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RUNESTENEN

 Redaktionen

generalforsamling, der finder sted den 14.
maj.

Kære læsere - borgere i Grønbjerg!

Fra egne rækker
Runestenens EDB og andet udstyr, software
og hardware er ved at være af ældre dato, og
trænger gevaldig til en opstrammer for at
følge med og gøre processen med bladet så
let og smertefrit som muligt. Det er nye programmer, både af redigeringsmæssige og opsætningsmæssige, billedmæssige og sikkerhedsmæssig karakter, der skal opdateres,
hardwaren, tastatur, printer, skærme osv.
osv. skal også løbende opdateres og fornyes,
for at man kan leve op til en vis rationalitet,
kvalitet og hurtighed. Da Runestenen ikke
råder over tilstrækkelige midler til denne udskiftning i fuld omfang, har vi spurgt foreningslivet i Grønbjerg om støtte til processen. Udgifterne til hele processen deles med
1/3 til Runestenen 1/3 til undertegnede personligt og 1/3 til foreningslivet i Grønbjerg.
Og jeg må sige, at der ikke har været nogen
tøven fra foreningernes side, om at støtte
Runestenen i den proces. Jeg er dybt taknemmelig over de tilsagn, som jeg har fået
over hele linjen. Mange tak. Det er sådan en
gestus, der gør det sjovt at fortsætte.

I sidste nummer …
...kom det på denne side frem, at Runestenen
ikke var teenager mere. Og dermed forhåbentlig var faldet til ro og ingen rebelske tilbøjeligheder. Men med forbehold for, en
gang imellem, at skeje ud, og det gør vi så
allerede nu, på denne måde:
Forsiden….
...er jo mildest talt lidt anderledes end sædvanlig.
For det første er det, som det fremgår, tyve
år siden, at det første nummer udkom, idet
det kom på gaden den 15. marts 1993.
For det andet blev redaktionen enig med sig
selv om, at spørge en ”udenforstående” om
at kreere forsiden til dette nummer.
Redaktionen vedtog enstemmigt at spørge
Finn Krogh Jørgensen, om han ville påtage
sig opgaven. Og betingelserne var at følgende skulle fremgå:
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 Runelogoet
...men ellers havde Finn frie hænder til at
kreere forsiden, og man kan jo gå på opdagelse på forsiden og se alle de finurlige påhit
som Finn har begået.

Deadline for nr. 122 er
Lørdag d. 27. april 2013
Bladet udkommer
onsdag d. 15 maj 2013

Den nye forening i Grønbjerg
Bortset fra at der dukker den ene nye virksomhed op efter den anden her i vort lille
sogn, så er tiden kommet til at afsløre den
helt store foreningsfusion. Inde i bladet kan
man læse om begivenheden.
Man vil måske også undre sig over, at der i
bladet er annonceret med hele tre ekstraordinære generalforsamlinger. Det er ikke fordi,
der skal ske nedlægning eller lukning. Det er
for, at vedtægterne i de berørte foreninger
skal være enslydende, så en fusion kan komme på tale. Man kan få meget mere at vide
om den fusion ved at møde op til den fælles
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Q 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.

Det kulturelle
På det tidspunkt ca. 1957-58 var Dorte Kollo
(født 1947) barnestjerne og skulle synge i
Grønbjerg Forsamlingshus, og det måtte vi
komme op at høre. Jeg tror kun hun var 10
år gammel og havde naturligvis sin mor
med. Hun var så sød og havde en fin kjole
på og fine sko. Vi syntes hun var meget dygtig. En rejsebiograf kom også til Grønbjerg.

Vi fik lov til at komme i biografen, og jeg
tror, at vi så en ”Far til fire” film.
Pinsefester
Pinsefest i Granly, det var noget mine bedsteforældre i Grønbjerg begyndte med. Da
mine forældre Mariane og Andreas blev gift
overtog de denne tradition, så i alle mine
barndomsår, er der blevet holdt pinsefester i
Granly. Det var både min mor og min fars
familier der deltog. Alle glædede sig meget
til at se hinanden, og den gode tradition bevirkede jo, at vi i dag kender alle vore fætre
og kusiner. Pinse morgen blev der smurt
smørrebrød til alle, vi fik øl, sodavand og
saftevand. Til eftermiddagskaffe var der
mange slags brød og småkager. Dagen fik vi
til at gå med at spille fodbold, rundbold, lege
tagfat, hoppe i sjippetov, medens de voksne
sad på græsplænen og snakkede eller gik en
tur til andedammen ude i mosen.

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93

Belønningen
Når vi havde været dygtige til at hjælpe,
kunne det blive belønnet på mange måder.
F.eks. var vi engang i teater i Vesterhavshallen i Ringkøbing. Der så vi stykket Hagbart

Søndervang 3
6973 Ørnhøj
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og Signe. Jeg kan ikke huske, hvad stykket
handlede om, men jeg tror, at det var Birgitte Price der spillede Signe. Jeg mindes, at
det bare var så fantastisk, og inden vi skulle
se teaterstykket, var vi inde på Missionshotellet for at spise. Belønningen kunne også
være en tur i Cirkus eller det kunne være en
tur til Rømø. Når vi sådan var på ture ”i det
blå”, havde mor altid lavet en god madkurv,
og jeg synes altid, at vi skulle køre alt for
langt, før vi skulle spise! På hjemturen holdt
vi et eller andet sted for at få en is. Sådan
har vi haft rigtig mange gode ture i løbet af
vores barndom.

vinde over vores modstander, når vi skulle
spille kamp. På vej hjem fra træningen, var
vi, når vi en gang i mellem havde fået penge
med hjemmefra, inde i iskiosken hos Katrine
Tipsmark for at købe en is (hjørnet af Algade og Grønnegade – opad mod byen – hvor
der i dag er en tilbygning til Grønnegade 2).
Hun var sådan en rar slikmutter.
Tyttebærrene
I efteråret, når tyttebærrene var modne, var
vi med vores mor i ”tyttebærheden” (det
mange i dag kalder doktorens hede), vi havde altid kaffe og brød med. De første år vi
var med, syntes vi nok, at det bedste var, når
vi skulle have kaffen. Mor var hurtig til at
plukke. Kirstine og jeg plukkede nok lidt om
kap - hvem havde flest bær, når vi kom
hjem? Der var særlig et år, lige meget hvor
man så hen, var det rødt af tyttebær. Vi kravlede op ad ”Helmbakkerne”, hurtig fik vi
fyldt vores spande og kurve. Alt, hvad vi
havde med at plukke i, blev fyldt. Så slæbte
vi det ned til markvejen, hvor far så kom
med vognen og kørte det hjem. Det var simpelthen fantastisk, det skal opleves. Vores
mor og os piger har tjent mange penge ved
at plukke tyttebær, samtidig med at vi har
haft rigtig mange sjove og gode timer, der i
heden. Også med vores medbragte brød og
kaffe, som vi altid glædede os til at skulle
nyde med hinanden, og gætte på hvem der
mon havde plukket flest bær.

Moderniseringen i 1958
Vores forældre havde sølvbryllup den 7. december i 1958. I sommeren 1958 moderniserede de stuehuset og svinehuset, der blev
lagt vand ind, nyt køkken, badeværelse, centralvarme. Jeg husker det som noget særligt,
alting var pludselig blevet meget nemmere.
Om morgenen på selve dagen kom der mange naboer og familie for at synge for mor og
far. Om aftenen var der stor fest i forsamlingshuset i Grønbjerg.
Sporten
Vi spillede også håndbold i Grønbjerg, det
var Bjarne Bager der var vores træner, han
var en rar mand, men kunne da også godt
blive skrap, hvis vi blev for sløve. Han ville
jo have et godt hold ud af os, så vi kunne

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

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab

4.
5.
6.

Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
Bestyrelsen
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dejlig varm natkjole, en lyserød fugl som vase, en strikket undertrøje, en lille blå mokkakop, en dukkeseng som bedstefar i Torsted
havde lavet, og meget mere. Når vi var færdige med pakkerne, læste bedstefar en julehistorie og nogle af de voksne sad og halvsov
ind i mellem. Når historien var færdig, fik vi
lidt julegodter og en appelsin, som vi gjorde
godt blød, derefter skar vi toppen af og proppede en eller to sukkerknalde ned i appelsinen, og så suttede vi alt saften af den igennem sukkerknaldene og spiste kødet bagefter. Det var bare så godt. Julemorgen havde
mor fyret i kakkelovnen, så det var dejlig
varmt at komme op. Vi fik lov at sidde og
spise morgenmad i den varme stue i vores
nye natkjoler.
Julen var en dejlig tid, familien blev besøgt
og der blev danset om juletræet alle steder
hvor vi kom. Også når der kom gæster hjemme hos os, dansede vi om juletræet. Julen varede lige til Hellig Tre Konger den 6. januar,
men så kom ”julen ud”. Vi hjalp mor med at
pakke alle juletingene og julepynten sam-

