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21. årgang

Svimlende mange til åbningsreception ved Landsbymusen
Omkring to hundrede mennesker besøgte Jane ”Landsbymusen” ved åbningsreceptionen i
forbindelse med forpagtningen af Grønbjerg Forsamlingshus.
Her morer Jane (stående) sig sammen med nogle af gæsterne.

RUNE
STENEN

I Redaktionen

”verdens bedste produkt”, hvis ikke der er
nogen der ved det.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

I en mail til samtlige foreningsformænd
og andre aktører i sognet, opfordrede vi alle
til at sende en nytårshilsen til læserne / sognets beboere. Det er der rigtig mange der har
fulgt op på.
Lidt under halvdelen af de ”indbudte” reagerede på opfordringen. Det må vel siges at
være OK i forhold til bladets omfang og
travlhed i foreningerne og andre steder i lokalsamfundet.

Jeg vil naturligvis ønske alle læsere et Godt
Nytår og velkommen til 2013 hvor Runestenen den 15. marts kan fejre sit tyvende års
eksistens. Og så er man ikke teenager mere,
med hvad der deraf kan følge. Ingen rebelske tilbøjeligheder. Rolig i sin fremtræden.
Men her på redaktionen vil vi dog forbeholde os retten til - en gang i mellem - at blive
rebelske og evt. udskejende, bladet skulle jo
helst ikke blive for borgerligt og måske dermed kedeligt.

Af tiltag i byen er der mange der sikkert er
spændt på hvad året byder. Det vil blive
spændende at følge Landsbymusen i Forsamlingshuset, hvis åbningsreception-brunch
er overstået når disse linjer læses.
Ligeledes bliver det spændende om Grønbjerg Genbrugs aktiviteter i bymidten vil give øget aktivitet i området. Det kunne være
spændende om Algade fra Annebergvej til
Frydendalsvej eller Grønnegade skulle lukkes på grund af heftig aktivitet i det mellemliggende område.

Jeg er, og det må mange Grønbjergborgere
også være, meget taknemmelig over den
støtte der er til, både økonomisk og med indlæg, at vi i sognet kan have et blad, der bringer store og små nyheder og er medvirkende
til den almindelig orientering. Tak til alle
der har bidraget på den ene eller på den anden måde.
Vi har måttet tage afsked med annoncører,
der ikke ønskede at annoncere længere i bladet. Uden annoncører, der giver et væsentligt bidrag til, at vi kan opretholde et rimeligt blad i Grønbjerg, kan bladet ikke løbe
rundt. Så tak til alle annoncørerne.
”For de gamle som faldt, er der ny over alt”
som det står skrevet i sangen. Og det gælder
også vore annoncører.

Deadline for nr. 121 er
Lørdag d. 23. februar 2013
Bladet udkommer
onsdag d. 13 marts 2013

Vi kan hermed byde velkommen til:
• Grønbjerg IT
• Højmoses Planteskole
• Landsbymusen i Forsamlingshuset
• Ramsing Shopping Center
• Vestjyllands Forsikring

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

Og der er flere på vej.

Bank:

Annoncørerne viser med deres tilstedeværelse, at de støtter et lokalt initiativ og samtidig
med får budskabet ud om, at de stadig eksisterer. For, som man siger inden for branchen, det nytter ikke noget, at man har

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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Sommerfest i Grønbjerg 2013
Torsdag d. 13. – lørdag d. 15. juni 2013
•
•

Årets tema - er endnu en hemmelighed.
Revyholdet er allerede i gang og der arbejdes på forskellige tiltag.

Notér dagene i din Mayland eller I-Phone eller hvad du nu har
Sommerfestudvalget

Hej alle folk, der har fri om dagen!
Efter en god nærende højtid er det tid til at bevæge sig!
Vi mødes i Friskolens gymnastiksal
fredag den 11. januar kl. 9.40. - til måske 11.55
Der vil vi så lave forskellige idrætslige aktiviteter, som DGI Vestjylland
vil være behjælpelige med, få en kop kaffe og synge et par sange.
Vi vil derefter i fællesskab aftale det videre forløb.
Forhåbentlig ses vi!! - Grønbjerg GUF og Grete Tange

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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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

Landsbymusen:
Grønbjerg Forsamlingshus.
Mad ud af- og i huset
Tlf.: 22 300 615

Grønbjerg Genbrug
Algade 33
Åben fra den 23. feb.
Ti - on - to 10 - 17
Tlf.: 23 65 50 05

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Ringkøbing Politi
tlf. 96 14 14 48
Lægehuset i Spjald
97 38 16 00
Tlf. tid. 9.30 - 12.30
Lægerne i Tim
Tlf.: 97 33 34 11

Videbæk Taxi
Bent Steffensen
Algade 37, Grønbjerg

Tlf.: 20 85 24 11
Vagtlægen i regionen: 70 11 31 31

Alarmcentralen: - 112 Politi: - 114

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24

Offentlig transport:

Mandag - fredag kl. 1630
Lørdag og søndag tømmes ikke

Ved Brugsen:

Postkasserne tømmes:
www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

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.: Jane Jensen
22300615
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
97384112
Grønbjerg Friskole Bst. Jørgen Rasmussen
98485452
Grønbjerg Friskole: Mads Degnbol
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:
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Mogens Ballegaard
Helle Engestoft
Henrik Thomsen
Else Pedersen
Klaus Wolff
Graver-kontor
Mogens Ballegaard
Brugsen
Bodil Toftdahl
Mogens Ballegaard
Besøgstjeneste
Camilla Boesen
Heidi Kjær
Anita Husted
Grete Tange
Kaj Kviesgaard
Jesper Bagge

97384332
97384332
97384050
97384373
97384066
25323358
97384332
97384042
97384183
97384332
97173354
51218221
32559555
61771262
97384284
97384207
97384414
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Dagen er tiltaget med 0t 57m
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Dagen tiltaget med 5t 46m

25
30

I Sandbækvej 11
Ved: Grete Tange

Laila Birch Lund modtager mig venligt på
ovenstående adresse til en snak om hende og
hendes baggrund.
Barndommen
Hun fortæller: ”Jeg er født i Ringkøbing den
1. april 1966, men mine bedste- og oldeforældre stammer fra Skjern-området. På et
tidspunkt flyttede mine bedsteforældre til
Ringkøbing, og hos dem boede jeg sammen
med min fætter de første 7 år af mit liv. Min
mor var nemlig meget ung, da hun fik mig,
og hun boede stadig hjemme hos dem, så det
var naturligt, at vi blev hos dem. Det var en
god tid.
Skolegang
Jeg kom ikke i skole i Ringkøbing, for min
mor mødte en fisker fra Hvide Sande, som
Laila Birch Lund

hun blev gift med, og derfor flyttede vi derud, da jeg var syv år. Hele min skolegang
kom derfor til at foregå der. Senere fulgte
mine bedsteforældre efter, for de kunne ikke
undvære den daglige kontakt med os. Jeg
tog 9. klasse færdig, og gik også i gang med
10., fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle;
jeg fandt dog ud af, at det var spild af tid for
mig, så jeg flyttede til Herning, hvor jeg gik
på EFG for at afprøve forskellige fag.

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

Uddannelse og arbejde
Jeg fandt ud af, at jeg ville uddanne mig til
maskinarbejder. Jeg kom så i lære hos EV
metalværk i Ringkøbing, hvor min onkel arbejdede, og der var jeg i 3½ år, hvorefter jeg
var udlært. Jeg fortsatte der som svend 1 år.
Derpå kom jeg på maskinfabrik i Lem,
vendte hjem til Hvide Sande, hvor jeg arbejdede et par år, og nu arbejder jeg i Spjald
hos KP komponenter, hvor jeg har været i 6
år.

ØRNHØJ EL
97 38 60 93
Søndervang 3
6973 Ørnhøj
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gårdene i henholdsvis Akurery og i det sydlige mod øst og mod vest. Det åbnede mine
øjne for, at der er mange måder at leve på,
og det har gjort mig mere tolerant overfor
fremmede også her i landet.

Islænderheste
I mellemtiden var jeg flyttet til Kloster, hvor
min mor og jeg havde heste i fællesskab på
en ejendom, som vi havde lejet; men så blev
jeg sagt op, og der stod vi så med en del heste og havde ikke noget sted, hvor de kunne
være. Jeg havde i nogle år kørt til Spjald, og
da jeg var særdeles godt tilfreds med arbejdet der, begyndte vi at kigge efter et sted,
hvor der kunne være heste, og som var i
nærheden af Spjald. Vi fandt så stedet her,
og det købte mine forældre, og derfor sidder
jeg til leje. Det har forkortet min kørselsafstand til arbejdet meget, og det er jeg glad
for.

Nuværende arbejde
Hos KP komponenter arbejder jeg på aftenholdet, dvs. at jeg møder klokken 15.40 og
går hjem klokken 23 mandag – torsdag; om
fredagen møder jeg 12.20 og slutter klokken
18. Det er jeg meget tilfreds med, men det
gør, at jeg jo ikke kan deltage i noget andet
om aftenen. Det er en god arbejdsplads, og
vi arbejder i 3-holdsskift, og vi er ca. 120
ansatte. En af vore kunder er Danfoss Sauer,
og de er ligesom andre af vore kunder meget
tilfredse med, at man hurtigt kan komme i
kontakt med os og få os til at sende ekstra
komponenter, som de måtte have brug for.
Det kan jo ikke lade sig gøre, hvis man får
tingene lavet i Kina.

Stedet her
Her er der jord, som vore tre islænderheste
kan gå på. Tidligere havde vi også får, som
kunne afgræsse arealerne, når hestene havde
taget det, som de brød sig om. Det har vi ikke lige nu, men vi går med planer om at anskaffe nogen igen, for de er gode sammen
med heste, og det er jo også rart at kunne få
et lam i fryseren ind imellem.
Interessen for islænderheste er jeg vokset op
med, for min mor har altid haft den. Jeg holder heste for hyggens skyld, for jeg tager ikke til konkurrencer, men nyder at fodre og
strigle og holde rent omring dem. Jeg rider
heller ikke mere, for de to af hestene, som
jeg har nu, er ikke tilredne, så det skal jeg
have nogen til at hjælpe mig med, for de er 6
år. Jeg er meget glad for dem, selvom jeg jo
er bundet, for de skal have mad og ses til alle dage, også når jeg er syg. Min mor træder
dog gerne til, hvis jeg ikke kan overkomme
det.

