grønbjerghjemmets
venner”. Dem kunne man ikke sådan lige

Fæld-selv
Juletræer
Juletræet kan mærkes nu og hentes til jul
Juletræer kr. 125,- indtil ca. 2,0 m

Ho
ls
te
br
o

Der er mulighed for at gå en tur i skoven og
samle
mos
og
kogler
samt købe gran til adventskrans og juledekorationer
Engestofts Plantage
Sønderkjærsvej 9
Grønbjerg

Sp
j

al
d

Tlf:
97 38 43 32
40 29 10 73
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allermest interesserede er måske beklageligvis forbigået.

I ”Fortæl piger”
Ved: Ingrid Kirk

En stor tak til alle I fortællere, som har været villige til at krænge nogle af jeres inderste følelser ud!

Grønbjergkvinder fortæller.....
Ja, så skulle det være sikkert og vist, at nu
vil der de næste tre års tid være en rubrik i
Runestenen, hvor i hvert fald 18 piger - om
alt går vel - vil fremkomme med anskuelser,
oplevelser mm., ergo fortællinger af enhver
art.

Tak til Mogens for velvillighed fra Runestenens side med hensyn til spalteplads, og tak
til Anne Marie Thorup Thomsen for hjælp
ved korrekturlæsningen, som nogle af skribenterne ønsker sig!

Vi begynder i januar-nummeret (2013), og
så vil fortællingerne ellers komme i en lind
strøm. En ny i hvert nummer af bladet - sådan cirka. Så glæd jer til at lære 18 stærke
kvinder bedre at kende.

Nu får vi se, om vi senere får indlæggene
samlet i et hæfte eller lignende. 

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Jeg kan afsløre, at første fortæller i rækken
bliver Britta Dam, Algade 6.
Noget om, hvordan man kan leve med mindet om en tragedie og dog blive lykkelig, når
man senere hen i livet på ny får lov at opleve
eller opdage glæden ved livet.

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

Skulle nogen have lyst til herefter at være
med, så sig til. Jeg ved godt, at det er meget
tilfældigt, hvem jeg lige har fået spurgt. De

www.klinikforsundhed.dk

Brugsen Kalder
Har du et par timer i overskud……
...og kunne du tænke dig at bidrage med lidt frivillig arbejdskraft i byens
dagligvareforretning?
I LokalBrugsen Grønbjerg mangler vi lidt hjælp til at fylde varer på plads
i løbet af ugen.
Så har du lyst og tid til at hjælpe lidt til, så kontakt Jens Peder i Brugsen,
og hør nærmere - 97 38 40 42.
Venlig hilsen
LokalBrugsen Grønbjerg
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I Vennekredsen
Ved: bestyrelsen

Der er stadig aktiviteter hver uge på Grønbjerghjemmet.
Nu i vinterhalvåret spilles der banko, og der
er sang og musik. Der har været grillaften til
stor glæde for beboerne.
Vores nye præst vil også komme og spille,
så vi kan synge sammen med beboerne.
Vi afholder en novemberfest, hvor de pårørende er inviteret, det ville ellers ikke være
muligt på grund af besparelser.
Vi holder julehygge den 7. december fra kl.
15.00, og alle er velkommen til at kigge ind.
Der vil være gløgg og vafler, kaffe med mere, som kan købes. Der vil også være en bod
med forskellige ting man kan købe. 

Alle andre
Vil gerne at dine
oplysninger i vejviseren
er rigtige
runestenen@runestenen.dk

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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I Grønbjerg By- og Erhverv har nedlagt sig selv
På generalforsamlingen i 2011 besluttedes
det, på visse betingelser, at nedlægge Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling (se evt. referat fra generalforsamlingen i Runestenen nr.
114).
Af de overskydende midler tilgår der bl.a.
foreningslivet i Grønbjerg en sum penge.
Pengene har Grønbjerg-2000 fået bemyndigelse til at fordele efter en udarbejdet hensigtserklæring fra Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling.
Det er planen, at der efter nogle faste donationer skal være mulighed for foreningslivet i
Grønbjerg at søge om midler til bestemte
formål.
Øverst på Grønbjerg By- og Erhvervsudviklings liste står ønsket om at få indkøbt en
”hjertestarter”, der skal placeres centralt i
Grønbjerg.
Det projekt er Grønbjerg-2000 nu i gang
med at få undersøgt og arrangeret.