Julen
Juleaften var noget helt særlig. Vores bedsteforældre fra Grønbjerg, fars bror Holger
hans kone Lilly og deres datter Johanne
kom. Men inden da skulle gæssene, som vi
skulle have juleaften, slagtes og gøres i
stand. Det kom bedstefar og hjalp med. Jeg
kan huske, at dunene blev puttet i sække og
så skulle de gemmes til en ny pude.
Det var bedstefar, der pyntede juletræet, vi
måtte ikke se træet før vi skulle danse om
det. Før middagen blev der skålet i kirsebærvin med en småkage til, for at mindes dem
der ikke var her mere.
Mor lagde gåsen på stegefadet og kom ind i
stuen til os, sagde glædelig jul og satte fadet
foran bedstefar hvorefter hun satte sig. Derefter bad far en bordbøn, det var den eneste
gang om året, der blev bedt bordbøn. Da
bedstefar var en sand mester i at skære for,
gik han i gang med det medens kartofler,
sovs og rødkål kom ind. Der var også æbler
med gele og tyttebærsyltetøj. Desserten var
sveskekage med makroner og flødeskum og
en mandel. Det var lidt forskelligt, hvem der
vandt mandelgaven.
Efter middagen skulle de voksne altid have
en kop kaffe og en kage. Medens de fik det,
begyndte vi at vaske op, så vi kunne komme
til at danse om træet. Der skulle altid være
ryddet op før vi skulle danse om juletræet.
Bedstefar tændte lysene på træet, som stod
bag ved sengene i sovekammeret. Det var
det eneste sted det kunne stå, og hvor vi
kunne danse rundt om det. Juletræet var så
fint med lysene og alt dets pynt. Fehår var
lagt på som det fineste spindelvæv, og der
var ligesom ringe om der hvor lysene var,
det var eventyrligt. Vi glemte næsten alt om
gaverne et øjeblik. Før vi gik i gang med gaverne sang vi nogle sange. Det var de gode
gamle julesange og salmer som ”Glade jul”,
”Det kimer nu”, ”Et barn er født i Betlehem”, men der var også plads til ”På loftet
sidder nissen” og ”Højt fra træets grønne
top”.
Vi blev nu altid glade for vores gaver. En
8
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med mange bolde i luften. Der blev lavet
mange hundekunster. Efter sådanne lege
kunne aftenkaffen være pandekager eller æbleskiver, rød grød med fløde, lige meget
hvad vi fik, var det altid godt. Når vi så skulle hjem fulgtes vi ad alle sammen op til ”æ
hyv” (den vi i dag kalder Hestehøjene i Hoverdal plantage), der stod vi alle og sang ”I
skovens dybe stille ro”. Det syntes jeg var
meget højtidelig. Efter sangen gik vi alle så
hver til sit.

men, og så begyndte skolen igen efter en
god juleferie.
Når det havde sneet var mor og far med ude,
hvor vi alle fik en god snekamp. Det hændte
ofte, når der var meget sne, at far spændte
hestene for kanen med seletøj, der var forsynet med bjælder. Så gik turen enten til farbror Niels´ eller til Hover, hvor vi fik eftermiddagskaffe. På de ture var vi pakket godt
ind i varme tæpper, det var rigtig hyggeligt.
Hjemmeslagtning
Når der skulle slagtes gris, kom Peter Jensen, han var hjemmeslagter. Han skød grisen
og stak den så alt blodet løb ned i en spand,
det skulle vi så røre i. Af blodet lavede mor
den dejligste blodpølse, som vi spiste med
fedtegrever og sirup. Peter Jensen gjorde
svineblæren ren. Den blev pustet op og
hængt til tørre, og så brugte vi den som bold.
Jeg tror ikke der var ret meget på grisen,
som ikke blev brugt.

Vinterleg
Der blev også tid til megen vinterleg. Når
mosen var frosset til med is, løb Christen,
Kirstine og jeg på skøjter næsten hver dag.
Så var Ejgild, Svend og Erik også tit med, eller vi var i Hover hos dem. Nogle gange
kunne det ske, at vore mødre kom med boller
og varm chokolade, så var der godt nok fest,
og vi glemte helt at vi frøs både vore fingre
og tæer. En gang Christen og jeg var på isen
alene, faldt Christen igennem isen. Jeg var
stiv af skræk og turde ikke røre mig. Heldigvis kunne han selv komme op. Da vi kom
ind fra isen sagde Christen, at jeg skulle
skynde mig at løbe hjem og sige til mor, at
hun skulle varme nogle tæpper, for han frøs
meget. Han kom heldigvis godt over den
dukkert. Den forskrækkelse gjorde godt nok,
at det varede lang tid, før vi var på skøjterne
igen.

Legene
Faster Sigga var rigtig god til at arrangere
”slå katten af tønden” eller ”cykel ringridning” eller også skulle vi alle komme over
til faster Sigga og lege, både børn og voksne. Hun kunne også arrangere cirkus. Én
kunne gå på stylter, en anden kunne gå med
en kop vand på hovedet, en tredje kunne
med en paraply i hånden gå på en line, som
var lagt på jorden, en anden balancere med
en pind på næsen, én cyklede på baghjulet.
Nogen kunne gå på hænder og én spillede

Ringridning i Grønbjerg
Engang der var arrangeret ringridning i

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

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
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Jeg synes i det hele taget, at mor og far har
været gode til at lege arbejdsglæden ind i os.
Det er vel en af de bedste gaver, man kan give sine børn. Vi har da alle fire fået lært at
bestille noget. Jeg kan godt huske, at jeg synes, at de børn der boede oppe i byen havde
det meget nemmere, end vi havde. Men de
børn som boede i byen, synes at vi havde alle ting ude på landet. Der var god plads til at
lege, og vi havde alle dyrene. Det havde de
da nok ret i. Nogle gange ville jeg nu godt
have byttet.

Grønbjerg by. Karlene fra gårdene havde
pyntet deres heste Rudolf Conradsen red på
vores hest Lise. Alle rytterne red op gennem
byen, foran dem gik et orkester og allerforrest gik en politimand, alle red ned på stadion jeg husker ikke så meget fra selve dagen,
men synet af kortegen op gennem byen
glemmer jeg aldrig. Det var simpelthen så
stort.
Christens Konfirmation
Jeg husker lidt fra Christens konfirmation.
Bl.a. kom ”Johannes Post” dagen inden konfirmationen med en Højskolesangbog. Det
var blevet en tradition, at han personligt gav
alle konfirmander en Højskolesangbog. Det
havde han gjort i rigtig mange år. På konfirmationsdagen var vi i kirke, og hjemme var
der mange gæster. I kirken blev konfirmanderne overhørt i det stof, der var blevet gennemgået i løbet af vinteren. Jeg kan huske,
at Kristen blev helt rød i hovedet, fordi han
havde glemt, det han skulle svare, men jeg
tror nok, at min far hviskede svaret til ham. I
konfirmationsgave kan jeg huske, at han
blandt andet fik et fotografiapparat og en
kæmpe stor stak femkronesedler. Resten af
gaverne er for mit vedkommende gået over i
glemslens mørke.

Konfirmationsforberedelse
Da vi nærmede os konfirmationsalderen gik
vi også til præst. Det foregik i præstegården
på Algade 34. Konfirmandstuen var på loftet. Konfirmationsforberedelsen bestod
blandt andet i, at vi fik salmevers for, og de
ti bud skulle også helst læres uden ad, men
pastor Sørensen sagde altid: ”Husk det nu
bette børn, læs det to gange og ikke mere.”
Det hændte også, at en af drengene blev
sendt om til Halfdan efter æbler til os.
(købmanden der havde forretning der hvor
”Grønbjergstenen” i dag står)
Vi blev konfirmeret den 19. marts 1961 i
Ørnhøj Kirke. Vi var meget skuffede over, at
det ikke kunne blive i Nørre Omme Kirke.
Nørre Omme Kirke var ved at blive restaureret (1960 – 61), og man kunne ikke nå at blive færdige til konfirmationen, men da vi efterfølgende skulle til alters, var kirken færdig
og genindviet. Vi havde en god konfirmationsdag med hele familien, vi fik mange
skønne gaver. Far havde solgt den gamle
HGF, altså Ford bilen, og havde, da vi skulle
til alters efter konfirmationen, købt en Renault. Det var en fin lille blågrøn bil.

Ud at tjene
De sidste to somre før jeg blev konfirmeret,
tjente jeg hos Ingerlise og Knud Agergaard
(Kjærgårdsvej 1). Jeg passede deres lille
dreng, Jens, og hjalp til med mange forskellige ting. Den første sommer fik jeg 50 kr.
om måneden, den anden sommer 90 kr. om
måneden. Jeg følte mig temmelig rig. Det
var et dejligt sted at være. Jeg sov hjemme
og cyklede derop om morgenen.

Vi fortsatte med at gå i skole til sommerferien, herefter var tiden ved Nørre Omme skole
slut.

Dansen
Hver mandag aften var der ”gammel” dansemusik i radioen. Mor var fantastisk til at
danse, og til musikken i radioen lærte mor
os at danse vals og mange andre danse. Det
var aftener jeg aldrig glemmer.

Tak til mine forældre og søskende for en dejlig og uforglemmelig barndom i Granly. 
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 Runestenen i Tyve år

tror nu nok, at jeg havde sådan en halvanden-nåls printer. Den kunne i hvert fald ikke
bruges til noget, der skulle trykkes). Så printerkapacitet skulle vi låne os til.
Så vi var meget glade, da Grønbjerg Møbelindustri forærede os en printer, og siden fik
vi også en håndscanner, så billeder og andet
kunne blive digitaliseret. Det var store fremskridt.
Vi sad en hel weekend, alle tre, fra fredag
aften til søndag aften og skrev de håndskrevne ark, som vi fik fra folk, ind på vore
computere for at gøre Runestenen færdig.
Vel hyggede vi os - og vore koner kom, og
så spiste vi sammen - og var vi der alle sammen mand kone og børn, var vi omkring en
15-17 mennesker.
Det er blevet meget nemmere, men knap så
selskabeligt. Artiklerne - dem vi ikke selv
skriver, kommer til redaktionen pr. e-mail.
Billederne er digitale. Og det hele kan
”blot” hældes ind på de foruddefinerede
sider. Siderne udskrives i pdf-format og kan
i princippet sendes til trykkeren med e-mail.
Der, hvor der ikke er sket de store forandringer, er i forbindelse med omdeling af bladet.
Det skal stadig omdeles til alle her i Grønbjerg, men... Først fik vi Post Danmark til
det - bladene skulle hentes ved trykkeren og
skulle så blot afleveres i Spjald, siden blev
Post Danmark meget besværlig at arbejde
med. Bladene bliver leveret her i hovedkvarteret, men nu kører vi selv rundt med bladet.
(-mb) 