Mange tror, at min arbejdsplads er en decideret mandearbejdsplads, men det er ikke
tilfældet, for i min afdeling er vi 5 damer – 3
ufaglærte og 2 faglærte - og 2 mænd, og da
vi har robotter, som løfter de tunge ting,
kræver det ikke mange kræfter.
De emner, som vi arbejder med, vejer f. eks.
ca. 2½ kg.
Mit arbejde foregår i det, der kaldes celle 3,
og i den er der en robot, en drejebænk og 2
centermaskiner. Jeg skal læse tegningerne
og sørge for, at de produkter, der kommer ud
af det, svarer nøjagtig til det, der står på tegningerne. Jeg skal skifte værktøjerne og tilpasse maskinerne, så de passer til det, der nu
skal laves ved vore emner. Jeg skal også
kontrollere, at det, der komme ud af det,
passer, for det skriver jeg under på. Derfor
kommer tingene tilbage til mig, hvis der har
været nogen fejl, så det sætter jeg en stor
ære i, at der ikke er. Kontrollen træder også i
kraft ved vagtskifte, for det er meget vigtigt,
at der ikke kan sættes en finger på det, vi
gør. Der kan nemt gå noget galt, for i maski-

Island
Min interesse blev skærpet meget, da jeg var
på Island. Det har jeg helt glemt at fortælle,
for jeg var deroppe i et års tid, hvor jeg passede heste 3 forskellige steder. Der lærte jeg
noget mere om, hvordan islændingene selv
passer og plejer deres heste. Det var en stor
oplevelse, hvor jeg boede og arbejdede på
7
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nen er der ca. 200 værktøjer, der skal redigeres på ved opstart af hver ny produktion.

sig evt. at få opstaldet en hest og samtidig
hjælpe med pasning af dyrene, ville jeg ikke
være afvisende overfor det, for min fritid tilbringer jeg i stor stil med mine heste. Jeg har
da også en schæferhund, Karla, som jeg har
haft fra hvalp, og den prøver jeg at opdrage
på. Jeg ville faktisk gerne gå til hundetræning med den, men det foregår altid i min arbejdstid, så det kan jeg ikke. Jeg må derfor
søge hjælp på nettet til, hvordan man får den
til at gøre, som jeg vil have.”

Jeg kendte ikke nogen, før jeg kom hertil,
men jeg arbejder nu sammen med Hans
Madsen, som også bor i Grønbjerg, så ham
har jeg da lært at kende.
Mad og bad på arbejde
På arbejde har vi en madordning, som man
kan tilmelde sig. Der bliver så bragt varm
mad i bokse hver dag, og når vi har vores 20
minutters pause, kan vi spise det. Man må
også gerne selv tage mad med, og den kan
man varme i en ovn i køkkenet. Det er meget
let at få sin varme mad på den måde. Efter
arbejdstid kan vi gå i bad og skifte tøj på fabrikken, og det gør jeg, for så har jeg ikke
olietøjet herhjemme, og jeg får olielugten ud
af håret også, inden jeg forlader fabrikken.
Det synes jeg er dejligt.

Efter en lille snak om daglige problemer ved
at bo på landet, hvor alt bliver nedlagt, og
hvor det kræver bil for at komme omkring,
takker jeg mange gange for en særdeles venlig modtagelse og ønsker Laila et godt nytår.


Naboer
Jeg har mødt flere af mine naboer, og Kaj,
som bor her i nærheden, hjælper mig med at
lave hø, og han laver min mødding for mig.
Han hjælper mig også med at muge ud, for
han har en lille buggy, og den kan han nemt
komme rundt med i stalden. Ham ringer jeg
gerne til, hvis der bliver noget, som jeg
mangler hjælp til, og det er meget dejligt.
Halm har jeg fået fra hans bror. Hestene skal
dog også have andre ting end hø og halm,
som f. eks. tang, olie, hvidløg og rugbrød,
samt noget der er specielt fremstillet til islandske heste, men det køber vi ved foderstoffen.
Eventuelt andre heste
Jeg har god plads i stalden, hvor hestene
står, så hvis der er nogen, der kunne tænke

Man kan altid holde sig opdateret på
w w w. r u n e s t e n e n . d k
8

16. januar 2013

9

16. januar 2013

Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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I Nytårshilsen fra Grønbjerg GUF
Netop som året 2013 er begyndt, er det vel
tid at gøre status for, hvor Grønbjerg GUF er
og hvor vi er på vej hen. Der er sidste år sat
mange nye initiativer i gang i foreningen,
nogle mere kendte end andre.
Først tak til både deltagerne og de trænere,
der brugte et par timer den 24. december i
Multisalen sammen med børnene til at få tiden til at gå „mens vi venter“, dejligt at
mærke en solid opbakning ved vores arrangementer.
DM i foreningsudvikling; Vi deltager i en
konkurrence mod tre andre foreninger i vores kreds i DGI om kr.10.000, som vi selvfølgelig håber at vinde ved at være de bedste
til at udvikle netop vores forening. Vi har sat
os følgende mål i konkurrencen:
At vi i foråret 2013 deltager aktivt i en sammenlægning af GUF og GIF, senere i forløbet er GUK (ungdomsklubben) også kommet med på sammenlægningsbølgen. Et udvalg bestående af medlemmer af de berørte
foreninger er i gang med forarbejdet, og der
vil komme nyt i næste Runestenen.
Et andet mål er at værdsætte de trænere og
andre frivillige, der via deres store indsats
har en stor del af æren for, at vi stadig er en
attraktiv forening i fremgang.
Vi vil først i det nye år foretage en for-

eningsundersøgelse, bl.a. i Brugsen, for at få
nye ideer til aktiviteter og initiativer fra både medlemmer og ikke medlemmer.
Foreløbige nye initiativer der løber af stablen i det nye år er: Et Wolley tilbud den 26.
januar – hold øje med 'Runestenen orienterer'! I april kommer et tilbud om en mountain bike tur - info kommer senere.
Et noget anderledes initiativ er ideen om en
velkomstkurv til nye tilflyttere; Vi er i gang
med at forespørge andre, som Sogneforeningen, Brugsen, Runestenen m.fl., om vi sammen skulle udlevere en velkomstkurv til nye
tilflyttere for at gøre opmærksom på de
mange gode tilbud, der er i byen.
Så der venter Grønbjerg GUF et rigtig spændende år frem mod vores store begivenhed i
marts, nemlig Gymnastikopvisningen og
badmintonturneringen, hvor det bliver muligt at se mange af de ca. 260 medlemmer
udfolde sig og fremvise noget af det de har
lavet i løbet af vinteren.
Slutteligt vil jeg gerne takke alle de mange
trænere, hjælpetrænerer øvrige bestyrelsesmedlemmer og de andre frivillige for jeres
store indsats og ønske jer alle et

Rigtigt godt Nytår!
På bestyrelsens vegne - Erik Øster 

I Nytårshilsen fra Margrethes døtre
Vi har i Margrethes Døtre haft et efterår med
et par aflysninger - vores svampetur blev besøgt af kun 2 og vinsmagning og Københavnertur måtte helt aflyses. Til gengæld blev
aftenen med juledekorationer i samarbejde
med Haveforeningen godt besøgt.
I bestyrelsen har aflysningerne givet anledning til drøftelser af om arrangementerne har
været de rigtige?
Om tidspunktet for arrangementet har været

uheldigt? osv. Vi har ikke fundet svar på vore spørgsmål endnu.
Vi ser frem til forårssæsonen og håber på
god tilslutning.
Vi vil gerne ønske vore medlemmer og alle
Runestenens læsere.

Rigtigt godt Nytår!
På bestyrelsens vegne - Lissi Dyrberg
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I Nytårshilsen fra Lokalhistorisk Arkiv
Ved: Formand Mogens Ballegaard

På Arkivets vegne vil jeg ønske alle et rigtig
Godt Nytår.
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv har som
formål at indsamle og opbevare historisk
materiale af lokal interesse.
Det arbejde pågår kontinuerligt samtidig
med, at vi yder bistand til de, der vil undersøge noget om folk mm., som man har relationer til / interesse i her fra sognet.

Der er lagt temmelig mange oplysninger fra
Grønbjerg ind i Arkibas, men der er meget
mere, der med tiden skal lægges ind i systemet, så det bliver muligt at søge i materialet.
Arkivets bestyrelse er:

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv fik egen
hjemmeside i 2012,
www.gronbjerg-arkiv.dk ,
hvilket medførte, at man via hjemmesiden er
i stand til lokalt at søge i det landsomfattende system Arkibas.

Formand
Mogens Ballegaard
tlf. 97 38 43 32

Sekretær
Klaus Jensen
tlf. 97 38 42 47

Næstformand
Lars Holm Hansen
tlf: 97 38 44 24

Johannes Kirk
tlf. 97 38 40 20

Kasserer
Hans Erik Hansen
97 38 40 38

Rigtigt godt Nytår! 

I Grønbjerghjemmets venner
I november holdte vi fest for beboere og pårørende. Vi hjalp Betty med maden, og
"onsdagsholdet" havde lavet fint pynt til
bordene. De frivillige kom hver især med en
dessert, hvilket udmøntede sig i et festligt og
flot kagebord. Det var en rigtig dejlig aften,
hvor vi sang og Ingrid spillede for os.
Der var en utrolig stor opbakning - 50 frivillige havde lavet juleting til boden og nogle
havde pyntet hjemmet op til jul sammen
med beboerne.
Der ud over var vi på juletur til Herning centeret, så beboerne rigtig kunne få gjort deres
juleindkøb.

Den 7. december havde vi arrangeret julestue i kælderen. Pårørende og venner af huset mødte talstærkt op, og der blev bagt
mange vafler, serveret gløgg samt kaffe med
klejner og småkager. Der var god handel i
tombolaen og i vores salgsbod. Bent og Grethe spillede og sang, så det var en dejlig dag
for alle - især beboerne nød den gode julestemning. I den forbindelse vil vi gerne sige
tak til alle de mange sponsorer.
Her i julen er alle de frivillige, også dem der
handler i Brugsen, inviteret til julefrokost på
Grønbjerghjemmet... Det glæder vi os til!
Med Venlig Hilsen "Vennerne" 

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 Brugsomsætningen 2012
Gennem hele året har Runestenen gennem
en ugentlig meddelelse til tilmeldte emailadresser udsendt ugeresultater om Brugsens omsætning og budgettal. Nu forligger
det foreløbige årsresultat.
Til trods for en superomsætning (kr. 73.000
mere end budgettet) og snestorm i december
måned, lykkedes det ikke helt at leve op til

det budgetterede mål for 2012.
Omsætningen blev på lige omkring 7 mio.
kr. mod et budgetteret salg på kr. 7.018.000.
Sølle 18.000 kr. var differencen op til budgettet.
Nu skal regnskabet der fremlægges den 19.
marts vise hvordan ”Rigets tilstand” ser ud.
(-mb)

Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling på
Grønbjerg Friskole
Torsdag den 31. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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I Min bardom i ”Granly”

Foto mb

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. 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.