En hjertestarter koster i omegnen af 16.000
kr. afhængig af, om der er tilknyttet én eller
anden form for abonnement, eller om man
lejer den på årsbasis. Desuden kan der blive
tale om opsætning og evt. elarbejde i forbindelse med opsætning / placering. Alt dette
skal naturligvis undersøges.
Et centralt sted i Grønbjerg kunne være
Grønbjerghjemmet. Grønbjerghjemmets
leder, Anne Grethe Hansen, er interesseret i,
at en evt. hjertestarter bliver ophængt i forbindelse med Grønbjerghjemmet. Der er
altid døgnvagt på Grønbjerghjemmet, og i
nattetimerne kan man altid komme i forbindelse med personalet via en klokke.
Da indkøb af en hjertestarter er en relativ
stor sag ønsker Grønbjerg-2000, at høre om
der skulle være eventuelle medsponsorer. I
givet fald bliver udgiften for GB-2000 mindre, og dermed bliver der flere midler til det
øvrige foreningsarbejde i Grønbjerg. (-mb) 

Der var stort fremmøde ved Grønbjerg By- og Erhvervsudviklings generalforsamling, hvor der var
enighed om at nedlægge foreningen.
(Foto mb)
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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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Kultur og Samværs program for 2012 - 2013
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
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

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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smedjen, være i brugbar stand. Tøj er lidt
mere besværligt at have med at gøre, så i de
tilfælde henviser Marianne og Tonni til Røde Kors´ tøjcontainer på parkeringspladsen
ved vandværket.
Smedjen åbner den 2. januar, men fra midt i
januar bestræber Tonni sig på, at der skal
være åbent hver dag, så man altid kan komme forbi, enten for en snak, aflevere ting og
sager eller blot se på smedjens indhold.
Tonni efterlyser også nogen der har tid i
overskud til at hjælpe til i smedjen.
Planen fremover skal være, at der i forårsog sommertiden skal være mulighed for, at
man kan komme med sin egen bod og holde
”bagagerumsmarked” - der er dog begrænset
plads foran smedjen.
Og så til det næsten allervigtigste:
Overskuddet fra smedjen skal gå til Grønbjerg Friskoles Støttekreds, der støtter Grønbjerg Friskole med næsten alt andet end drift
og lønninger. (-mb)

I Grønbjerg Genbrug
Nu skabes der liv i bymidten. Grønbjerg
Genbrug åbner porten til den gamle smedje,
som vil være fyldt til bristepunktet med alskens effekter. Dog ikke tøj. Lige i øjeblikket knokler Marianne Telle og Tonni for at
få sat skik på smedjen, kalket og gjort den
forbrugervenlig med opstilling af de indkomne effekter, der strækker sig fra billeder,
porcelæn, møbler, bøger og alskens godt fra
dødsboer, flytterester og hvad man ellers har
til overs, og som måske skulle i containeren
ved Nylandsvej.
Marianne og Tonni har i mange år interesseret sig for gamle og brugte ting, haft interesse i loppemarkeder og genbrugsforretninger,
og synes, at der også kunne være plads til en
sådan i Grønbjerg. Tonni ynder at gøre møbler klar, så de står som - nej ikke nye - men
istandsatte og som anvendelige i et hjem.
Derfor skal alt, hvad der leveres til genbrug i

Gr ø n bje r g G e n bru g

Grønbjerg Genbrug åbner den 2. januar 2013
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Foto: mb