Det er rundt regnet eller knap en fjerdedel af
et mennesket levetid. Og i det tidsrum er der
da sket en fantastisk udvikling.
I 1993 sad vi og klippede og klistrede. Vi
arbejdede med et tekstbehandlingssystem,
der hed Word Perfekt. Bill Gates var dårlig
nok tør bag ørene, og Windows lå langt ude i
fremtiden. I hvert fald i Grønbjerg. Vi arbejdede på Dos-basis - nærmest en blå skærm,
og så skulle vi ind i manualen for at se hvordan man skiftede skrifttype og størrelse ellers skulle det huskes udenad.
Vi var Alan Larsen, Finn Krogh Jørgensen
og undertegnede nuværende redaktør.
Finn og jeg svor til styresystemet Dos, vi er
jo ingeniører og kan godt lide at have fingrene helt nede i materien. Alan er lærer og
havde hørt om noget der hed Windows og et
program, der kunne sætte sider op, og teksten der flød fra den ene side til den næste.
Men nej, Alan blev hånet for sine synspunkter, for vi ingeniører vidste jo godt, at Windows aldrig ville blive til noget, og at sådan
et progran aldrig vil finde fodfæste. - Man
har vel lov at skifte standpunkt.
Billederne blev taget med sorthvid film, og
filmene skulle først fremkaldes, og hele filmen skulle helst bruges, før vi sendte den til
fotografen. Så skulle de rastes (for at de kunne trykkes) - det fik vi Jens Erik Bygvrå til.
Artiklerne blev skrevet, og billederne blev
klistret ind. Printer havde vi ingenting af (jeg

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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 Menighedsrådet

følgende indhentes der tilbud, evt. licitation.
Af større ting der er gennemført i den netop
afsluttede valgperiode kan nævnes, nyt lydanlæg til kirken, nyt oliefyr, renovering af
parkeringsplads, udtagelse og renovering af
bevaringsværdige gravsten. Derudover er
der løbende vedligehold og udskiftning af
graverens redskaber og maskiner.
Endvidere er det kirkeværgens opgave, til
de der må ønske det, at tegne legataftaler
med pårørende, til personer der bliver begravet eller bisat. Det vil sige, at man laver
en aftale og indbetaler et bestemt beløb.
Derefter bliver graven så ren- og vedligeholdt i fredningstiden, som er 25 år for kistegrav og 15 år for urnegrav.
I Nr. Omme Menighedsråd prioriterer vi
højt, at vi har en kirke og kirkegård der
fremtræder velvedligeholdt og indbydende.
Vi mener det er værdifuldt, at pårørende, og
andre der kommer til og færdes på kirkegården, har en god oplevelse.
Det var et par ord om det praktiske. Når
dette er sagt, føler vi i Menighedsrådet
grundlæggende, at der med kirken, fra vores
forfædre gennem generationer er betroet os
en værdifuld kulturarv. Vi ser det som en
ære og pligt, at levere denne arv videre til
vores efterkommere i samme stand, som vi
har modtaget den. 

Ved: Kirkeværge Gravers Kjærgaard

Ved indgangen
til kirkegården
findes en stander
med forskellige
informationer.
Praktiske såvel,
som navne på
personer
der
relaterer til kirkens virke.
Heriblandt kan
man se, hvem
der er kirkeværge. - Hvilke opgaver har så en
kirkeværge? Som menighedsrådets repræsentant er det kirkeværgens opgave, i samarbejde med graveren, at sikre kirken og dens
omgivelser. Det gøres bl.a. i forbindelse med
et årligt syn, hvori der deltager en relevant
fagperson. Ca. hvert tredje år kommer Provsten fra Skjern, sammen med en arkitekt fra
Ribe Stift på syn. På disse syn tilser vi kirke,
kapel, graverhus, parkeringsplads og kirkegård med henblik på reparationer og vedligehold. Er det mindre ting, der skal sættes i
værk, tages i samarbejde med graveren, kontakt til relevant håndværker. Er det større
ting, skal det på næste års budget, og efter-

Grønbjerg Ungdomsklub
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling
tirsdag d. 2. april 2013 kl. 19.00
I klubhuset

Dagsorden:
Valg af stemmetæller
Valg af dirigent
Indkomne forslag: Ændring af vedtægter med henblik på fusion
Med venlig hilsen Grønbjerg ungdomsklub
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 Grønbjerg på Jyllandsringen…..
omkring syv – otte år. Da Carsten var 18 år
tog han ud på Jyllandsringen. På det tidspunkt stod der nogle ishuse langs banen og
der kravlede han op og så racerløb. Fra den
dag var Carsten solgt til den sportsgren. Der
skulle gøres noget, og for sine sparepenge
investerede han i en Formel Ford 1600 kl.
Den gik hele tiden i stykker – nærmest faldt
fra hinanden, og der skulle mange penge til
for at holde den kørende. På et tidspunkt er
der ikke flere penge. Der skulle gå 14 år, og
så måtte Carsten til noget som han egentlig
ikke kunne se sig selv i. Det var som at ”gå
nedad”, men han begyndte at køre gokart.
Den gik også i stykker, den var ikke god i
svingene og der var meget i vejen. Carsten
troede dog stadig på, at talentet var der og
var villig til at satse for at få syn for sagen.
Så han investerede i en helt ny gokart. Og så

…det er sandhed, men om det bliver et danmarksmesterskab er måske lige at spænde
buen for hårdt.
Sådan udtaler Carsten Rahbek Nielsen,
Grønnegade 7. Carsten har netop investeret i
en racerbil – ikke det som Deres udsendte
forstår ved en racerbil, men en bil til racerløb
er det.
Det drejer sig om en lille meget sød racerbil,
som undertegnede vil have svært ved at få sit
aldrende legeme placeret i, men hvis en rimelig adræt person (læs gerne Carsten) tager
rattet ud lægger den på jorden udenfor, kryber ind på førersædet – der er kun det samme
– stikker hånden ud efter rattet, monterer det
med klikanordningen, sætter nøglen i – så
brummer bilen lystigt og er klar til at køre
ræs.
Carsten Nielsen har boet på Grønnegade 7 i

Carsten Nielsen vil gerne have nogle Grønbjergreklamer på vognen i stedet for de nuværende
14
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som skal fornys hvert år, hvilket sker når
man har kørt bare et løb. Derudover skal
bilen vejes til standardvægt inkl. fører. Efter
hvert løb kontrolvejes bilerne, der inkl. fører
må veje min. 626 kg. Er den for let bliver
man disket, så bilen skal justeres med blylodder, indtil man er sikker på, at man med
tab på grund af transpiration, benzinforbrug
osv. osv. ikke når under 626 kg.
Legend Car bilerne og løb er en relativ ny
klasse. Den blev etableret og ensartet, fordi
man ønskede en klasse, der var relativ billig
og ens. Det er sådan, at har man penge, så
kan man få næsten alt, og det skulle ikke
være afgørende for denne biltype. Bl.a. derfor den ensartede vægt.
Nu stiller Carsten op til de løb. Der er her i
Danmark i 2013 otte afdelinger af slagsen
som køres på Jyllandsringen, Ring Djursland, Padborg Park og Classic Grand Prix i
Aarhus som er et gadeløb. Og så kan det
måske interessere motorsportsinteresserede
at flere af løbene bliver dækket af TV2 – i
sin fulde udstrækning - og at der til nogle af
løbene kommer op imod 50.000 tilskuere.
Så også derfor mener Carsten at der er en
mulighed for at sætte Grønbjerg på landkortet igen, og han ser sig også om efter sponsorer og evt. etablere et ”Team Grønbjerg”.

skete der noget. Carsten sneg sig hurtigt opad i rækkerne og en hylde i et værelse på
Grønnegade 7 vidner om, at Carsten har været i top tre i adskillelige løb.
På et tidspunkt opstod interessen for biltypen
Legend Car og løb for de samme biltyper.
Bilerne er miniudgaver af amerikanske biler
fra 30erne. Og det er sådan en racer, Carsten
nu har investeret i. En Ford Sedan 1937 i 5/8
størrelse. Bilen har kørt racerløb før og skal
nu gennemgås fra A – Z. Spændes efter, justeres og en skærm skal monteres. Carsten er
kun sig selv, og når der køres løb, er der ikke
megen tid mellem heatene, så der kunne Carsten godt bruge en interesseret mekanikerlærling med nogen teknisk snilde til at hjælpe sig. Selv har Carsten en baggrund i smedefaget – rustfri pladesmed – selvstændig
konstruktør – og arbejde i en konstruktionsafdeling.
Apropos løbene. Så er det ikke noget man
sådan lige gør. Det køretekniske kan Carsten, men at sidde i bilen i flere timer og
udsætte sig for G-påvirkninger på op til 3,5
gange (ens vægt bliver i princippet 3,5 gange
større) kræver, at man er i god form, og alene af den grund er Carsten med til GGUFs
GymfitBootcamp for at øge konditionen og
ellers komme i form.
Ydermere er adrenalinpumpen i højeste gear,
når først den grønne startlampe lyser. Derfor
er sæderne også bygget så man ikke ryger af
i svingene ligesom man har diverse fastspændingsudstyr på.
Naturligvis tager man ikke bare sin Legend
Car under armen og går ud på Jyllandsringen
og siger, ”her er jeg, jeg stiller lige op”. Nej
man skal have licens, være medlem af en
sportsmotorklub under Dansk automobil
sportsunion. Have kørekort til banekørsel