Pligterne i hjemmet…
Vi havde også pligter. Vi skulle bære vand
ind til køerne fra pumpen i gården, og fylde
vandtruget op til hestene. Der skulle også
bæres halm og hø ind til køerne, kalvene,
grisene og ikke at forglemme hestene Lise
og Lotte. Der skulle også smides roer op fra
roehuset, som så skulle raspes. Der var
”piksten” i gården som blev luget med en
gaffel, og der var også et lille hjørne med
græs.
Vi havde en meget stor græsplæne, som tit
blev for lang, så skulle Kirstine og jeg slå
den med en håndskupper, det var vi rigtig
træt af, vi skiftedes til at være hest, det var
meget strengt, sommetider blev vi også
uenige om det. Mor kom så ud og hjalp os,
så gik det jo meget bedre.
Ved siden af mors køkkenhave havde vi også vores egen lille køkkenhave. Ved køkkenhaverne stod frugttræerne også, det husker
jeg som et meget varmt sted i haven. Sommetider bar vi vand om til køkkenhaven så
grønsagerne ikke døde af tørst.
I tørvemosen skulle vi også hjælpe til. Mændene trak ”mår” op fra mosen, som så blev
lagt på en slæde. Vi kørte med hestene op på
bakken til mor, som så tog ”mår” af slæden
og skar det i tørv. Her skulle de ligge og tørre for senere at blive vendt, det skulle Kirstine og jeg gøre. Vi fik kiks og saftevand med
til vores eftermiddagskaffe. Allerede da vi
kom over i mosen, trængte vi til kaffe, deref-

ter ville vi gøre som de voksne gør efter
middagsmaden, nemlig tage en lille hvil. Det
var dejlig varmt at ligge der i solen. Vi faldt
desværre i søvn og vågnede først, da solen
var væk. Det var ikke rart at komme hjem og
sige, at vi ikke havde vendt tørvene. Da vi
havde spist aftensmad, tog vi alle over i mosen, og tørvene blev vendt. Senere blev de
sat i stakke eller ”revler”, for til sidst at blive
kørt hjem i tørvehuset.
Om efteråret hjalp vi med at ”skuffe” toppe
af roerne og køre det i ”fennen” til køerne.
Når vi, også om efteråret, skulle køre roer i
”kule” og samle kartofler, kunne det godt
være koldt både for tæerne og fingrene. Det
syntes jeg var lidt træls engang imellem.
Nogle af de største roer udhulede vi og lavede grimme ansigter af. Så satte vi lys i dem,
og satte dem fast i rønnebærtræet i gården,
så det rigtig kunne se uhyggelig ud - wrrrrrr.
…og hjælp i landbruget
Når søerne skulle have grise, sad der altid en
voksen til at tage grisene fra og tørre dem,
og passe på at soen ikke skulle lægge sig på
smågrisene. Vi fik også lov til at hjælpe. Jeg
kunne ikke lide at røre ved dem før de var
14

16. januar 2013

tørre, men jeg syntes, de var søde de små lyserøde grise. Vi hentede også køerne hjem,
når de skulle malkes. Vi skulle også feje sessen (æ ses – det var gangen bag køerne).
Min far kunne godt lide, at der var pænt ude
hos dyrene. Vi fik mange gode rideture på
hestene Lise og Lotte. Det var nogle rare heste, og jeg mindes ikke, at jeg nogen sinde
var faldet af hestene. Jeg sad også på hesten,
når far rensede roer eller der blev hyppet
kartofler. Jeg kunne godt blive lidt søvnig af
at sidde der og styre hesten, så råbte far til
mig, hvor jeg skulle hen, og så blev jeg da
vågen et stykke tid igen. Jeg kan også huske,
når der blev kørt møg ud. Det blev lagt i
stakke. Derefter skulle det spredes med en
greb, det syntes jeg ikke var så sjovt. Det
lugtede så forfærdeligt af lort syntes jeg. Senere blev det dog med en møgspreder, men
møget skulle læsses med håndkraft.

over huset. Vi sparkede til dåse, og vi spillede også ”kroket” i haven. Vi havde mange
gode lege, og det var også dejligt, når de
voksne ville være med. Efter legene fik vi
ofte rødgrød med fløde.
Sammen med vores kusine Karin fra Holstebro var vi også på sommerferie hos faster
Sigga.
Vores kusine Ester fra Hover havde et legehus, som var blevet sat ned til banen og fungerede som trinbræt og der var også et signal
ved huset. Der legede vi, bagte kager, lavede
kaffe, det var så hyggelig der. Vi bestemte at
næste gang toget kom, ville vi hejse signalet
og invitere konduktøren på kaffe. Toget kom
og det holdt, vi spurgte konduktøren, om han
havde lyst til kaffe og sandkage. Han sagde
nej tak, det havde han ikke tid til. Han så lidt
bestemt ud, trak alligevel lidt på smilebåndet
og sagde, at vi ikke måtte hejse signalet, når
vi ikke skulle med toget. Det lod vi så være
med en anden gang.

Sommeraftener i Granly og andre lege
Min storebror, Christen, og fætter Børge fra
Hover arrangerede på et tidspunkt en cykel
ringridning, som vi alle deltog i. Cykelringridning gik ud på, at man skulle cykle ind
mellem to stænger og med en ”lanse” eller
pind, fange en lille ring der hang i en snor
der var spændt op mellem de to stænger. Det
var svært både at styre cyklen og samtidig
skulle ramme den lille ring, som hang der i
midten og derefter smide den bag ud. Jeg
husker ikke, hvem der vandt, men vi havde
det sjovt. Af andre lege som vi arrangerede
var der ”antonius”, hvor vi kastede en bold

Vi skulle jo også passe skolen
I tredje og fjerde klasse havde vi en vinterlærer. Om vinteren gik vi for det meste til
skole. Vi gik med den gamle skolesti ud
gennem mosen forbi William Cedergren
(Sønderkjærsvej 4). Hvis der var meget sne
og rigtig koldt, var vi med på mælkevognen,
det var Peter Jensen, som var mælkekusken,
mælkespandene var dejlig varme. Når vi
kom over til Arne Østergaard (Algade 75)
sagde Peter Jensen, at vi skulle gå ind i kostalden og få varmen, medens han hentede

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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mælken hos farbror Niels (Algade 77). Om
vi kom i skole til tiden husker jeg ikke, men
til skole kom vi dog trods alt.
Når vi havde fri i skolen, gik vi nogle gange
sammen med børnene, som skulle om ad
Sønderkjær. Nogle gange legede vi ved Fandens Slot (Sønderkjærsvej 9), og om vinteren fik vi mange gode kælketure ned ad bakken der. Vi legede ikke så længe, vi skulle jo
nå hjem før det blev mørkt. Når vi så kom
hjem godt forfrosne, havde mor kaffe til os
inde i en dejlig varm stue. Vi fik kaffe med
sukker og fløde og franskbrød med marmelade, og vi fortalte om, hvor sjovt vi havde
haft det. Derefter skulle vi læse vores lektier.
I sommerperioden kunne vi nogle år komme
op at køre over fra Henry Halkjær
(Sønderkjærsvej 26), fordi Ritta havde børnelammelse, vi var så heldige at kunne være
med i bilen. Men ellers cyklede vi.
Vi gik i 5., 6. og 7. klasse hos Bonde Nielsen (hjørnet af Algade og Sønderkjærsvej).
Ved skoletids begyndelse blev der ringet
ind. Så skulle vi stille op i lange rækker
udenfor, hver klasse i sin række. Derefter fik
vi lov til at gå i rækker ind i vores klasseværelse. Den sidste dag før jul hvor vi var i
skole, havde vi hvert år julepynt med. Vi
pyntede klassen rigtig fin og tændte stearinlys. Bonde Nielsen læste en julehistorie, og
vi fik julegodter og legede sanglege. Ved
middagstid pillede vi alt pynten ned igen og
ønskede god jul. Vi havde juleferie til den 6.
januar.

Høsten
Høsten foregik med selvbinder, der var tre
heste spændt for selvbinderen og vi fik mange køreture med på selvbinderen. Kornet
blev klippet af ved roden og i selvbinderen
blev kornet samlet til neg som så blev
”spyttet” ud på marken. Negene blev samlet
sammen og satte til raa’e. Rodenderne nedad
og aksene opad to og to skrå mod hinanden i
lange rækker. Det hjalp vi med. Vi hentede
negene til mor, for så gik det lidt hurtigere
for hende at sætte negene op. Når de havde
stået og tørret en tid blev negene kørt hjem
på en stiv vogn, hvor på der var lagt en
”skrav” (firkantet ramme lagt på vognen for
at gøre det vognareal større som negene kunne ligge på). Sommetider blev læsset skæv
og væltede af, før vi nåede hjem. Engang det
skete husker jeg, at far sagde, ”at nu kunne
han godt trænge til en bajer”.
Laden blev fyldt op med alt det korn, der
kunne være der, resten blev sat i stakke uden
for. I løbet af vinteren skulle vi hjælpe med
at tærske, det støvede slemt, og det kløede
over hele kroppen, føj hvor var vi trætte af
det.
Sommerferie i Holstebro
Sommerferie hos faster Maja og Peer i Holstebro var også noget særligt. I Holstebro var
der et friluftsbad. Det var noget andet end at
bade i mosen, eller ved Kaj Munks sø ude
ved Lokkelykke (på Nørregårdsvej – den tidligere bane). Kusine Karin gik til svømning,
og vi fik lov at følge med hende derned. Vi
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badede næsten hver dag, det var helt vildt
godt. Faster Maja købte kæmpestore kyskager med chokolade på bunden til os, det var
guf. Men også når Peer kom hjem fra slagteren med en stor pose pålægsrester, som ingen ting kostede, var der fest. Faster Maja
hakkede pålægsresterne i kødhakkemaskinen med et løg, og så blev det kaldt fråsepålæg, og vi måtte spise alt det vi kunne, det
var også bare guf. Karins onkel Harald havde en købmandsforretning lige ved af det lille Bomhus, der hentede vi varer for faster
Maja, og så måtte vi også købe en is. Vi har
haft mange gode ferier i Holstebro.
Vi var også på gode ferier hos vores fætre
og kusiner i Torsted samt hos moster Marie i
Ringkøbing. Hun boede tæt på fjorden, hvor
vi også badede meget.

Storvask
Der var seks hold naboer, som var fælles om
en Ferm vaskemaskine, det gjorde vaskedagen lidt lettere. Dagen i forvejen skulle tøjet
lægges i blød i et stort kar. Mor havde også
tændt op under gruekedelen, der blev det
hvide tøj kogt. Når tøjet skulle skylles, fik vi
lov til at bære vand ind til skylning, og der
skulle bæres rigtig meget vand ind, alt tøjet
skulle skylles tre gange. Vi fik også lov til at
putte tøjet i vridemaskinen, men vi skulle
passe på ikke at få fingrene i den. Engang
gik det galt for mig, jeg råbte på mor, heldigvis hørte hun mig, armen kom ind i vridemaskinen helt op til albuen, jeg var så ræd og
græd over det. Der skete heldigvis ikke noget med min arm, så jeg var heldig. Det var
dejligt, hvis det ville blæse og solen skinne
på vaskedagen, så kunne alt tøjet blive tørt.
Jeg hjalp også mor med at rulle tøjet. Der
skulle også stryges, og alt det tøj som var
blevet stivet skulle stænkes med vand og
stryges.
Bedstemor i Torsted kom og lappede og reparerede det tøj, der var gået i stykker og når
hun kom, havde hun altid bolsjer med, kongen af Danmark (røde bolsjer med smag af
anis), og vi kunne lide dem. Når vaskedagen
var slut, var det også badedag for os børn. Vi
havde intet badeværelse med toilet. Til hverdag blev vi vasket ved køkkenvasken. Der
var lokum i vognskuret, og vi havde en potte
under sengen, så vi ikke skulle ud om natten.

Kaj Munks sø. Vi cyklede derover omkring
middagstid, for at bade medens vores forældre sov til middag. Mange gange var Svend
og Erik også med. Vi kappedes om, hvem
der var hurtigst til at komme af tøjet og i
vandet. Det var nogle gange lidt koldt at
komme under første gang. Ved den ene side
stod der en pæl, når vi var ud for den, måtte
vi ikke gå længere ud. Vi turde ikke gå længere ud, for så kunne vi drukne. Det var også sommetider der var andre børn, jo sjovere
var det bare. Mange en sommeraften gik også med at bade i Kaj Munks sø.