Nielsine og Milter Chr. Nielsen.
Forældrene kom andetsteds fra og overtog
som ret unge i 1916 Langmose, men parret
blev ikke gamle i gårde, da faderen døde ved
en ulykkelig hændelse som ung, og moderen
allerede året efter døde af kræft. Så det blev
Kr. Milter, der måtte drive gården videre.
Kun 22 år gammel fik han overdraget skødet
på gården. Han måtte se at blive gift, og det
blev han så også et par år senere med unge
Gerda. Sammen drev de gården indtil 1971,
hvor datteren Birthe og svigersønnen Anton
tog over.
Gerda og Kr. Milter lod så bygge den hvide
villa på Grønnegade 4, indtil de solgte og
flyttede til en mindre bolig på Stadionvej i
Spjald.
Kr. Milter flyttede for en tid siden ind på
plejehjemmet i Spjald, hvor han for øvrigt
har været meget glad for at komme i flere år
for at spille billard.
Her på hjemmet fik han lov til at slappe af
den sidste del af et meget aktivt og slidsomt
liv – ”Har fået fred”, som familien skriver.
Kr. Milter tog afsked med Gerda, med sine
fem børn, Zita, Niels Georg, Birthe, Margit
og Jonna plus svigerbørn og en stor flok
børn og oldebørn!
Æret være Kristian Milters minde!

I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Thorvald Sørensen, Spjald Plejehjem, tidligere Grønbjerg, døde lørdag den 22. september 2012 og blev begravet den 27. september
fra Nørre Omme Kirke. Han blev 91 år.
Thorvald Sørensen var født i gården Hjelm i
Hover sogn, men kort tid efter hans fødsel
flyttede hans familie til Ølstrup, som så blev
hans hjemsogn gennem barndoms- og ungdomstiden. I Thorvalds hjem blev de efterhånden en stor familie med elleve børn,
hvoraf han var én af de ældste.
Thorvald havde flere pladser som karl på
landet i sin ungdomstid, deriblandt én i Sønderjylland, hvor han blev et par år.
Men Thorvald havde jo truffet Edith fra
Muldbjerg, så hende ville han hjem og giftes
med. Brylluppet stod i 1950, i hvilket år de
også overtog Bakkely på Sønderkjærsvej.
Her drev de nu landbrug, mest Edith, da
Thorvald arbejdede en stor del af tiden udenfor hjemmet, indtil sønnen Iver overtog ejendommen for ca. 25 år siden. På det tidspunkt
flyttede Edith og Thorvald til Algade 22, og
endnu senere til Kastanjeallé 8.
Thorvald tilbragte sine sidste måneder på
Spjald Plejehjem, hvor Edith i tilknytning til
dette har en pensionistbolig.
Thorvald efterlader sig foruden Edith sine to
sønner og fem døtre, svigerbørn, børnebørn
og mange oldebørn.
En humørspreder, en altid glad optimist, er i
Thorvald Sørensen gået bort!
Æret være hans minde!

Arne Jensen, Rundingen 11, døde tirsdag
de 16. oktober 2012, 79 år gammel og blev
den 20. oktober begravet fra Nørre Omme
Kirke.
Arne Jensen blev født på gården Græstoft i
Astrup og voksede op her sammen med sine
tre søskende.
I sine unge år hjalp Arne til hjemme på forældrenes gård, hvortil der også hørte en
mælketur, som han og faderen skiftedes til at
køre.
I 1952 mødte Arne og hans kommende hustru, Sine, hinanden, og i 1955 blev de to
gift i Nørre Omme Kirke og slog sig foreløbigt ned i en lejlighed i Fiskbæk. Arne fortsatte med at arbejde på gården, og var desu-