For de bil/motorinteresserede:
bil:
Ford Sedan 1937 - 5/8 størrelse
vægt:
520 kg
motor:
145 hk 4 cyl. 1200 cm3
type
Yamaha motorcykel
acc.:
0 – 100 km/h på 4 sec.
topfart: ca. 200 km/t
En afdeling består ofte af fem heat af ca. ½
times varighed. (-mb) 
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 Grønbjerg én selvstændig rigere
med at 17 mands arbejde skulle koordineres,
tilrettelægges og styres. Dette arbejde kom
Peder til megen hjælp, da han og Jens Kirk
trak et meget stort læs ved koordineringen
og planlægningen af Grønbjerg Friskoles
nye byggeri. Et arbejde der godt nok er noget anderledes, når man har med frivillige at
gøre frem for ansatte.
Så arbejdet med projektkoordinering har
Peder i høj grad, og det er også som sådan,
han nu springer ud som selvstændig.
PJ Montage hedder det, firmaet. Og det er
ikke sådan at det kun er projektkoordinering
der tages ind i virksomheden. Det er alt arbejde, og Peder kan med sin erfaring fra
diverse arbejdspladser klare det meste i forbindelse med renovering, ombygning og
indretning. Og skal der vand, varme, el,

Han har prøvet det før, og der har altid ligget
en skjult selvstændighed i manden.
Peder Juelsgaard Ommegårdvej 9 er det.
Efter en uddannelse som gulvlægger, hvor
der i skoleperioderne også lå elementer af
tømreruddannelsen, så som konstruktionsarbejde og lignende, fortsatte han som gulvlægger hos Spjaldbo i ti år.
Efterfølgende var Peder rundt om renovering
og ombygning af familiens bolig på Ommegårdvej, freelance arbejde hos et køkkenfirma i Holstebro med mange spændende renoverings- og monteringsopgaver, hvor der var
85 % arbejde hos køkkenfirmaet og 15 %
som Peder selv skulle finde. Krisetider, ansættelse som projektkoordinator i gulvafdelingen hos Spjaldbo, et arbejde som Peder
var meget optaget af og var interessant i, i og

16

13. marts 2013

koordinator ved slevbygs-opgaver, hvor folk
gerne vil have hjælp til ideer, lidt hjælp til
specielle ting, hvor man evt. er gået en smule i stå, hvis eller når der skal renoveres et
hus eller nogle rum. Er man gået i stå, eller
er der et problem, der skal løses, så er Peder
ikke længere væk end mobiltelefonen.
Indtil nu har Peder arbejdet med renovering
og ombygning af ældre huse, butiks- og
kontorlokaler. Terrasse med træ og glasværn, handicaptoiletter, kraner og andre
”intelligente” hjælpemidler til handicappede.
Jeg har lidt travlt siger Peder, så hjemmesiden www.PJmontage.dk lader lige vente lidt
på sig, men uanset kommende arbejders art
og omfang behandler jeg opgaverne ligeværdigt og professionelt slutter Peder.

murværk, smede, anlægsarbejde og andre
beslægtede funktioner med i opgaverne, er
Peder klar til at inddrage andre håndværkere,
der kan specialopgaverne og evt. udregne
den bjælke, der skal erstatte en skillevæg.
Selv har Peder vådrums-svejse-ceritifikat, så
den side af gulvlægningen kan også klares. I
tilfælde af, at Peder ikke selv har kompetencerne, vil han meget gerne trække på lokale
håndværkere og inddrage dem i projektet, og
her kommer hans erfaring med koordineringen ham så til stor hjælp. Og Peder skal ikke
ud at arbejde med en skruetrækker i en elinstallation eller se ret meget på et vandrør
og lign. før han siger ”at her tror jeg at vi
skal have professionel assistance”.
Men med koordineringsopgaven stopper
Peders kompetencer ikke, idet han også gerne vil tilbyde sig som sparringspartner og

(-mb) 

Mountainbike tur i Grønbjerg
Lørdag den 20. april kl 13.00...
...står Grønbjerg GUF for et nyt tiltag, en Mountainbike tur
Sten Schmidt er tur-guiden, der vil køre for og give deltagerne en tur, der byder
på høj puls, passende udfordringer og socialt samvær.
Vil du med, og er du over 12 år, så mød op på P-pladsen ved Grønbjerg Friskole,
alle uanset forudsætninger, der har en mountainbike, kan deltage
Vel mødt - Grønbjerg GUF

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

Bfv: Mads, Jesper, Sten, Bo, Ronni, Kenneth og Lars. Ffv: Dennis, Michael, Lars J, Tom og Rene
Tolv friske - en enkelt i korte bukser - mødte op til fodboldstart lørdag den 23. februar i frost og med
lidt sne på en frosthård bane. Det er første gang der er fodboldstart for serie 6 og OldBoys i den kommende foreningssammenlægning GIF, GGUF og GUK.
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 Vennekredsen

valgt som suppleant. Anne Grethe Hansen
blev valgt til revisor og Mogens Ballegaard
blev valgt som suppleant. De frivillige vil i
den kommende tid komme rundt i lokalsamfundet og sælge medlemskort, så vi håber, I
vil tage godt imod dem. Desuden opfordrer
vi alle til at blive ven af huset, så vi kan få
nogle gode og værdifulde oplevelser sammen.

Ved: bestyrelsen

Siden sidst har vi holdt generalforsamling,
hvor vi havde mange gode og relevante
snakke.
Det er et stort og flot stykke frivilligt arbejde, der er blevet udført på hjemmet i året
2012, noget der bliver talt meget om i vores
omgangskreds, derfor blev der delt mange
roser ud til de frivillige. Der blev snakket
om aktiviteter og oplevelser i året der er gået
og planlagt nye til det kommende år.
Bodil Jensen blev valgt ind som menig medlem af bestyrelsen og Karin Demant blev

Med venlig hilsen
Julie Victoria Skovgaard
Pædagog på Grønbjerghjemmet og koordinator for de frivillige. 

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægter afholdes
Tirsdag d. 7. maj kl. 19.30 i arkivlokalet på Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv - Åben for alle - aftal tid
tlf. 97 38 40 20 eller 97 38 43 32 - mail adr.: johanneskirk@gmail.com

Konfirmation Nr. Omme Kirke - fredag den 26. april kl. 10.30:
Andreas Stenger Føhns
Helle Vestergård Hansen
Mette Mohr Hansen
Lasse Linneberg Iversen
Johannes Nørby Jensen
Magnus Thesbjerg Jensen
Thomas Juhl Jensen
Nadia Kirstine Nielsen
Cecilie Bagge Pedersen
Emilie Qvist Pedersen
Pernille Sandberg Svendsen
Nicklas Skaanning Sørensen

Kildsigvej 9
Algade 73
Sandbækvej 26
Birkevej 8
Bindesbølvej 2
Algade 17
Sandbækvej 28
Grønbjergvej 27
Rundingen 16
Algade 76
Mosevænget 18
Algade 21 A

KONFIRMERES I VIND KIRKE:

Laust Skovgaard Rasmussen
Jonatan Frydendal Vestergaard

Præstevejen 3D
Tranebærvej 109
19

Spjald
Grønbjerg
Grønbjerg
Ørnhøj
Spjald
Grønbjerg
Grønbjerg
Abildå
Grønbjerg
Grønbjerg
Ørnhøj
Grønbjerg
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Vind

13. marts 2013

 ”...lige så meget og lidt mere til”
arbejde i folkeskolen til en helt ny tilværelse
som skoleleder i en Friskole, som på mange
områder er anderledes. Med de mange nye
udfordringer der er, at tænke nye tanker,
budgetter, økonomi, friskoleloven, hvordan
beholder vi elevtallet osv. osv. Jeg må nok
sige, at jeg er kommet på arbejde i døgndrift.
Ikke at forstå at jeg sidder her i Grønbjerg i
døgndrift, og ved natlampens skær tænker
tanker, men problematikkerne er jo i hovedet, og det er svært at lægge dem fra sig, og
det skal man naturligvis heller ikke.
Noget der til gengæld ikke har været så
svært er, at kunne bruge den tid, hvor man i
folkeskoleregi gik til mange møder, om ting
der ikke netop fokuserede på ens egen skole;
at bruge den tid på at pleje medarbejdere (og
i Grønbjerg Friskole er det både lærer, pædagoger og det tekniske personale), elever
og sætte sig ind i al det nye. Al bureaukratiet
er pist borte og al energien kanaliseres over i
Friskolen, medarbejderne, eleverne og forældrekredsen og alt andet omkring Friskolen. Der er ikke de mange lag, og der er ikke
langt fra ord til handling. Derudover har vi
en frihedsgrad til at gøre tingene på vores
måde, en frihedsgrad i forhold til at tilrettelægge undervisningen og indholdet, men vi
skal naturligvis leve op til målsætningen om
at ”Frie grundskoler giver undervisning, som
står mål med, hvad der almindeligvis kræves
i folkeskolen”. Men hvordan vi kommer derhen, må vi jo selv finde ud af.