...fortsættes i næste nummer

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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I Tar´ kirken erhvervspraktikanter?
Vel ikke i hvilken som helst stilling?
Naturligvis ikke. Men som gravermedhjælper - ja!
Det hele begyndte egentlig ved et sølvbryllup, fortæller Zandra Borgholm Helligsø.
Jeg har jo en landbrugsuddannelse, men den
er ikke lige aktuel pt. Så jeg har også taget
en social og sundhedsuddannelse. I det felt
skal jeg søge langt omkring for at få job, så
jeg har gået ledig i en periode. Så kom jeg til
at tale med formanden for menighedsrådet,
Else Pedersen, ved omtalte sølvbryllup, fortsætter Zandra.
Snakken faldt på arbejdssituationen, og at
jeg snart skulle finde en praktikplads. Fandt
jeg ikke selv én, skulle jobcenteret skaffe
mig én, så det er jo noget sjovere at komme
til noget som man selv har valgt, konstaterer
Zandra.
Aftalen om fire ugers praktikplads på Nr.
Omme kirkegård kom i stand, men inden jeg
begyndte kom graveren, Klaus Tang, og

Én af Zandras kreationer på kirkegården

spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme
på et endags kursus for begyndere i grandækning her op til grandækningssæsonen.
Det var jeg naturligvis med på lige med det
samme, så jeg kom på kursus i grandækning, klippe gran til, udnytte alle stumper,

(foto mb)

Zandra udfordrer og inspirerer det faste personale på kirkegården ved sin tilstedeværelse
18

16. januar 2013

lægge grannet, forme og dekorere, siger
Zandra og fortsætter. Det har været spændende at arbejde med grandækning, og det
har også været lidt sjovt at spille op til det
faste personale med de ting, som jeg fik med
hjem fra kurset.

praktikplads kom på det rette tidspunkt,
selvom jeg til at begynde med ikke lige vidste, hvordan jeg kunne udnytte den ekstra
arbejdskraft.” Klaus fortsætter: ”Kurset som
Ringkøbing Amts Graverforening iværksatte
kom meget belejligt, men her bagefter kom
jeg næsten til at fortryde, at jeg sendte
Zandra på kursus, hvor vi andre ikke havde
tid, griner Klaus, for Zandra kom hjem med
så megen ny inspiration, at vi andre virkelig
skulle være ”fremme i skoene” for at følge
med, men det blev til rigtig mange gode oplevelser og udfordringer og ikke så meget
med ”det plejer vi”, konstaterer Klaus.” Det
har været en fornøjelse at have Zandra på
holdet, og lige fra dag et, kunne vi se, at hun
havde ”grønne fingre”, gå-på-mod, pev ikke
fordi vejret var træls og godt humør hele tiden, siger Klaus. Det har virkelig været en
win-win situation, der er gået lige fra næsten
umulig til uundværlig, og så har kirken levet
op til begrebet om social ansvarlighed, slutter Klaus Tang. 

Hvordan ser du mulighederne efter praktikken?
Jeg synes at arbejdet er spændende. Der
kommer mange mennesker på kirkegården i
løbet af en dag og vi får ofte at vide at det
arbejde vi laver er pænt, og det er jo dejligt.
Jeg kunne godt tænke mig at blive medhjælper på en kirkegård, men Nr. Omme kirkes
kirkegård er ikke stor nok til en fastansat
kirkegårdsmedhjælper. Så jeg må se hvad tiden bringer, men så længe jeg går ledig vil
jeg prøve at komme på alle de kirkegårdskurser der eksisterer slutter Zandra.
Hvordan er det at have en praktikant?
Klaus Tang siger: ”Zandras forespørgsel om

Åbningstider i cafeen i Forsamlingshuset:
Hver dag fra 10.00 til 13.00 og 17.00 til 20.00
Hver dag tilbydes der dagens ret leveret til døren for pensionister kr. 60,Efter ønske kan der tilbydes diverse diæter og naturligvis bi-retter
Frit leveret og varm, lige til at spise til frokost
For yderligere information ring venligst
Se dagens ret og øvrige informationer på www.landsbymusen.dk
Landsbymusen - Grønbjerg Forsamlingshus
Svinget 1 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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I Niels Peter Svendsen
Byrådsmedlem.
Jeg var også i hele min byrådsperiode med i
ligningskommissionen. Vor skatteinspektør
blev jeg meget gode venner med, og han viste mig den tillid, at det ofte blev mig der
blev valgt til at repræsentere ligningskommissionen, når folkene fra Landsskatteretten,
Ligningsrådet og Amtsskatteinspektoratet
havde indkaldt nogle skatteydere til en nærmere redegørelse for deres skatteopgørelser.
Men de første måneder i den nye kommune
var for resten ret rare, jeg traf en del afgørelser, der nok skulle have været forelagt kommunens administration, for eksempel byggetilladelser til et par garager. Der var det problem, at alle Nr. Omme kommunes papirer
blev overført til Trehøje kommune og først
efter ca. 5 måneder var alt det, der vedrørte
Grønbjerg overført til Videbæk kommune.
For eksempel deltog jeg i uddelingen af folkepension, fordi jeg kendte alle, og en del
tilgodehavende for fortov, skyldig vandløbsudlæg, kloakbidrag og lignende skulle opkræves. Før kommunesammenlægningen
kunne folk bare gå ind på alderdomshjemmet, på kommunekontoret sad kæmner Emil
Nielsen, og han kunne klare sagerne næsten
altid med det samme. Nu skulle Grønbjergs
beboere snakke med nogle ukendte unge
mennesker på rådhuset i Videbæk, hvortil
der oven i købet var 15 kilometer.
Derfor sagde jeg til folk, kom om til mig,
noget kan vi klare straks, og de andre sager
ordner jeg for jer, når jeg kommer på rådhuset i Videbæk, det gør jeg flere gange om
ugen. Det første år havde jeg over 20 sager
med om ugen, derefter fik jeg antallet sat
mere og mere ned hvert år, for som jeg sagde, telefonen er jo opfundet, men jeg var
meget glad for den tillid, der blev vist mig.
Udover de tre væsentlige poster der blev betroet mig i alle 16 år, så fik jeg medansvar
for meget andet, som jeg ikke har tal på.
Kun at blive medlem af Børne- og Ung-

domsværnet forsøgte jeg at blive fri for.
Min første begrundelse var, at når jeg ikke
selv havde børn, så måtte der være andre,
der var mere egnet til den post, men alle andre byrådsmedlemmer fastholdt valget af
mig.
Hvis der er nogle, der tror, det er nemt at
træffe afgørelse om børn med problemer, så
tager de fejl. I de tunge sager havde vi hjælp
af både læger og en dommer. Det, at have
mange tillidsposter, kan jo være en hjælp.
Men i nogle år prøvede jeg at behandle nogle sager 5 gange. Først i skolenævnet, så i
skolekommissionen, så i undervisnings- og
kulturudvalget derefter i økonomiudvalget
og sidst i byrådet, så havde jeg vist også hørt
det meste af, hvad der kunne siges om den
sag.
Det gik som regel godt, når den indkaldte
skatteyder fulgte mit råd, de skulle bare sige,
at skattelove havde de ingen forstand på, og
så lade mig føre ordet. Hvad enten de var fra
landsskatteretten eller folk fra amtsskatteinspektoratet, så var de som regel meget flinke
og forstående, så jeg lærte da også en hel del
af dem.
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I de 16 år jeg var medlem af ligningskommissionen i Videbæk, fortsatte jeg med at udfylde selvangivelser for andre, det blev til over 300 om året, flest til vor egen kommune, men også en del for folk rundt om i Jylland, der
kendte mig fra Grønbjerg. Jeg kunne selv- følgelig ikke
nå det hele rettidigt, men jeg havde ingen problemer med
at få henstand med godt 100 selvangivelser hvert år.
De første år blev disse selvangivelser meget grundigt
gennemset af vores skatteforvaltning, men da der ikke
blev fundet fejl af betydning, så sagde vores skattefolk, at
det var en hjælp, når de kunne se, at det var mig, der havde udfyldt skemaerne. Ved fristen for indlevering af skemaer havde jeg et år 182 med på en dag, det var i alt fald
rekord fra en mand, sagde de på kontoret.
Vistnok den eneste gang jeg havde fået noteret forkert
dag i min kalender, blev jeg ringet op af skatteinspektøren, han spurgte, om jeg havde glemt, at jeg skulle til møde den dag. Jeg skyndte mig selvfølgeligt at komme af
sted.
Da jeg kom ind til mødet, sad der både folk fra Landsskatteretten og Amtsskatteinspektoratet og vore egne
skattefolk, da de så mig smilede de meget. Jeg så vist
dum ud, for at komme for sent til møde syntes jeg ikke
var grund nok til, at de grinede af mig. Men så fik jeg
forklaringen. Niels Pedersen, Opsund var indkaldt for at
redegøre for sit skatteregnskab, og da han kom ind, havde
han kikket på forsamlingen af skattefolk, der sad ved bordet og spurgte så: "Hvor er han henne, ham der har forstand på skat, ja ham Peder Svendsen fra Grønbjerg?" Så
forstod jeg bedre deres munterhed, men Niels Pedersen
var gået da jeg kom, så jeg fik ikke sagt tak for tilliden.
Pensionist
Tale holdt ved Grønbjerg Skoles indvielse 2. februar
1970.
Midt i vinterens kulde er forventningen om, at inden længe har vi vår, med lys og varme, noget der er fælles for os
alle, det er ikke blot et håb, det er noget vi ved der kommer. Der er noget at se frem til i de mørke og kolde dage.
Når man bliver betroet en plads i forreste række, i arbejdet for noget, som vi tror bliver til gavn for vor egn og
beboerne her, så er det godt at føle, at man er med i et
fællesskab, at alle er enige om målet der skal nås. Det der
skal kæmpes for, får man altid mere kært, jeg tror det vil
komme til at præge vort forhold til den nye skole.
Nu gør det vist ikke noget at fortælle, at en kold og mørk
aften i januar for fire år siden, var vi tre mænd - Bonde
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Nielsen, Børge Kamp og mig i al stilhed på
en lille udflugt ud til Amtsfuldmægtig Maag
Busch.
Vi fik en god aften, hos ham mødte vi en
virkelig god forståelse for, og tro på at også
små samfund, som vort skulle have lov at
eksistere i fremtiden.
Jørgen Maag Busch blev den første af en
række embedsmænd, som jeg fik den lykkelige oplevelse at møde. Jeg vil lige nævne
nogle få. Forhenværende Amtsskolekonsulent Søborg, Skolekonsulent Gunnar Baunsgaard, Amtsskolekonsulent Sigfred Mølgaard og Amtmand Bach. De har alle været
mænd man trygt kunne henvende sig til.
Embedsmænd, som viste stor tjenstvillighed
og virkelig forståelse for vore forhold og vilkår. Der skal lyde en stor tak til dem her fra
Grønbjerg i dag.
Alle ved, at der har været blæst, ja til tider
storm om sagen, inden vi nåede frem til i
dag, at kunne tage den nye skole her i brug.
Om vi der gik ind for den skolebygning, der
står her nu, gjorde det rigtige ved vi ikke,
men jeg tør sige, at på det tidspunkt byggeri-

et skulle i gang, var det ikke muligt at nå noget større og mere.
Hvordan det gik til, at skolen kom til at se ud
som den gør. Efter de eneste regler vi kunne
få lov at bygge efter, måtte der kun anvendes
200.000 kr. til håndværkerudgifter. Opgaven
syntes nærmest uløseligt, men lykkedes dog
ved nogle dygtige håndværkeres medvirken.
Her slutter Niels Peder Svendsens ”livs” historie om tiden som bl.a. medlem af sognerådet i Nr. Omme kommune. Niels Peder
Svendsen døde den 10. december 2010.