Man kan læse mere om Thorvald Sørensen
og Kristian Milter i Runestenen nr. 112!
Niels Kristian (Milter) Nielsen, Spjald Plejehjem, tidligere Spjald og Grønbjerg, fik
den 6. oktober 2012 fred efter et godt og
langt liv og blev den 10. oktober begravet fra
Nørre Omme Kirke. Kristian Milter blev 91
år.
Han blev født i Langmose i 1921, som søn af
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den daglejer ved forefaldende arbejde. Her i
Fiskbæk fik de deres første barn, Anna Kirstine.
Men det blev i Grønbjerg, deres livsværk
skulle blive udført. Sine og Arne købte 25
tønder land "ud o æ Bak", hvor de opførte
"Ny Dragsdal".
Det var i 1957, at de byggede denne nye
statsejendom, den typiske model, et langhus
med beboelse i den sydlige ende, som nu
skulle blive deres hjem indtil 1980. Hårdt
slid med at forbedre jorden, at få samlet et
væld af sten, erhvervelse af hjælpemidler /
maskiner, ildebrand, som næsten lagde gården øde- og opbygning af nyt. Trængsler,
som sagtens kunne tage modet fra de fleste.
Trods dette fortsatte Sine og Arne endnu en
tid på Ny Dragsdal, indtil ca.1982. Da solgte de gården og flyttede til Grønbjerg by,
hvor Arne Jensen fik en masse andet at tage
sig til.
På ”De gamles Hjem” i Spjald blev han pedel og havemand.
Og på Grønbjerghjemmet blev han endog en
højt skattet "omsørger" for alt det grønne. Jo,
Arne havde grønne fingre og også fingre for
at arbejde med træ. Karvskæring blev ham
en skøn form for hobbyarbejde i mange år.
I 2003 blev han ramt af sygdom, som satte
visse begrænsninger for, hvad han kunne
klare. Dog havde han altid et godt humør, og
meget glad var han for hvert et besøg af venner og familie.
Foruden Sine efterlader Arne Jensen sig sine
fire børn, Anna Kirstine, Martin, Karin og
Kristian, svigerbørn samt otte børnebørn og
tre oldebørn.
Æret være Arne Jensen´s minde!

første gang traf på sin kommende ægtemand.
Nå, men først skulle hun om ad ”FRU
Kredsdyrlægen” i Holstebro, som lagde beslag på Dagnys flittige hænder i to år. Her
lærte hun om finere husholdning og servering fra "den rette side", noget, som hun måske ikke lige havde så megen brug for, efter
at hun blev gift med husmanden Niels Kristian Kjær, deroppe på Vanghøj. Og dog, så
fulgte nogle af de der tillærte manerer vist
Dagny for altid, ingen har vist set noget ligge forkert hos hende.
Dagny blev efter brylluppet 28. april 1940
med Kristian den perfekte, flittige bondekone, som klarede det derhjemme til UG, når
manden var på sin mælkekusketur eller i andre jobs udenfor hjemmet.
Ude som inde, i stald, hus og have var der
harmoni af første klasse på Vanghøj.
Dagny var meget trofast overfor sit og sine,
endda overfor ”Familie-Journalen” var der
ingen svigt. Dette blad abonnerede Dagny på
i 73 år, jo – jo, alle krydsordene skulle løses
og romanerne læses. Hver lørdag eftermiddag stod håndboldspillerne for underholdningen hos Dagny.
Da Dagny var omkring 60 år pakkede hun
kufferten og fløj et smut til Australien, for
trods det, at Sigurd havde valgt at bo så afsides, skulle han ikke snydes for besøg af sin
mor. Så det blev til tre uger, hvor Kristian
selv måtte klare det derhjemme!
Den 5. marts 2002 døde Kristian, men Dagny blev boende i huset på Bymarken endnu i
otte år, indtil hun, grundet svigtende helbred,
tog ophold på Borris Plejehjem, hvor hun,
trods afstanden, blev rigtig glad for at bo.
Dagny sov stille ind, mæt af dage, mange og
oplevelsesrige!!
Dagny efterleves af sine fire sønner, Henning og Verner i Østjylland, Sigurd i Australien, Arne i Videbæk, svigerdøtre, tolv børnebørn og en stor flok oldebørn!
Æret være Dagny Martine Kjær´s minde! 

Dagny Martine Kjær døde fredag den 19.
oktober 2012, 93 år, og blev d. 24. oktober
bisat fra Nørre Omme Kirke.
Dagny Kjær blev født i Holstebro som næstyngst i en børneflok på ni. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene på forskellige gårde, helt op til Dybe og Bøvling gik hendes
veje, og det var da også her omkring, at hun
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PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2012-2013
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 et let måltid.)
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.
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 knytnævestor 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.
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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

Det grønne område ved stadion...
...er låst af for haveaffald frem til 1. april 2013.
Herefter åbnes der igen for aflevering af grene, hæk-affald og lign.
Vi forventer at alle respekterer dette, så området fremstår pænt og ryddeligt i perioden fra Sankt Hans og frem til april.
På forhånd mange tak
Med venlig hilsen
GGUF, GIF & Sogneforeningen

Orienter dig på www.runestenen.dk

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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- 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