En kort præsentation af Grønbjerg Friskoles
nye leder Mads Degnbol fik vi i Runestenen
nr. 119. Nu har Mads virket på Grønbjerg
Friskole i ca. to måneder, og i den anledning
har Runestenen fundet det passende at få en
snak om skoleskift og Grønbjerg Friskoles
fremtid som det ser ud i dag, marts 2013.
Jeg finder Mads på kontoret - er det i dag du
kommer? - var det ikke først i morgen?
Mads bladrer i sin kalender, nå-nej det er
Søren, der kommer i morgen!
Tag lige en stol og en kop te med, så sætter
vi os ned i rummet, der skal indrettes til Friskolens fælles kontor, NaturMusens og Skolens.
Mads kommer med nogle papirer under armen. På forsiden er der et billede af et gammelt vindue, hvorigennem der kommer det
fineste klare lys. Og Mads forklarer mig, at
der godt kan komme nyt lys ind ad gamle
vinduer.
Et godt symbol for en god tankegang.
Snakken går lystigt fra første sekund, og jeg
bliver nødt til at bryde ind, med det jeg er
kommet for.
Hvad har været den største udfordring ved
dette skoleskift? Du er jo gået fra at være leder af en folkeskole og til nu at være leder af
en Friskole.
Den største udfordring har nok været, at
komme fra et kendt og til tider rutinepræget

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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Men jeg må sige, at jeg er blevet modtaget af
et fantastisk engageret personale, sprudlende, der vil gøre det bedste for Grønbjerg Friskole. Der er virkelig engagement og ikke
kun fra personalets side, men også forældrekredsen, og eleverne, med en god tone, god
ånd og med højt til loftet.
Det er et engagement og en fantastisk god
fungerende skole og børnehave, hvis rygte
gerne må sprede sig som ringe i vandet,
komme længere ud med budskabet. Vi praktiserer den anerkendende pædagogik helt ud
i yderste led. Vi har en god dialog med eleverne og børnehavebørnene, hvilket betyder,
at der ikke råbes eller skældes ud, men tales
med eleven om problematikken og gør forsøget på, på pædagogisk vis at flytte eleven.
Man fornemmer med det samme Mads’ engagement og dermed glæde ved at være her,
og at han ikke er til at få standset i alle sine
ideer om, hvordan han og medarbejderne og
alle med tilknytning til Grønbjerg Friskole

Foto: mb

Vi har overtaget Ørnhøjfirmaet Bent Nielsen & Juniors sand- og grusplads og køretøj.
Nuværende eller kommende kunder vil ikke mærke noget til ændringen.
Telefonnr. er dog ændret til ovenstående
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Et oplæg som jeg vil kalde:

kan være medvirkende til at få det gode budskab bragt ud i området. Og det har naturligvis noget med, på sigt, at få skole og børnehave til at overleve og udvikle sig.

Grønbjerg Friskole i morgendagens lys…
Og hvad indeholder dine teser så?
De kan kort og godt opdeles i seks hovedpunkter:

Det fører naturligvis til det næste spørgsmål,
med fare for at blive blæst helt ud ad døren
af gode ideer og et utroligt engagement, men
jeg vover:

 Strukturelle og indholdsmæssige overvejelser
 SFO og Foreningslivet
 Musiske undervisningstilbud
 Grønbjerg Friskole ud i verden
 Store og små sammen i trygge fællesskaber
 Set fra et lederperspektiv

Hvor er Grønbjerg Friskole om fem til ti år?
Ja, det er også nogle af de spekulationer, jeg
gør mig og også det arbejde, jeg delvis er sat
til at gøre.
Grønbjerg Friskole og herunder NaturMusen
har på alle måder et godt omdømme. Aktive
venner af skolen, ihærdige forældre og en
stærkt engageret personalegruppe, der har
skabt et godt fundament for Friskolens fremadrettede succes.
Af fødselsstatistikken her fra sognet kan vi
se, at vi ikke kan klare os inden for sognets
grænser, hvis vi skal bibeholde vort nuværende elevtal.
Det er et altafgørende parameter, at skolens
elevtal og dermed indtægtsgrundlag, er stort
nok til også fortsat at kunne bære egen busdrift, bygningsvedligehold, nyinvesteringer
og et spændende undervisningstilbud, hvis
Friskolen også i et fremtidsperspektiv skal
kunne udgøre et seriøst og bæredygtigt alternativ til folkeskolen.
Derfor er det ekstremt nødvendigt for børnehavedelen og skoledelen, at det tilbud, der
gives om børnepasning og skolegang også
fremadrettet fremstår som attraktive og udviklende forløb, der udstyrer børn og unge
mennesker med præcist de værdier, kvalifikationer og kompetencer, den næste generations forældre og elever vil efterspørge.
De tanker og ideer jeg har gjort mig, er naturligvis et oplæg til debat både blandt medarbejderne, bestyrelsen og forældre / skolekredsen. Intet er vedtaget, men oplægget er
her.

Visionen på det strukturelle og indholdsmæssige niveau.
Naturligvis skal der tænkes i strukturelle og
indholdsmæssige baner, når man tager ovennævnte børnefødselsrate i betragtning. Og
det er helt fra at få børn til NaturMusen og
dermed opretholde fødekæden til skoledelen
til at tiltrække elever til friskolen. Mange af
disse overvejelser skal naturligvis gennemtænkes og drøftes både i bestyrelsen og i den
samlede personalegruppe.
Der skal ikke være nogen bindinger i tankegangen, alle aspekter skal på bordet og drøftes, hvorefter der så kan tages store beslutninger.
Sammen med foreningslivet i Grønbjerg
at tilbyde et samarbejde med Friskolens
SFO (Forenings-SFO)
I samarbejde med foreningslivet tilbyder
skolens SFO-personale og frivillige foreningsledere / Ungledere (med DGI lederuddannelse) diverse foreningsaktiviteter i
SFO’ens åbningstid. Eksempelvis dans, badminton, Volleyball, Indendørs fodbold,
Hockey, Ekstremsport mv.
Disse tiltag kan have en positiv indflydelse
for Friskolen og foreningslivet i Grønbjerg
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på flere fronter, og forældrene kan eventuelt nedbringe
tidsforbruget til kørsel med børnene, og så kan skolens
overbygningselever få tilbudt relevant og brugbar lederuddannelse, en kvalifikation de kan benytte fremadrettet.
På frivillige valghold tilbyder Grønbjerg Friskole et
alsidigt udbud af musiske undervisningstilbud.
Grønbjerg Friskole tilbyder evt. i samarbejde med
Spjald/Grønbjerg Musikforening elever individuel musikundervisning, rytmisk sammenspil for øvede, kor og
individuel sangundervisning.
Foruden et alsidigt og udfordrende tilbud til børn og unge kan skolen få et skoleband, opøve et skolekor og udviklet en række solister med alt, hvad deraf følger af
spændende muligheder for både skole og elever. Samtidig med trænes eleverne i at optræde i forsamlinger foran fremmede mennesker, og på den måde har disse arrangementer også en vis PR-værdi for Friskolen, ved at
eleverne viser deres musikalske kunnen frem på plejehjem, andre skoler, børnehaver, musikfestivals osv.
Denne proces kan fortsættes med oprettelse af valghold
i drama og filmproduktion.
Grønbjerg Friskole bringer skolen ud i verden - og
verden ind i skolen.
Grønbjerg Friskole er udeskole i bred forstand forstået
sådan at skolen i det omfang, det giver mening, forlader
klasserummet og bringer undervisningen ud i verden. Vi
har allerede skoven, men bussen er også et led i denne
sammenhæng. Der tænkes i retning af Naturoplevelser,
Virksomhedsbesøg, Teaterbesøg, Koncertoplevelser,
Museumsbesøg / Levendegørelser osv. osv. Det er en
stor mulighed i tider, hvor folkeskolen skærer ned på
alt. Et sted hvor vi virkelig kan gøre en forskel.
Grønbjerg Friskole bringer store og små sammen og
skaber trygge fællesskaber
Det giver værdi og mening, når store elever hjælper deres yngre venner i børnehave og skole. Vi vil fortsætte
med at bidrager aktivt til, at der knyttes bånd mellem
store og små, såvel under hyggeligt samvær, som i læringssammenhæng. Friskolen inddrager derfor aktivt de
større elever i diverse undervisningsforløb, hvor større
skoleelever underviser børnehavebørn og elever i indskolingen.
Man kunne forestille sig aktiviteter som Anvendelse og
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kus på udgifter til indkøb, forbrug, løn mv.,
så vi fremadrettet har råd til at udvikle vore
kerneområder.
Grønbjerg Friskole med NaturMusen kan noget, som ikke alle kan. De to enheder udlever
og præsenterer mellemmenneskelige værdier
på en måde, vi alle skal værne om. Værdier
der ikke skal trædes under fode, når vi tilpasser os fremtidens udfordringer, men derimod
værdier, vi skal forstå at formidle til en større kreds, hvis vi vil os selv det bedste.
Vort budskab skal være:
Vi skal yde ”lige så meget, og så lidt mere
til” -mb

brug af IT, Madlavning / bagning, Idræts og
bevægelsesforløb, Læsning / Højtlæsning og
læsetræning samt evt. Elevfortælling - fra
stor til lille.
Generelle betragtninger fra et ledelsesperspektiv
En meget vigtig faktor set i det perspektiv
vil være, at børnehave og skole - også på
sigt - er i stand til at rekruttere og fastholde
de allerdygtigste medarbejdere, og dertil hører personalepleje og trivselstiltag, der sigter
mod bevarelsen af et godt og inspirerende
arbejdsmiljø. Hertil hører også æstetiske
rammer, moderne undervisningsfaciliteter,
udstyr og materiale samt gode muligheder
for efter- og videreuddannelse.
Derudover er det af største vigtighed at enhederne i Grønbjerg Friskole arbejder tæt
sammen og udnytter hinandens ressourcer,
menneskelige som fysiske.
Fælles kontorfaciliteter som det helst skal
blive til, det som vi sidder i nu, vil udgøre et
godt fundament og skabe grundlaget for et
godt og samarbejdende ledelsesteam, der
kan sikre en stram økonomistyring med fo-

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

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

www.klinikforsundhed.dk

Borgermøde
Grønbjerg GUF inviterer til borgermøde:

Tirsdag d. 16. april
Sted og nærmere omstændigheder kommer
via Runestenens mail og på opslag i Brugsen
Borgermødet er et led i GGUFs medvirken i Danmarksmesterskabet i foreningsudvikling
Borgermødet fokuserer på udvikling af den nye forening her i Grønbjerg, der er en fusion
mellem Gymnastikforeningen, Ungdomsklubben og Idrætsforeningen.
DGI stiller en konsulent til rådighed for borgermødet, og som vil komme med et oplæg.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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 Landsbymusen og Runestenen...
….har indledt et samarbejde.
Det går i sin enkelthed ud på at Runestenen
hver uge, pr. e-mail, udsender et Nyhedsbrev fra Landsbymusen ligesom ”Runestenen orienterer” og ”Nyhedsbrev fra LokalBrugsen i Grønbjerg”.
Nyhedsbrevet skal selvsagt bringe nyheder
fra ”Landsbymusen”, men også:





Du kan modtage nyhedsbrevet ved at sende
en mail til - info@landsbymusen.dk - og
skriv ”nyhedsbrev”.
I henhold til markedsføringsloven skal man
selv bede om denne form for annoncering.
Man kan naturligvis altid framelde sig igen.
(-mb)

Flagallé

kommende uges menu
ugens / dagens sandwich
evt. ændrede åbningstider
nye tiltag

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Du/I kan naturligvis også modtage nyhedsbrevet fra Landsbymusen - (I skal naturligvis have en computer og en e-mail.)
Nyhedsbrevet udsendes hver søndag aften.