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Nytårshilsen fra Kultur og Samvær
Ved: Ingrid Kirk

Kultur og Samvær minder om vort januararrangement tirsdag den 22. januar 2013.

hvor Lisbeth Sand og Alan Larsen kommer
og vil være sammen med os i Konfirmandstuen (se programmet).

Det skulle gerne blive et festligt nytårsarrangement med sang og musik, som vil blive
afholdt i Den gamle Gymnastiksal på Friskolen kl. 19.30.

Vi skylder vore medlemmer at fortælle, at
ved foreningens generalforsamling i november skete der ikke nogen ændring i bestyrelsens sammensætning. Grethe Lauridsen,
Herdis Tang og Ingrid Kirk.

(Se i øvrigt vort program side 29)
Vore solister denne aften er Grete Tanges
bror og svigerinde fra Tarm, Lise og Jørn
Esbjerg!

Hans Erik Hansen og Grete Tange blev også
på deres hidtidige pladser som revisor og
suppleant.

Alle er velkommen til at være med ved en
festlig NYTÅRS - AFTEN!

Tak for året 2012- Med venlig hilsen og

Rigtigt godt Nytår!

Og husk så også lige torsdag d. 28. februar.
Selvom der er lang tid til, så er det den aften,

Kultur og Samvær 

I Nytårshilsen fra Nr. Omme Kimelaug
Ved: Oldermand Mogens Ballegaard

På Kimelaugets vegne vil jeg ønske alle et
rigtig Godt Nytår.
Kimelaugets fremmeste opgave er at udføre
smuk og manuel kimening ved de store højtider samt kimening i forbindelse med bryllupper.
En glædelig begivenhed kan understreges
med kimening. Og Kimelauget stiller sig
gerne til rådighed ved bryllupper.

I årets løb er der blevet kimet til de store
højtider samt til bryllup. Der er blevet afholdt laugsmøde hvor det kommende års kimeninger er blevet fordelt.
Kimelauget består af otte personer, og der
skal almindeligvis være to til stede ved enhver kimening.

Rigtigt godt Nytår! 

I Nytårshilsen fra Grønbjerghjemmets venner
Grønbjerg Hjemmets Venner vil ønske alle
læsere et godt nytår med tak og støtte og
medlemskab i 2012. Håber endnu flere vil
bakke op og være medlem i 2013, så vi har
mere at gøre godt med til glæde for beboerne.
Konto nr. 7670 4464256.

Generalforsamling
onsdag d. 13. februar kl. 15.00
Forslag skal afleveres på Skolevænget 9 senest en uge før.

Rigtigt godt Nytår! 
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I Nytårshilsen fra Menighedsrådet
Godt nytår ønskes fra menighedsrådet!
Så trækker det nye menighedsråd i arbejdstøjet, egentlig tiltrådte vi den 1. søndag i advent, da kirkeåret starter der.
Og vi ligger jo ikke på den lade side i december måned, det kan vist godt kaldes vores højsæson.

Til det vil vi gerne tilføje, at det at være folkelige og være for alle, prøve at binde tingene sammen og skabe fællesskaber, det arbejder vi til stadighed på. Eksempler kunne være minikonfirmander, som starter 11. januar
eller vores forslag om en Åben Cafe, som
også starter her i januar, hvis der er tilslutning hertil. Og vi gør det i mange tilfælde
sammen med en eller flere af sognets foreninger eller enkeltpersoner, det samarbejde
sætter vi stor pris på.

Til dette årets første indlæg har jeg ladet mig
inspirere af en artikel ved professor i ledelsesfilosofi Bent Meier Sørensen, CBS om
folkekirkens udfordringer.
Og kigget lidt på, om den også har noget at
sige os her i Grønbjerg.

Bent Meier Sørensen siger også:
"I en vis forstand skal det være dyrt at være
folkekirke. Folkekirken er en fornærmelse
mod en markedstænkning. Blev kirken kørt
ud fra en cost-benefit-model, så kunne vi
nøjes med kirker i Aarhus, Odense og København. Men kirken skal være nær på det
levede liv i sognene".
Det kan man kun være meget enig med ham
i, ellers var der slet ingen grund til, at der
var kirke her hos os. Og det er måske også
noget af det der skal kæmpes for i tiden der
kommer, der sker i hvert fald sammenlægninger mange steder i de mindre sogne i disse år. Men vi vil med et nyt råd og ny præst
se det nye år og fremtiden frimodigt i møde.

Når Bent Meier Sørensen betragter danskernes kirke, ser han en folkekirke, som lider af
det samme som både folkeskolen og sundhedsvæsenet, et ufortjent blakket ry:
"I sin rod er både skolen og sundhedsvæsenet udsprunget af kirken. Det er institutioner
for læring og omsorg, som ser deres opgave
som nødvendige og ikke som noget, de vil
prale af. Kirken skal anerkende, at den faktisk har en stor folkelig opbakning, og ofte
ved begivenheder, som gør folk glade. Kirken er et fællesskab, som går på tværs af et
samfund, som ellers bliver stadig mere klassedelt og segmenteret. Folkekirkens folkelighed er af en anden slags end den man møder andre steder i samfundet, den er ikke
knyttet til en særlig gruppe, den går på tværs
af familier, egne og lande".

Vi vil gerne ønske alle Runestenens læsere.

Rigtigt godt Nytår!
På bestyrelsens vegne - Else Pedersen

I Nytårshilsen fra NaturMusen
Jeg vil også gerne takke for de mange julehilsner personalet i NaturMusen har fået.
Det varmer rigtig meget at blive anerkendt
for vores arbejde!
På hele personalets vegne:

Tak for i år!
Jeg vil gerne ønske jer alle et godt nytår!
Det har været et helt fantastisk år ikke
mindst med vores nye bygning. En kæmpe
stor tak skal lyde til alle der har bidraget til
at gøre et sådan byggeri muligt!

Rigtigt godt Nytår!
Klaus Wolff 
24

16. januar 2013

PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2012-2013
Smykkeaften
Torsdag den 17. januar kl. 19 - 22, Grønbjerg Friskole vil vi arrangere smykkeaften.
Denne gang vil Marianne Thelle Nielsen demonstrere armbånd og ringe med knapper.
Har du lyst til at lave andre ting, er der også mulighed for dette.
Du kan enten medbringe egne materialer eller købe på stedet. Der bliver ca. 50 forskellige slags knapper at vælge imellem ligesom der kan vælges mellem div. perler.
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.
Femilet
Vi kan med glæde meddele at arrangementet til Femilet i Herning nu er i hus og vil finde
sted den 18. marts 2013. Forårets og sommerens hits vil da være i hus, så vil du klædes
lækkert på INDEFRA til foråret, er her en mulighed for inspiration og køb.
Information om mødetid og -sted annonceres senere.
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.
Smykkeaften
Vi arbejder på at arrangere en smykkeaften sidst i april.
Margrethes Døtres bestyrelse
Formand:
Lissi Aagaard Dyrberg
Næstformand:
Birthe Kamp
Kasserer:
Jytte Nilausen
Sekretær:
Marianne Thelle
Grønbjerg 2000:
Henriette Qvist

tlf.:21497492
tlf.:40136022
tlf.: 97384378
tlf.: 22561982
tlf.: 98485452
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mener, det er muligt, at lave en medicin,
som får én til at tro, at man har spist. Den
kan jo nok ikke overbevise sultcentret i hjernen helt, men kan måske dæmpe appetitten.
I mere end 25 år har man forsøgt at fremstille en medicin, som kan dæmpe appetitten,
men det, der var effektivt, er blevet taget af
markedet igen på grund af bivirkninger.
Professor Oluf Borbye Pedersen ved universitetet i København ser det som en lovende
ide, fordi behandlingen kun virker det sted,
hvor den skal. Men det bliver jo nok ikke
noget, vi kan bruge i år. Godt nytår alligevel. 

I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Et spørgsmål om smag?
Det har længe været kendt, at der sidder
smagsløg på tungen, og at de kan registrere,
om noget er sødt, surt eller bittert. hvis man
skal have de finere nuancer med, skal man
have lugtesansen til hjælp. Det nye er, at der
også findes "smagsløg" i tarmen, som samtidig registrerer, om man får mad.
Nu har nogle belgiske fedmeforskere ved
universitetet i Leuven samlet al den viden,
som man i øjeblikket har om dem, og de

I Ditte Krøgholt besøger Læsekredsen
Ved: Grete Tange

Den 25. februar kl. 19.00
kommer fortæller
Ditte Krøgholt
til Grønbjerg konfirmandstue
Hun vil genfortælle romanen ”Tyven” af
svenske Göran Tunström. En roman om den
begavede og kundskabstørstende Johan, der
vokser op med en søskendeflok på 12, en
drukmås til stedfar og en kærlig, men svag
stedmor. Spørgsmålet om identiteten – hvem
er jeg - behandles på en fængslende måde.
Vi føres vidt omkring med historier, der er
tragiske, sjove, barske og groteske.
”Tyven” er en roman med mange lag. Alt
går ikke, som det skal. Men det er en lysende fortælling, der udstråler varme og glæde
ved livet.

også er det vigtigste i vort eget liv - til eftertanke, til glæde og til opbyggelse”.
I det hele taget er hun en spædende dame,
som er uddannet lærer, har været højskolemor på Snoghøj Højskole, været med i godkendelsesudvalgene til Den danske Salmebog og den seneste Højskolesangbog.
Arrangementet er det sidste i læsekredsens
15 års jubilæumsfestligholdelse, og vi vil
gerne dele denne spændende aften med alle,
der har lyst til at høre en formidabel fortæller. 

Hvis man spørger hende, hvorfor hun fortæller, svarer hun med en strofe af Kim Larsen:”Det er en kold tid som vi lever i, og
derfor trænger vi til at varme sindet med fortællinger. Vi har brug for at kunne løfte os
op over hverdagen og høre om andre menneskers liv, deres lykke og ulykke, kærlighed
og had, deres håb og deres tro - alt det, der
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I Nytårshilsen fra Grønbjerg Friskole
Grønbjerg friskole & Naturmusen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Vi vil gerne have lov til at takke for den store opbakning til vores hus.
Tak til:
• Sponsorer - Foreninger
• Skolekreds - Erhvervsliv
• Arbejdshold - Forældrekreds
• og alle jer der følger os

Tak for godt samarbejde, velvilje og hjælpsomhed. Vi glædes over den nye tilbygning
og ser frem imod, at vores ny skoleleder,
Mads Degnbol starter efter juleferien.
På gensyn i det nye år.