Holger Therkildsen
97 38 41 61

PROGRAM MARGRETHES DØTRE 2012-2013
Aftentur til Femilet
Mandag den 18. marts 2013 kl. 17.30 hos Femilet i Herning
En aften med inspiration og nyheder inden for undertøj. Pigerne ved Femilet vil vise os det nyeste undertøj, og vil hjælpe med at finde de rigtige størrelser.
Femilet giver 20 % rabat på det meste denne aften, badetøj undtaget. Så piger bliv smart
inderst inde til en god pris!
Femilet vil være vært med en lille forfriskning.
Pris 20 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest den tirsdag den 12. marts 2013 til ldyrberg@gmaild.com eller i Brugsen.
Samkørsel arrangeres, vi mødes på p-pladsen ved Friskolen kl. 17.00. Du er også velkommen til at køre direkte. Besked om samkørsel ved tilmeldingen.
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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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg
tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00
Grønbjerg Forsamlingshus
Der indkaldes hermed til generalforsamling for nedenstående foreninger
Fælles oplæg v/ Klaus Tang
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger
Generalforsamling
Margrethes Døtre / Lissi Aagaard Dyrberg
Generalforsamling
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange
Generalforsamling
Grønbjerg Sogneforening / Heidi Kjær
Grønbjerg - 2000 / Sten Schmidt
Nr. Omme Sogns Menighedsråd / Else Pedersen
Generalforsamling
Grønbjerg GUF / Erik Øster
Generalforsamling
Grønbjerg ungdomsklub / Kaj Kviesgaard
Generalforsamling
Grønbjerg IF / Sten Schmidt
De tre sidstnævnte Generalforsamlinger suspenderes
Oplæg til og baggrund for stiftelse af en ”fællesforening” / Erik Øster
Valg af stemmetællere for den stiftende generalforsamling
Valg af dirigent for den stiftende generalforsamling
Stiftende generalforsamling for fusion af tre foreninger i Grønbjerg:
Grønbjerg GUF, Grønbjerg Ungdomsklub og Grønbjerg IF
Kulinarisk indslag ved Landsbymusen
Underholdende indslag ved (indtil nu en overraskelse)
Med venlig hilsen
De deltagende foreninger

Total - sponsor
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De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt 14 dage inden generalforsamlingen.
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde:

Beretning fra foreningen

Regnskab fra foreningen (i enkelte tilfælde foreløbigt regnskab)

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg

Angivelse af om man modtager genvalg

Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen

Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg
Beretningerne:
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra foreningerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål.
Regnskaberne:
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfordringer til at stille spørgsmål.
Stemmesedler:
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemmesedler
i forskellige farver og nuancer til den pågældende forening
Valg:
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskelligt farvede stemmesedler
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer,
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse.
Men hvad medlemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til.
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op til
denne tredje fælles generalforsamling i Grønbjerg.
Er man ikke medlem af én af de deltagende foreninger, kan man blot komme alligevel for at nyde begivenhederne og høre om alle de gode aktiviteter i Grønbjerg….

….og få en fantastisk oplevelse med
Vores kunstneriske overraskelse
….og ditto kulinariske
Total - sponsor
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 Nicklas, Jakoba og Henrik
Ved: Grete Tange

Modtagelsen
Denne samtale startede faktisk allerede ude i
gården, for da jeg stod ud af bilen, stod der
en dejlig lille dreng indenfor havedøren og
gjorde tegn til mig om at komme ind. Han
prøvede at åbne, men ved hjælp af tegn og
fagter forstod jeg at jeg skulle gå ind af en
anden dør. Det var en dejlig modtagelse.
Folkene
Og da jeg kom ind, var modtagelsen ikke
mindre venlig, for jeg blev straks budt på the
af Henrik, og Nicklas, (der er i dagpleje hos
Erna til daglig) og jeg fik en snak om den
maskine, som jeg medbragte, for på den
kunne han høre sin egen stemme, og det var
lidt mærkeligt.
De mennesker, der er flyttet ind på
Holstebrovej nummer 16, er nemlig ovennævnte og så Nicklas’ mor, der snart sluttede sig til selskabet.
Hvorfor her
De fortæller, at de er vendt hjem til Vestjylland, fordi de har deres rødder og deres familie her, men også fordi de trives med åbne
vidder og jord under neglene. De har også
mange venner her, som de nyder at være
vendt tilbage til. På ejendommen med 4,2
ha, som de har overtaget, er der plads til at
dyrke gulerødder og en stor græsplæne, som
de vil nyde.

Herefter får de selv ordet:
Jacoba, som moderen hedder, fortæller: ”Jeg
har mit usædvanlige navn efter en pige, som
min mor var på efterskole sammen med.

28

13. marts 2013

maskinmesteruddannelsen i Århus, og den
gik han så i gang med. I 2010 var han færdig
med den, og derefter fik han arbejde hos
Landia i Lem, hvor han er i projektafdelingen. Det er en spændende arbejdsplads, hvor
han er meget glad for at være. Landia fremstiller pumper til tungtflydende produkter,
og de fremstiller udelukkende efter ordre.
Han fortæller, at han har været i Tyskland,
hvor de har en underafdeling, og der var han
ude hos biogas bønder, som skulle have deres pumper optimeret. Landia har også en
underafdeling i USA, selvom der i Lem kun
er ca. 80 personer ansat.

Hun kom fra Færøerne, og deroppe er det ikke så specielt; det fandt jeg ud af, da jeg
sammen med min efterskole var på ekskursion til Færøerne.”
Henrik Ahm, faderen, fortæller om sit efternavn, at det formentlig stammer fra Møn,
hvor hans bedsteforældre kommer fra, men
han ved ikke mere om det. Han fortæller videre, at han kommer ude fra Kronheden,
hvor hans forældre har haft en gård tæt ved
Kronheden Lejrskole. Den gård driver hans
bror i dag. Han har gået i skole først i Hover,
og efter Friskolens oprettelse i Thorsted.
Han gik derefter i 8., 9. og 10. klasse i Tim.
Så tog han til Holstebro, hvor han læste
HTX.
Da han var færdig med det, og da han ikke
rigtig vidste, hvad han så skulle, tog han
sammen med en kammerat til Australien,
hvor de arbejdede i 10 måneder og var på
rundrejse dernede. Efter hjemkomst tog han
sammen med en anden kammerat til USA,
hvor de arbejdede i 8 måneder, hvorefter de
rejste USA rundt. Arbejdet havde de skaffet
sig, inden de tog af sted, så de vidste, hvad
de gik ind til.
Vel hjemme igen fandt han ud af, hvad han
skulle læse, fordi en svoger havde startet på

Jacoba fortæller om sin baggrund: ”Jeg er
opvokset i Ørnhøj, hvor min far i mange år
arbejdede for Ivan Mortensen. Jeg gik på
Ørnhøj skole indtil 7. klasse, hvorefter jeg
kom til Sørvad, hvor jeg tog 8. og 9. klasse.
På Lyngs Efterskole tog jeg 10. klasse og
her havde jeg meget sport. Jeg er ikke så
vild med gymnastik, men boldspil det er lige
mig. Jeg spiller håndbold i Ørnhøj og fodbold i Spjald, så jeg kender rigtig mange fra
disse holdsport. Lige nu holder jeg dog en
pause, for jeg venter barn til august.
Efter 10. klasse gik jeg på teknisk skole, for

Kunne du tænke dig at gøre en indsats for Grønbjerg?
Den 14. maj er der fælles generalforsamling for otte foreninger i Grønbjerg.
Hvis du vil gøre en indsats i foreningslivet er der muligheder her.
Der er brug for både bestyrelsesmedlemmer og personer til forskellige ad.hoc-udvalg - i
kortere eller længere perioder.
Gerne inden den 10. april - kan du henvende dig til:
Gymnastik - Badminton - Fodbold:
Ungdomsklub:
Sogneforeningen:
Friskolens støttekreds:
Margrethes Døtre: Familieliv:
Grønbjerg-2000: Samlende organ:
Nr. Omme Menighedsråd:

Erik Øster
Kaj Kviesgaard
Heidi Kjær
Grete Tange
Lissi Dyrberg
Sten Schmidt
Else Pedersen

erik.oster@mvb.net
aenfudde@gmail.com
heidikjaergroenbjerg@gmail.com
grete@tange.dk
ldyrberg@gmail.com
schmidt@groenbjerg.dk
elsekpedersen@hotmail.com

Med venlig hilsen De arrangerende foreninger
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jeg vidste heller ikke rigtig, hvad jeg skulle,
men da jeg var færdig med det, kom jeg i lære som køkkenassistent - nu ernæringsassistent - på Holstebro sygehus. Efter endt uddannelse kom jeg til Horsens hos Danish
Crown, hvor jeg arbejder i kantinen, og her
er jeg stadig beskæftiget. Her arbejder jeg på
skift dag og aften, hvilket betyder, at jeg skal
møde henholdsvis kl. 7 og kl. 14, og være
færdig 7 timer senere, hvorefter jeg jo nu har
en rigtig lang køretur hjem. Da jeg snart går
på barsel, regner jeg ikke med, at jeg kan
finde nyt arbejde her i nærheden. Det håber
jeg dog, når jeg vender tilbage fra barsel.