Rigtigt godt Nytår!
Konstitueret leder
Niels-Henrik Larsen 

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Tina Hammelsvang Kirk
Klinik for sundhed og velvære

Holger Therkildsen
97 38 41 61

Grønbjerg - Vildbjerg - Tlf.: 22 37 72 33

www.klinikforsundhed.dk
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I Er der nogen der kan drage nytte af dette?
Nedenstående oplysninger er taget fra folderen FLEXTUR I RINGKØBING-SKJERN
KOMMUNE
Måske er der nogen i vort område der kan
drage nytte af ordningen.

Vi kører med taxaer, minibusser og kørestolsvogne.
HVAD KOSTER DET?
o Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilskud til Flextur. En rejse med Flextur koster dermed 3 kr. pr. km, dog mindst 20
kr. for en tur. Prisen er uanset alder.

HVAD ER FLEXTUR?
Flextur er et supplement til den kollektive
trafik i landområder og mindre bysamfund,
hvor der ikke er basis for en fast bus- eller
togforbindelse.

o Er I flere med på samme tur (samme
start- og slutadresse), betales der fuld pris
for en person og 10% for ledsagere.

Flextur er kørsel fra dør til dør - som taxa,
bare billigere. Desuden adskiller Flextur sig
ved, at der kan være andre kunder i bilen
end dig. Bilen kan derfor køre en mindre
omvej. Du betaler dog altid kun for den mest
direkte vej.

o Prisen oplyses altid ved bestilling af turen.
o Turen skal afregnes kontant med chaufføren ved start. Der kan ikke anvendes nogen form for betalings- eller kreditkort.

Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål.
Flextur køres alle dage* kl. 6.00-24.00.

o Periodekort, klippekort og kontantbilletter til den øvrige kollektive trafik er ikke
gyldige til rejser med Flextur.
* Der køres ikke den 24 og 31. december
HVORDAN FOREGÅR DET?
o Flextur kan bestilles hos Midttrafik på tlf.
87 40 83 00 alle ugens dage kl. 8.0017.00.
o Har du brug for at rejse fast på bestemte
tidspunkter, kan du lave en fast bestilling
hos Midttrafik. Det er vigtigt, at du husker at afbestille turen, hvis du er forhindret.
o Flextur skal bestilles senest to timer før
ønsket kørselstidspunkt.
o Kørsler, som ligger i tidsrummet kl.
19.00-24.00 og kl. 6.00-10.00, skal bestilles inden kl. 17.00.
o Med et password kan du også bestille
Flextur på www.turbestilling.dk/mt
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o Flextur er omfattet af Midttrafiks rejsegaranti.

o Password til internetbestilling fås ved at
sende en mai I med dit navn, din adresse
og hele dit CPR-nummer til:
f1ex@midttrafik.dk

HUSK AT OPLYSE VED BESTILLING
o Navn og telefonnummer

o I kan være max seks personer med på
samme tur.

o Start- og slutadresse for din tur

o Der kan max medtages to kørestole fra
samme adresse.

o Evt. skift til/fra tog eller bus, da vi tilstræber at give 10-15 minutter til omstigning

o Har du mindre børn med på turen, skal du
selv medbringe autostol.

o Hvis du skal være fremme på et bestemt
tidspunkt

o Barnevogne og cykler medtages ikke.

o Antal personer på turen

o Det er ikke muligt at reservere forsædet.

o Om du medbringer stor bagage, servicehund, førerhund eller andet, fx kørestol
eller rollator.

o Afhentning kan variere fra max 15 min.
før til 45 min. efter det ønskede rejsetidspunkt. Når du bestiller Flextur, får du naturligvis oplyst det præcise afhentningstidspunkt.

Man kan læse mere om Flextur på
www.midttrafik.dk/flextur 

Kultur og Samværs program for 2012 - 2013
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
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Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
LokalBrugsen Grønbjerg

Indbydelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19:30
Algade 60, 1. sal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Regnskab

4.
5.
6.
30

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
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Bestyrelsen

FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG
Søndag d. 10. februar
Kl. 14.00 er der Fastelavnsgudstjeneste i Nr. Omme kirke
Kl. 15.00 fortsætter vi i Multisalen
hvor der vil være mulighed for
at slå katten af tønden
og nyde kaffen!
Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er
35 kr. pr. person.
For denne pris får man en fastelavnsbolle, slik til tøndeslagerne, kaffe,
te og saftevand.
Kom og vær med til festen og kom gerne udklædt.

Der er priser til de bedste udklædninger!!
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Menighedsrådet & Grønbjerg Sogneforening

31

16. januar 2013

I ”Landsbymusen” i Forsamlingshuset
Ved Receptionen i Grønbjerg Forsamlingshus, hvor vi kunne smage på Janes brunch,
var der ikke megen tid til at få uddybet Jane
Jensens ide med Grønbjerg Forsamlingshus.
Men det vil vi så prøve at råde bod på ved
denne lille snak Runestenens udsendte havde
med Jane.
Hvorfor hedder din virksomhed egentlig
”Landsbymusen”, for umiddelbart lyder det
jo ikke særligt appetitligt?
Det kan der være noget om, men egentligt er
det ligetil, siger Jane. Vi bor i en landsby, og
det jeg vil beskæftige mig med i Forsamlingshuset, skal blandt andet være til gavn
for landsbyens beboere. Derudover er mit
pigenavn Jane Asmussen, og fra efternavnet
har jeg så taget ”musen”. Og så var jeg så
heldig at www.landsbymusen.dk var ledig,
så det hedder min hjemmeside.
Men hvorfor går du egentlig i gang med et
projekt, der for flere andre har været vanskeligt at håndtere?
Jeg har, lige siden jeg kom her til Grønbjerg,
gerne ville have den gamle Grønbjerg Kro
og Forsamlingshuset, og forsøge at lave arrangementer og drive kroen og Forsamlingshuset til gavn for hele byens befolkning.
Skabe liv i området omkring Forsamlingshuset. Og nu da børnene er blevet større, føler
jeg at tidspunktet for at gå i gang med det,
jeg altid gerne har villet, er kommet, fortsætter Jane.
Jeg tror på, at det kan løbe rundt, og jeg tror
på, at folk gerne vil have ordentligt mad, og
jeg kan ikke forstå, at det kan være svært at
lave ordentligt mad. Jeg vil forøge at lave
bedre og sundere mad som et alternativ til
bl.a. ”fast-food”.

Jane Jensen står her ved røremaskinen Bjørn,
hvis navn emmer af kræfter og arbejdsomhed

og madlavning har haft stor prioritet i mine
valg af jobs. Sidst har jeg arbejdet i køkkenet i Laugesens Have. Derefter har jeg taget
uddannelsen til ernæringsassistent, og efterfølgende været på et seks ugers intensivt
kursus for iværksættere. Her lærte vi om
PR., skatteregler, fagforeningsforhold, økonomi, budgetter, planlægning og flere andre
forhold i forbindelse med at starte eget firma. Det var et meget grænseoverskridende
kursus, idet der virkelig blev gået til stålet
med hensyn til, hvad vi ville med vores
virksomhed. Jeg er af natur én, der gerne vil
holde mig lidt inde ved væggen, men på
kurset blev vi tvunget ud på gulvet, pointerer Jane.

Hvad er egentlig din baggrund for at gå i
gang med sådan et relativt stort projekt?
Jeg har altid - næsten - arbejdet i køkkener,
32

16. januar 2013

Hvordan skal det hele så fungere?
Jeg har en foreløbig plan om, at indgangspartiet skal være et cafemiljø hvor der hver
dag, i hvert fald til at begynde med, skal
være åbent fra 10 - 13 og igen fra 17 - 20.
Det er muligt, at de tider skal rettes lidt til,
når det har fundet et niveau. I de tidsrum
skal man kunne få dagens ret, dagens sandwich, smørrebrød, og der vil også være et
lille beskedent menukort. I indgangspartiet
tænker jeg også på, at have lidt brugskunst
og ellers forestiller jeg mig, at der også kunne være kunstudstilling, fortæller Jane.
Hvis man ikke selv er i stand til at komme
og få dagens ret, har jeg allieret mig med
gode mennesker, så maden kan blive bragt.
De ældre skal betale fuld pris for deres mad,
idet tilskuddet til en madordning ikke kan
overføres til min forretning, fastslår Jane.
Jeg synes, at varm frisklavet mad skal være
en menneskeret i stedet for, at de ældre skal
stå og bakse med vakuumpakket mad og
sætte det i mikrobølgeovnen.
Cafemiljøet kan ikke umiddelbart blive med
udskænkning af øl og vin, det kan ”lukkede”
fester derimod godt, siger Jane og fortsætter:
Mit koncept er, at det skal være så fleksibelt
som overhovedet muligt. Vil man købe et
helt arrangement kan man det, vil man leje
salen og have mad med hjemmefra eller be-

stille det hos en anden, er man velkommen
til det, og man kan også købe forret og hovedret af mig, og hvis f.eks. faster Anne
laver en fantastisk citronfromage, skal man
naturligvis kunne tage den med. Til et sådan
arrangement kan man også selv medbringe
vin og øl.
Prisen bliver naturligvis rette ind efter det
pågældende arrangement.
Og selvfølgelig kan der også altid bestilles
arrangementer ud af huset. Men, pointerer
Jane til sidst, man skal ikke købe et arrangement af ”Landsbymusen” fordi det er i
Grønbjerg eller af mig, fordi jeg nu er her.
Nej, man skal vælge arrangementet på grund
af den kvalitet, jeg laver.
Jane opfordrede herefter foreninger og enkeltpersoner til at komme med ideer til aktiviteter i forsamlingshuset. Der skal gerne
være liv i området. Og Jane vil gerne at forsamlingshuset bliver benyttet så meget som
muligt.
Man kan se meget mere om menuer og priser på ”Landsbymusens” hjemmeside, som
tidligere nævnt er:
www.landsbymusen.dk
hvor Landsbymusens telefon nummer også
er anført. (-mb) 

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

elb
yve
j
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mm

v/

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

Mandag - fredag

Tlf:

værksted
privat

Mere end 20 års erfaring
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730 - 1630
40 10 48 92
97 38 40 84

I Vandkvaliteten i Grønbjerg 2011
Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk

Godt Nytår Grønbjerg!

der det, at måleudstyret ikke kunne måle
noget som helst. Hvorfor skriver de så ikke
bare 0? Det gør de ikke, fordi de ved kun
hvad deres måleudstyr fortæller dem, og
udstyret siger mindre end 1. Der er med andre ord ingen fare på færde.

LabVest I/S, der står for prøvetagning af
vandet i Grønbjerg, har igen i år sendt en
oversigt over de prøver, der er udtaget i
årets løb. Alle vandværker er forpligtigede
til at offentliggøre resultatet af prøverne.
Heldigvis er det ingen skam at offentliggøre
tallene for Grønbjerg Vandværk.

Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg
fortsat god, som det også fremgår af skemaet. 

Først dog lidt læsevejledning: Når LabVest
skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så betyDer er i 2012 udtaget følgende prøver:
Ordinære

Opfølgning

Andet

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer

4
3
2

0
0
0

0
0
0

Fra ledningsnet

0

0

0

Seneste

Laveste

Højeste

resultat

resultat

resultat

3,2

3,2

3,2

Analyseresultater 2012
Parameter

Enhed

Kvalitetskrav

Sted

Kemiske:
Hårdhed
pH

8,16

7,87

8,22

Nitrat

<0,4

<0,4

<0,4

Jern
Mangan

° dH
mg/l

V
7 - 8,5

F

< 50

V

0,07

0,05

0,08

mg/l

< 0,2

F+V

<0,005

<0,005

<0,005

mg/l

< 0,02

F+V

Nikkel

0,28

0,28

0,28

µg/l

< 20

F+L

Flourid

<0,1

<0,1

<0,1

mg/l

< 1,5

V

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

F+V

Eschericia coli (E.coli)

<1

<1

<1

antal/100 ml

<1

F+V

Kimtal 22 °C

1

<1

7

antal/ml

< 200

F+V

Kimtal 36 °C

<1

<1

<1

antal/ml

< 20

F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
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< = mindre end
> = større end

ter i Spjald og endnu senere på Multicut i
Vildbjerg, hvor han var i 5 år, indtil han blev
syg.
Karin fortæller, at Svend altid har været afholdt på sine arbejdspladser, og at han var
glad for dem og for sine arbejdskolleger.
"Jeg kendte jo slet ikke alle de fremmede
mennesker, der kom og hilste på mig ved bisættelsen", fortæller Karin.
Herhjemme var Svend en hjemmets mand.
En god far, også for sine bonusbørn! Glad
puslede han om alle vore dyr, som vi altid
har haft mange forskellige af. Engang kom
han hjem og fortalte, at han var kommet til
at købe et helt dueslag med flere hundrede
dyr, så nu sku´ vi ha´ ryddet et hus til dem.
Nå pyt, vi har altid godt kunnet lide duesteg!
Så, hvad fatter gør" !!!
"Svend gik også meget op i sin familie, så
det var ham også meget om at gøre, at få
sagt ordentligt farvel til os alle, da han følte,
at nu slap kræfterne op, og det lakkede mod
enden!"
Karin har mange roser til Hjemmeplejen,
som bidrog fantastisk til, at hun kunne beholde sin døende mand derhjemme også til
sidst i forløbet. Ligeså får Kræftens Bekæmpelses Sorggruppe i Herning og Grønbjerg
Friskole stor tak for den støtte man giver
sorgramte børn/elever.
Svend Kr. Jensen efterlader sig sin hustru
Karin, døtrene Pernille, Kathrine, Bettina,
Charlotte, svigerbørn og 3 børnebørn.
Æret være hans minde! 

I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Svend Kr. Jensen, Grønbjergvej 28, sov, efter lang tids sygdom, stille ind i sit hjem den
28. oktober 2012 og blev den 2. november
bisat fra Nørre Omme Kirke.
Svend Jensen blev født i Gårde Sogn, men
det meste af hans barndom og ungdomstid
blev levet i Ølstrup.
Det var også her i Ølstrup, at han og hans senere samlever og hustru traf på hinanden.
Karin flyttede ind hos Svend med sine to
ældste piger ca. 1990. Her boede de så et par
år, indtil de sammen i 1993 købte gården
Grøntoft i Grønbjerg.
Her fik de først Kathrine i 1995, og senere, i
1998 kom datteren Pernille til.
I sommeren 2011 blev Karin og Svend gift i
Nørre Omme Kirke. På dette tidspunkt havde Svend Jensen allerede været alvorligt syg
længe. Men hvor var det da godt, at vi nåede
at blive gift, pointerer Karin. "Vi havde et
meget skønt bryllup. Svend havde jo gode
perioder ind imellem, og en sådan havde han
her omkring vores bryllup. Og en bryllupsrejse skulle vi også ha´, syntes han, og havde
han kræfter til, før han, som han selv var klar
over, ville bukke under for sin sygdom. Rejsen gik sydpå, med hele familien, ned i varmen, som gjorde os alle godt! En god og
minderig oplevelse!"
Svends arbejdsliv: Som yngre fik han som
voksenlærling en uddannelse på Vestas. Senere arbejdede han 20 år på KP Komponen-

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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Med dette byggeri har Grønbjerg endnu engang bevist, at de kan stå sammen om et
stort projekt. Og projektet har simpelt hen
ikke kunnet lade sig gennemføre til den pris,
uden at forældre og andre interesserede fra
Grønbjerg har knoklet for at få bygningen
op at stå.
”Tænk at det kunne lade sig gøre, godt gået
Grønbjerg. Endnu engang har den stærke
vilje og lyst til at udvikle, vist sig. Så til alle
I der har bidraget, skal der herfra lyde en
kæmpe tak. Det kan ikke siges kraftigt nok,
- vi/personalet er dybt taknemmelige over,
at I giver os så gode rammer at undervise i.
Vi mærker jeres opbakning og føler os inspireret til at forny og udvikle os, sammen
med jeres børn og unge mennesker.”

I En helt normal fødsel
Fredag den 7. december blev Grønbjerg Friskole og børnehaven NaturMusen fysisk
bragt helt sammen med den nye 165 m2 store tilbygning. Det blev markeret ved en officiel åbningsceremoni, hvor skolebørnene fra
den ene side og børnehavebørnene fra den
anden side gennembrød en imaginær mur i
form af bordpapir, der var udspændt i de respektive døråbninger. Herefter mødtes alle
børnene i det store fællesrum, hvor den
egentlige snorklipning fandt sted.
Før den endelige snorklipning og dermed
den officielle indvielse udtrykte afdelingsleder Klaus Wolff stor tilfredshed med de nye
og helt moderne faciliteter med alle tænkelige tekniske hjælpemidler, nyt køkken, indgangsparti, garderobe med et rum til alle
børnene, næsten fuldautomatiske toiletter og
et dejligt stort fællesrum.
Klaus Wolff fortsatte: ”For lige præcis ni
måneder siden, den 7. marts, stod vi netop
lige her i silende regn og rusk og tog det første spadestik, til denne fantastiske bygning
vi nu står samlet i. SFO-børnene får deres
egne rammer, som de har længtes efter i lange tider, og børnehavebørnene får med dette
nye rum, hvor vi kan samles hver morgen,
mulighed for at være sammen med de store”.

Herefter fik Gry lov til at klippe snoren
hvorefter børnehave- og SFO børnene fik
lov til at pakke et væld at gaver ud, som der
var sparet sammen til hele året. Ceremonien
sluttede med æbleskiver og saftevand til alle. (-mb)

Konstitueret skoleleder Niels Henrik Larsen udtrykte herefter også sin store tilfredshed med de nye superflotte lokaler, der skaber sammenhæng hele institutionen igennem
fra de 2-årige til de 15-årige, og med mulighed for at knytte endnu stærkere bånd både
for børnene og de voksne. Alle får en sammenhængende institution, og dermed mulighed for også at få kontakt med hinanden.
Der bliver en glidende overgang fra børnehave til skole og de små lærer de store at
kende lige fra de begynder i børnehaven NaturMusen, og omvendt for skolebørnene.
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Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2013
Priser (alle priser er inkl. moms):
Fast afgift............................................................................ 800,00 kr.
Kubikmeterpris ........................................................................4,25 kr.
Statsafgift pr. m3 .....................................................................7,44 kr.
Tilslutningsafgift:
Tilslutning inden for byzone ...............................................10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone................................................43.750,00 kr.
Begge er eksklusiv reetablering
Vandledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning:
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning.
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller:
www.rsforsyning.dk
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og september.
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsendes.
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Rykker, selvaflæsningskort:..................................................... 81,25 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort): ................................... 337,50 kr.
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ........................ 125,00 kr.
Lukkegebyr: ........................................................................ 375,00 kr.
Oplukkegebyr: ..................................................................... 468,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning:.................................... 81,50 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted):
Efter regning
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det foregående år.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæsningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning.
Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug.
OBS:
Prisen er steget på grund af forhøjede afgifter. Prisen for vandet til vandværket
er uændret.

Sang og fortælling i præstegården
I vinterkulden er der lunt med sange og historier torsdag d. 31. januar kl. 14.
Alle er velkomne! Bodil Toftdahl
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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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I 25 år i samme virksomhed….
..det var, hvad Jens Peder Jensen (52),
Holmgårdsvej 3 i Grønbjerg kunne markere
først i november 2012 i virksomheden IdeHuse. Begivenheden blev markeret ved en
festlig sammenkomst i personalestuen på
Ørnhøjvej. Og som det sig hør og bør i et
byggefirma med mange håndværkere, stod
den på sild og snaps og en håndbajer efterfulgt af alskens herligheder i pålæg og ost.
Alle virksomhedens ansatte var inviteret ligesom de kontakter, som Jens Peder Jensen
gennem tiden har haft berøring med, var inviteret.
Jens Peder er født og opvokset på gården
Landlyst i Grønbjerg (Holstebrovej 30) og
gik i skole ved fru Halkjær i 1. og 2. kl. i vestre skole (Sønderkjærsvej 1) og siden i
østre skole ved Nyborg (Grønbjergvej 45),
indtil den nye skole blev færdigbygget i
1970.
Efter endt skolegang fik Jens Peder plads
hos Kloakmester Wesley Kjeldgaard i Ørnhøj. Arbejdet med dræning, kloak og anlægsarbejde fandt Jens Peder interessant og

efter en tid hos Wesley, søgte han nye udfordringer i anlægsvirksomheden B & V
Kristensen i Ringkøbing. Her kom Jens Peder i de stille arbejdsperioder om vinteren på
adskillige kurser i bl.a. jernbinding, nivellering, beton og afsætning af sokler. I dag er
det en speciel uddannelse.
I perioden i Ringkøbing var Jens Peder med
til at opføre bl.a. Amtsgymnasiet og Det
Kristne gymnasium. Efter 10 år med anlægs- og støbearbejder samt byggeri hos B
& V Kristensen fik Jens Peder i 1987 tilbud
om at arbejde for Ivan Mortensen. Og da arbejdsstedet lå mere bekvemt for Jens Peders
hjemadresse og med nye udfordringer, slog
han til. Jens Peder fik til at begynde med ansvaret for otte andelsboliger og fem parcelhuse i Spjald. Efter det blev det til 25 år med
ansvar for støbehold, bund og sokkelarbejde
gjort klar til murerne. Jens Peder tager selv
kontakt til landmålere og øvrige entreprenører i forbindelse med afsætning af husene og
opførelsen af sokkel og bund. Et meget selvstændigt arbejde siger Jens Peder. (-mb)

Ivan Mortensen (th) overrækker Jens Peder Jensen en erkendtlighed for 25 års trofast arbejde i virk(foto mb)
somheden.
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I Grønbjergpiger - Britta Dam
Velkommen til Ingrid Kirks projekt: Grønbjergpiger fortæller. Der vil fra dette nummer og ca. atten numre frem komme indlæg/
fortællinger som atten-nitten piger/kvinder i
Grønbjerg har skrevet.
Om det skal ende med et samlet hæfte eller
evt. bog, må tiden vise. Rigtig god fornøjelse
med den første fortælling. (-mb)
Med dette nummer indleder vi med det første
af 18 skønne pigers fantastiske, åbenhjertige
fortællinger.
Jeg håber virkelig, at bladets læsere vil nyde
at læse disse kortere eller længere beretninger om det virkelige liv herude blandt helt
almindelige kvinder, som hver især har en
virkelighedsnær og god historie at fortælle.
Britta Dam har ikke haft noget imod at
"lægge ud", og så vil, de øvrige skribenter
følge i en lind strøm!
God fornøjelse! - Ingrid Kirk.