Henriks fritid
Fritiden bruger Henrik i Herning Svæveflyveklub, hvor han har taget svæveflyvecertifikat, og hvor han er med til at holde klubben
i gang, idet alt arbejdet er frivilligt. Derfor
må han 3 eller 4 weekends om året hjælpe til
med at trække fly op. Interessen for svæveflyvning vil han gerne dele med andre, hvis
der er nogen, der kunne tænke sig det.
Inden parret kom her til Grønbjerg, havde de
lejet et hus i Kibæk, men de syntes, det ville
være rart at få foden under eget bord, som de
nu har.
Tak for i dag
Med tak for en hyggelig samtale og lidt ekstra snak med Nicklas siger jeg tak for modtagelsen. 

Nicklas’ fødsel
Jeg kommer nok ikke til at arbejde hele
svangerskabet igennem, for Nicklas blev
født i 30. uge, fordi jeg havde en alvorlig
svangerskabsforgiftning. Han lå derfor i kuvøse den første tid, og først efter 8 uger fik
vi lov til at komme hjem med ham. Vi boede
5 minutter fra Skejby, hvor fødslen fandt
sted, og Henrik kunne derfor let komme til
og fra sygehuset. På grund af ovennævnte,
holder lægerne meget kontrol med mig, men
vi har dog fået at vide, at der kun er 20 %
chance for, at jeg får det igen, og hvis det
kommer, vil det blive i mildere grad, og først
bryde frem senere i svangerskabet, så det håber jeg på.”

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

Grønbjerg Gymnastik og ungdomsforening
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling
tirsdag d. 9. april 2013 kl. 19.30
I multirummet - det gl. bibliotek på Grønbjerg Friskole

Dagsorden:
Valg af stemmetæller
Valg af dirigent
Indkomne forslag: Ændring af vedtægter med henblik på fusion
Med venlig hilsen Grønbjerg GUF
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 Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2013
I år var præsten på plads igen og stillede også op i kirken behørigt udklædt. Det var en pivende kold
februardag så der var ikke spadseretur ad kirkestien til Multisalen. I Multisalen blev børnene delt op i
fire kategorier: 0 - 4 år, 5år - 1. kl, 2 kl. - 4. kl, og 5. kl. ++ - Det er kongen med den største krone.

0 år - 4 år: - Konge: Leon Lauth Frederiksen - Dronning: Pil Helligsø Bedst udklædte: Maja Sørensen

5 år - 1. kl: - Konge: Jakob Vendelbo, - Dronning: Amalie Storgaard - Bedst udklædte: Laura Kjerulff

2. kl. - 4. kl.: - Konge: Søren Sørensen, Ørnhøj Dronning: Rasmus Mærsk, - Bedst udklædte: Ida
Hjorthus

5. kl. ++: Konge: Kristine Hjorthus - Dronning: Kristian Sønderby - Bedst udklædte: Emil Schmidt

Grønbjerg Idrætsforening

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.00 - I klubhuset Frydendalsvej

Dagsorden:
Valg af stemmetæller
Valg af dirigent
Indkomne forslag: Ændring af vedtægter med henblik på fusion
Med venlig hilsen Grønbjerg Idrætsforening
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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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 Sundhed

næringsstoffer og beskyttelse mod kemikalier er vigtigt af hensyn til udviklingen, f. eks.
af immunsystemet, hjernen og evnen til at få
børn samt risikoen for en række alvorlige
sygdomme som f.eks. sukkersyge.
Kemiske stoffer kan nogle gange sætte sig
fast på generne, især i de første 3 måneder
af graviditeten, så de føres videre til børnebørn. Det ser dog ud til, at de efterhånden
bliver skilt fra. Der er behov for en indsats
for, at gravide lever sundt og beskyttes mod
farlige påvirkninger. Hvis man selv er disponeret, kan man begrænse risikoen, hvis
man lever sundt. 

Ved: Læge Henrik Thomsen

Tidlig forebyggelse
Man har nu i nogle år kunnet gøre rede for
sammensætningen af generne i en menneskecelle, men det har ikke givet det gennembrud i behandlingen af arvelige sygdomme,
som man havde håbet på. Generne har ikke
altid lige stor betydning, men deres gennemslagskraft er påvirkelig af ydre omstændigheder, og man er nu nået frem til, at påvirkninger af fosteret har stor betydning for udvikling af de arvelige anlæg. Både tilførsel
af tilstrækkelige mængder af livsnødvendige

Grønbjerg Friskole
Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 10. april kl. 19.00
Grønbjerg Friskole
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Vilde præmier på indgangsnummeret
Fælles Generalforsamlingsudvalget har bestemt at:
 udlodde præmier på indgangsnummeret


bestyrelsesmedlemmerne ikke kan deltage



vinderne udtrækkes under den kulinariske afdeling

Så er der en ekstra motivation for at komme til:

Fælles Generalforsamling tirsdag d. 14. maj
Med venlig hilsen - de deltagende foreninger

Margrethes Døtre - Grønbjerg Friskoles Støtteforening - Grønbjerg - 2000
Grønbjerg Sogneforening - Nr. Omme Sogns Menighedsråd
Grønbjerg GUF - Grønbjerg Ungdomsklub - Grønbjerg IF

Der er noget, der har plaget redaktionen længe - det er, at den første
side det går ud over, når der er stof nok - er ”Vikingen er løs”.
I en snæver vending kommer der lige et par stykker her:
Heste skandalen spreder sig. Det forlyder nu at der er fundet rester af gyngehest i en hjørnesofa fra Biva.
Sommetider tager jeg mig selv i, at gå og tale med mig selv. Og så griner vi begge to.
Jeg ville ønske der var et værtshus der hed "Trapperne". Når så kæresten ringer og spørger
om jeg snart kommer hjem, så kan jeg sige: ”Jeg er lige på trapperne.”

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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 Nyt fra Grønbjerg GUF

rangementer. Der var opbakning til løbende
at præsentere nye aktiviteter f.eks. mountainbike ture, se opslag, wolley tilbud mm.
Der var mange af de adspurgte, der godt
ville være frivillig i GUF – dejligt at høre i
en tid hvor mange foreninger andre steder
har problemer med at finde frivillige. Ord
der kan siges om foreningen kan samles i to
ord: Tradition og fornyelse, to ord der på en
god måde beskriver GGUF.

Ved: Formand Erik Øster

Foråret er ubetinget den travleste tid for
GGUF. Både bestyrelse og udøvere har arbejdet målrettet frem mod gymnastikopvisningen og badmintonturneringen, der nu forhåbentligt - er vel overstået.
Dejligt at være en del af den aktivitet, der
kan mærkes i vores lille by, her inden foråret
rigtig slår igennem.
Udover opvisninger og turneringer har foråret i bestyrelsen i GGUF været præget af
vores deltagelse i DM i foreningsudvikling,
vi har arbejdet hårdt, i bestræbelserne for at
opfylde de mål vi har sat os.

3. Sammenlægning af GIF, GUK og
GGUF. Alle 3 bestyrelser er gået ind i arbejdet med krum hals og en endelig plan ligger klar. Der har været nedsat en vedtægtsgruppe, der har lavet forslag til en ny vedtægt for den kommende forening. På nuværende tidspunkt ligger de klar til endelig
gennemgang i henholdsvis idrætsforening,
ungdomsklubben og gymnastikforening.
Herefter indkaldes der til ekstraordinære generalforsamlinger i de 3 foreninger, hvor de
nu enslydende vedtægter forhåbentlig vedtages. Hermed er en fusion mulig, det sker på
den fælles generalforsamling, hvorefter den
nye forening bliver en realitet.

1. At anerkende de frivillige trænere og
ledere. Der er en mappe på vej til trænerne
der beskriver de forventninger vi har til dem
og hvad de kan forvente sig af foreningen.
De var den 1. marts til ledermøde, her skulle
lederopvisningen øves, efterfulgt af spisning
og socialt samvær. Lederopvisningen, et nyt
tiltag, er lavet for at få fokus på de frivillige
trænere og ledere og det store, gode stykke
arbejde de lægger for dagen. De er GUFs
ansigt udadtil og bestyrelsen er stolte af og
glade for deres indsats.

4. Den nye forening vil, udover en formand, sekretær og kasserer, bestå af henholdsvis et gymnastikudvalg, et badmintonudvalg, et klubudvalg og et fodboldudvalg,
udvalgene består af en tovholder – der sidder i bestyrelsen samt et antal frivillige, der
hjælper med denne ene specifikke aktivitet,

2. Foreningsundersøgelsen. De udfyldte
spørgeskemaer er gennemgået og resultatet
viste at der er en generel tilfredshed med og
opbakning til foreningens aktiviteter og ar-

Specielt til nye tilflyttere
Vil du opleve hvad der sker i Grønbjerg?
Så er der en ekstra motivation for at komme til
Fælles Generalforsamling tirsdag d. 14. maj
Med venlig hilsen - De arrangerende foreninger
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Og derfor er vi selvfølgelig optimistiske, og
ser frem til at vinde de kr. 10.000, der er udlovet i første præmie.

uden at være nødt til at sidde i en bestyrelse
med de møder og opgaver der deraf følger.
Håbet er, at det bliver nemmere at være frivillig i foreningen – arbejdet bliver mere
overskueligt og overkommeligt, og medfører
forhåbentlig en øget interesse for at være frivillig.
Der er på nuværende tidspunkt nedsat et fodboldudvalg, der arbejder med at få fodbold
for både børn og voksne op at stå.

Den 16. april afholder GUF et borgermøde,
her vil vi gerne invitere alle til at komme, så
vi sammen kan lægge sidste hånd på sammenlægningen af de 3 foreninger kom og
vær med til at forme den nye forening. DGI
stiller med en konsulent der giver et oplæg
til hvad der rører sig på foreningsområdet lige nu. Der er mange nye tiltag der skal præsenteres og diskuteres, bl.a. i samarbejde
med Grønbjerg Friskole
Invitation følger i „Runestenen orienterer„
samt på opslag i Brugsen.
MØD OP til hyggeligt samvær, udveksling
af gode idéer, og lidt godt til ganen.