Livsglæde trods sorg
For godt 22 år siden, i 1990, drog jeg sammen med min lille familie af sted på ferie til
Bornholm. Dog nåede vi kun over med færgen fra Grenå til Varberg, hvorfra vi så skulle videre i Sverige for at nå færgen fra Ystad
til Rønne.
Så langt nåede vi aldrig. Efter ca. en halv
times kørsel stødte vi frontalt ind i en modkørende bil – også ført af en dansk statsborger.
I vores bil var vi min samlever, Hans Jørgen,
min søn Chris på 9 år og jeg.
Hans Jørgen døde på stedet, og min søn
Chris blev erklæret hjernedød ved ankomsten til sygehuset i Halmstad, hvor man efter
knap 2 timer slukkede for respiratoren. Jeg

var ikke ved bevidsthed, så det blev en ren
lægelig vurdering, at der blev slukket for
respiratoren.
Jeg var indlagt på sygehuset i Halmstad i 5
dage, hvoraf de første 4 dage var i respirator. Lige efter ulykken lå jeg på operationsbordet i 14 timer, grundet mange skader i
det meste af kroppen.
Min familie og Hans Jørgens piger kom til
Sverige om aftenen samme dag, som ulykken var sket. Da de rejste hjemmefra, vidste
de ikke, om jeg overlevede ulykken.
Den 5. dag efter ulykken blev jeg fløjet til
Billund og derfra med ambulance bragt til
Horsens Sygehus.

Tusind tak til alle der gør dette blad muligt
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hvor hun solgte det og flyttede ind til
Horsens. Min søster rejste hjemmefra, da
jeg var 15 år. Hun flyttede da sammen med
sin kæreste, den mand hun fortsat er gift
med på 37. år. De har 2 sønner.
Jeg var uddannet smørrebrødsjomfru og arbejdede frem til ulykken i køkkenet på Vejle Sygehus. Men grundet de skader, jeg pådrog mig ved
ulykken, skulle jeg revalideres eller på førtidspension. Jeg var meget bevidst om, at jeg i en
alder af 31 år ikke ville ende på førtidspension,
så jeg startede på en revalideringsplan.
Først var jeg på højskole, Husflidshøjskolen
i Kerteminde, i 8½ måned, da jeg godt kunne tænke mig at blive håndarbejdslærer. Jeg
fandt dog ud af, at det ikke var den vej, jeg
skulle.
Nytåret 1991/92 tog jeg med nogle af de
andre fra højskolen til fest i Bjerringbro,
hvor jeg mødte en ung mand på min egen
alder. Vi mødtes igen til fest samme sted en
måned senere og faldt godt i snak. Efter
mange telefonsamtaler og besøg hos hinanden blev vi et par, Niels og jeg, og er nu gift
på 18. år.
Niels stammer fra Vroue ved Skive, og han
flyttede til Grønbjerg i 1987/88 grundet sit
arbejde. Niels´ forældre er begge døde.

Hjemme i Horsens
Jeg var indlagt på Horsens Sygehus i knap 6
måneder. De første 2,5 måned var jeg sengeliggende, og derefter sad jeg i kørestol i lidt
over et halvt år.
Efter endt indlæggelse med flere operationer
kom jeg hjem til et nyt hjem og et nyt liv.
Ingen møbler fra mit tidligere liv og ingen at
vende hjem til, ingen som jeg kunne holde
om eller være der for.
Tiden efter ulykken var meget svær og til
tider uudholdelig, havde mest lyst til at komme væk. Hvad kunne livet byde mig, når det
vigtigste i mit liv manglede, min søn?
Min familie og mine venner hjalp mig meget, men det sværeste var stunderne i ensomheden.
Opvækst og familie
Jeg er født i Horsens, og sammen med min
storesøster vokset op her hos vore forældre.
Vi boede lidt uden for Horsens i et enfamilieshus, som mine forældre fik bygget i
1971/72. Min far var selvstændig gulvlægger
og kørte sit firma hjemmefra, og min mor
arbejdede som husassistent på et plejehjem.
Der var hun, til hun gik på efterløn, da hun
blev 62½ år. Min far døde af kræft i hjernen
i 1985, min mor boede i huset frem til 1997,

På besøg ved den Kinesiske Mur
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Ny uddannelse
Jeg tog Hf-fag, kom ind på socialrådgiveruddannelsen i 1994 og blev uddannet i 1997 fra
Den Sociale Højskole i Esbjerg.
Og en ny familie
Jeg kunne ikke få flere børn efter ulykken.
Niels og jeg talte meget om, at hvis vi skulle
have børn sammen, så skulle vi i gang med
at søge om adoption. Og dette besluttede vi
os så for. Vi gik i gang med adoptionsansøgningen i december 1997.
Vi blev godkendt i november 1998.
Vi fik i oktober 1999 stillet en pige på 13
måneder i forslag. De oplysninger, vi fik
dengang, var højden, vægten og hovedets
størrelse. Da vi sagde ja til pigen, som vi fik
stillet i forslag, fik vi udleveret 2 billeder af
vores kommende datter. De billeder fulgte os
alle steder, og vi viste dem glade frem.
Vi rejste til Kina den 29. november 1999
sammen med syv andre kommende adoptivforældre for at hente vores datter hjem. Vi
havde da fundet et navn til vores kommende
datter - Jasmin Cao Dam. Vi fløj til Beijing,
hvor vi boede de første 5 dage. Her havde vi
tid til at komme ud at se noget af Kinas kultur, hvorefter vi fløj til Nanchang. Vi fik
overdraget Jasmin på det hotel, vi skulle bo
på i Nanchang.
Jasmins kinesiske navn var: Cao DongLan

Britta og Jasmin Cao i hallen på hotellet hvor de
var indkvarteret

(betyder blomsterregn). Vi skulle nu udfylde
nogle papirer og fotograferes sammen med
vores datter, inden alle formaliteterne var
klaret. Desuden måtte Jasmin sætte sit fodaftryk på diverse dokumenter for at sige ja
til, at hun ville have os som forældre.
Vi fik, og har en skøn datter. Jasmin er nu
14 år, og selvom angsten for at miste det
bedste man har, dukkede op igen, efter at vi
have fået Jasmin Cao, så er det det hele
værd.
Og en ny slem ulykke
Jeg arbejdede i forskellige kommuner og
kom så ind på Holstebro Sygehus, hvor jeg
havde job frem til den oktobermorgen i
2003, hvor jeg blev påkørt på vej til arbejde.
Denne ulykke medførte en stor ændring i
mit og familiens liv. Jeg fik trykket bækkenet samt fik et piskesmæld. Jeg fik herved,
og har stadig, dagligt smerter i det meste af
kroppen, koncentrationsbesvær, svært ved at
huske og kan ikke læse og huske, hvad jeg
læser. Derudover lider jeg dagligt af angst
for at miste Niels og Jasmin.
Det endte med, at jeg gik til psykolog, for at
vi alle kunne holde ud at være i det. Jeg fik

Niels, der sidder med Jasmin Cao, og Britta er i
færd med at underskrive adoptionspapirerne.
Personen i forgrunden er kineser og ved siden af
sidder en tolk
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nogle redskaber, som jeg fortsat bruger
jævnligt, når angsten vil overtage den normale tankegang. Jeg fik at vide, at jeg også
lider af posttraumatisk stresssyndrom, hvilket vil sige, at man har katastrofetanker m.m.
Jeg kom i arbejdsprøvninger, hvilket faldt
dårligt ud, og i juni 2005 tilkendtes jeg førtidspension.
De første par år efter påkørslen i 2003 var
det meget svært at affinde sig med ikke at
skulle ud på arbejdsmarkedet igen. Men efter
megen hjælp fra både min egen familie og
fra psykologen, kom jeg i gang med livet
igen!

bro 7,5 time ugentligt. Hun har gået på Balletskolen fra 0. klasse og går nu i 8 kl. Vi,
hendes forældre, nyder at se hende danse og
er stolte af det, hun kan, og er sikre på, at
hvis hun fortsat arbejder meget målrettet
med sin dans, så vil hun nå sine drømmes
mål.
Her i efterårsferien drager Jasmin sammen
med DTA på tur til Madrid, hvor de skal
optræde forskellige steder, bl.a. på Den
Spanske Royale Balletscene.
Epilog
I min familie siger man, ”at livet kun er for
de stærke”. Så er det da godt, at jeg er
”stærk”! Og min far sagde altid i mine ungdomsår: ”Husk, at ingenting er så svært, at
man ikke kan arbejde sig ud af det!" Hold
da op, det er nu lettere sagt end gjort, for
sorgen over at miste et barn, tager lang tid
og mange tårer, og lange snakke. Og så når
man alligevel aldrig helt over på den anden
side, men lærer, at have det med sig hver
dag.
Sorgen over at miste et barn er efter år for
det meste usynlig. Som jeg selv beskriver
det, så er "sløjfen" sommetider synlig, og så
vælder minder op.
Men for det meste går man rundt med en
usynlig sløjfe, som bare er der.
Men kort sagt, så er det dejligt at være gift
med én, som man kan dele glæde og sorg
med, og hvor var det godt, at vi sagde ja til
at adoptere en lille pige fra Kina, også selvom man igen siger JA til angsten for at miste det bedste, man har.
Hvis vi stækker vore vinger, så svækker vi
også dermed vort liv.
"Så, hvo intet vover, intet vinder". Og jeg
har trods mange tårer og skavanker vundet
mere end det tabte
Fortalt af Britta Dam, Algade 6

Jasmin
Jasmin er glad for at danse, og lige fra hun
begyndte at gå, optrådte hun for os med sang
og dans. Før hun blev 3 år, startede hun med
børnedans inde i Herning. Efter en sæson
rykkede vi til dans i Holstebro hos Per
Madsbjerg, hvor hun dansede i 5 år. Så
manglede hun imidlertid udfordring, og hun
startede med sin dansepartner Annesofie til
dans i Struer Sportsdanserforening. Alt, hvad
de to deltog i, vandt de, og de blev vinder af
Jysk/Fynsk Mesterskabet 2 gange samt vinder af Ranglisterne i 1 år.
Derfra startede Jasmin i Aarhus hos Mads
Vad, hvor hun fik en dreng som dansepartner, og hun elskede at komme af sted trods
de lange køreture. Efter 2 dansepartnere mere, fornemmede hun, at hun ikke længere
kunne finde glæden ved at danse alene og
vente på en ny dansepartner. Jasmin prøvede
nu at danse moderne dans i Aarhus, hvilken
hun tabte sit hjerte til. Så på den baggrund
søgte hun optagelse på en 3-årig danseuddannelse på Dansk Talent Akademi (DTA),
Holstebro, hvilket hun, på trods af sin unge
alder, kom ind på et år før tiden, og der er
hun nu startet efter sommerferien. Jasmin
danser pr. uge ca. 12-14 timer fordelt på 3
aftener, hun elsker at danse, og hun har flair
for dansen. Ved siden af DTA danser hun jo
også på danselinjen på Balletskolen i Holste-

Citat: Selv en rejse på tusind mil begynder
med det første skridt! 
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- Handel lokal det gør vi...
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