5. Sidste mål var at effektivisere bestyrelsesmøderne, noget af en udfordring med en
lærer ved roret, der gerne vil tale meget og
længe, men møderne bliver evalueret hver
gang og dagsordenen er præcis, folk deltager
og tiderne overholdes. Så nu er bestyrelsesmøderne både indholdsrige, effektive og
spændende.

Ellers er der vist kun tilbage at ønske alle en
god påske når den tid kommer. 

Åbningstider i cafeen i Forsamlingshuset:
Tirsdag - torsdag
Fredag
Søndag

11.00 til 13.00 og 17.00 til 19.00
11.00 til 13.00
17.00 til 19.00

Dagens ret tilbydes nu i lille portion til
kr. 40,I Cafeen er der salg af brugskunst og malerier
Du kan tilmelde dig Landsbymusens nyhedsbrev på info@landsbymusen.dk
Landsbymusen - Grønbjerg Forsamlingshus
Svinget 1 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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 Flere bruttoregisterton på Kjærgårdsvej 4
Amfibiefartøjet er en form for bæltekøretøj,
der er forsynet med store pontoner i hver
side. Fartøjet er endvidere forsynet med en
gravearm, lige som en lille gravmaskine, der
er velegnet til opsamling af slam. Derudover
er den ekviperet med sandsuger, klipper til
buske, småtræer og grøde og en greb til opsamling af grøden. I siderne er der hydrauliske stabilisatorer, der kan hæves og sænkes
efter behov, og førersædet hvor også maskineriet er monteret, er forskydelig i længderetningen, således at fartøjet altid kan være i
balance. Ud over det påmonterede kan der
fås et væld af andet udstyr til fartøjet, forklarer Kim.
Et sådant fartøj fremstilles ikke lige uden for
døren, så Kim Lørdal skulle via sin samar-

Entreprenør og skibsreder fordobler sin
tonnage
Entreprenør Kim Lørdal, Grønbjerg har investeret i endnu et fartøj. Det tidligere fartøj,
en selvsejlende grødeskærer, der er velegnet
til grødeskæring i vandløb, og er så lav at
den kan gå under broer, er blevet suppleret
med et amfibiekøretøj, der kan færdes næsten alle steder. Den kan både sejle i vandfyldte områder og køre på fast grund. Fartøjet er beregnet til al slags naturpleje i vådområder, søer, moser, vandløb og hvor der er
ellers er behov for oprensning og øvrig naturpleje.
Med den nye investering dækkes et bredere
arbejdsområde, fortæller Kim Lørdal.
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ken er med en olietype, der ikke forurener,
hvis en slange skulle hoppe af, eller der opstår anden utæthed, fortæller Kim Lørdal, og
fortsætter, på land kan fartøjet køre ca. 6 –
10 km/h, og i vand afpasses hastigheden
efter arbejdets art.
Fordelen ved fartøjet er endvidere, siger
Kim, at den selv kan køre op på en maskintrailer og er dermed letter at transportere end
den først indkøbte grødeskærer, der skal
løftes op af vandet, når den skal transporteres.
Nu skal Kim Lørdal i gang med at fortælle
omverdenen om sin nyerhvervelse, og hvad
den kan benyttes til. Til den ende har han
fået en aftale om at demonstrere fartøjet for
sin samarbejdspartner gennem mange år,
Ringkøbing-Skjern kommunes afdeling for
naturpleje. Der ud over har han fået en aftale
med Skov og Naturstyrelsen i Nr. Nebel om
at vise fartøjet frem.
Kim Lørdal mener også, at fartøjet kan finde
anvendelse af jægere og landmænd, der har
små søer, eller andre der har nogle vådområder, der skal holdes ved lige. (-mb) 

bejdspartner for specialmaskiner på sydlangeland, 1600 km op i Sverige til Dorotea på
grænsen til Lapland for at få fat i fartøjet. På
Dorotea Mekaniska A/B har man specialiseret sig i maskiner til naturpleje og har solgt
den slags maskiner til 27 forskellige lande. I
Danmark findes der nu seks fartøjer af den
slags, hvoraf de fire er i Jylland. Og for de
teknisk interesserede: Længde 5 m, bredde 2
m, dybdegang ca. 0,5 m vægt ca. 1500 kg
motorkraft 29 Hk.
Alle funktioner er hydrauliske og hydraulik-

39

13. marts 2013

 Mindeord

Johannes Lundsgaard, som de sidste mange år har haft ophold på plejehjemmet i Aulum, sov den 29. januar 2013 stille ind, knap
98 år gammel, og blev lørdag den 2. februar
begravet fra Nr. Omme Kirke.
Johannes Lundsgaard blev født i Tim sogn
15. maj 1915 og blev i 1946 gift med Ane
fra gården Kærholm, (nu Sønderkjærsvej
18), datter af Kristiane og Kr. Toft Jensen.
Efter hvem de overtog hendes fødehjem og
drev den dygtigt indtil 1988. Året, hvor de
overdrog gården til sønnen Poul Erik og Karen Marie. Selv købte parret hus på Halkjærvej i Ørnhøj, hvor de boede indtil Anes helbred krævede en plejehjemsplads. Den blev
fundet i Aulum, hvor enkemanden Johannes
så også efter en del års ophold nu altså er
sovet stille ind.
Ane og Johannes fik børnene Inger Margrethe, Else Kristiane, Jens Kristian og Poul
Erik. Udover de fire efterlader de sig også
svigerbørn, børnebørn og oldebørn.
Æret være Johannes Lundsgaards minde!

Ved: Ingrid Kirk

Villy Jensen, Skolevænget 2, døde den 9. januar 2013 efter lang tids tiltagende sygdom,
82 år gammel, og blev begravet fra Nr. Omme Kirke mandag den 14. januar.
Villy Jensen blev født i Kronheden i Thorsted sogn i en stor søskendeflok.
Som ung soldat blev han sendt til Tyskland i
1951 for at hjælpe til med at få ryddet op efter krigen. Efter at være hjemme igen, fik
han plads som medhjælper på gården Udstrup i Ørnhøj. Her fik han og husets unge
datter, Gerda, lyst til hinanden, og de to giftede sig i 1955.
I 1956 overtog de gården Øster Prag, et
statshusmandsbrug, som var oprettet samme
år. Hvortil jorden var samlet fra forskellige
parceller.
Her i hjemmet kom efterhånden de fem børn
til, som voksede op i et godt og trygt hjem.
Foruden at drive ejendommen havde både
Gerda og Villy i perioder arbejde udenfor
hjemmet, Villy nogle år som medhjælper hos
Bakkesmeden, Peder Smed og endnu flere år
som murerarbejdsmand i firmaet Holger Larsen i Dejbjerg. Gerda kørte i mange år postturen i Grønbjerg by, nok efter at ha´ fået
"børnene fra hånden"!
Et flittigt par, som har haft deres at se til.
I 1988 solgte de gården til deres ældste søn
Erik, hvorefter de købte huset på Skolevænget 2.
Datteren Helga fortæller, at Villy var en
mand, der var meget glad for musik, især
harmonikaen kunne han lide at lytte til. Selv
gik han også tit og trallede og fløjtede i stalden ved sit arbejde der. "Far var altid hjælpsom overfor alle, også for vi børn"!
Villy mistede for en del år siden sin hustru,
som også havde været sygdomsplaget.
Villy Jensen efterlader sig sine 5 børn, Erik,
Helga, Vagn, Grethe og Kristian samt svigerbørn, 8 børnebørn og 2 oldebørn.
Æret være hans minde!

Rigmor Tang Anneberg, Ørnhøjvej 10, sov
stille ind natten mellem den 19. og 20. februar 2013, 85 år, og blev den 23. februar
bisat fra Nr. Omme Kirke.
Rigmor blev født i Kjærgaard d. 24. oktober
1927 som ældste barn af Henrikke og Sarinus Tang og havde en god og glad barndomstid her med skolegang i Nørre Omme
Hovedskole.
Rigmor hjalp skiftevis til derhjemme og var
ude at lære og arbejde i forskellige pladser i
huset, som man jo var det i Rigmors ungdomstid. Blandt andet i Spjald, Ringkøbing,
Assens og ved Horsens. Foruden det huslige
fik hun også tid til et højskoleophold på Uldum Højskole. En god tid, hvorfra hun stadig ved sin sidste tid havde gode veninder.
I 1952 blev Rigmor gift med Peder August
Anneberg (Gutte) og fik herved nye store
udfordringer. I ægteskabet kom 3 børn til,
men foruden at passe børn, hjem og hus,
blev der med tiden overdraget en masse arbejde til Rigmor med telefonpasning og kon40
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Doris blev født på Silkeborgegnen, og var én
af de beboere, som var med fra starten ved
Grønbjerghjemmets opståen.
Doris Svendsen var en glad og venlig kvinde, som altid viste stor glæde og tilfredshed,
når nogen kom og henvendte sig til hende.
Det kan også vi, som var hendes besøgsvenner skrive under på. Den sidste tid har hun
dog også vist tegn på træthed, og da sygdom
trådte til her i influenzatiden måtte Doris
med en dobbeltsidig lungebetændelse altså
opgive.
Doris blev bisat og hendes sidste hvilested
vil være "De Ukendtes Gravsted" ved hendes hjemsogns kirke.
Æret være Doris Svendsens minde! 

torarbejde i den til stadighed voksende vognmandsforretning. Dette, at have nogle chaufører på kost, lagde sikkert også beslag på
megen af Rigmors kostbare tid!
Jo, det blev en dygtig kone Gutte i sin tid
giftede sig til, en pige, som han i fuld tillid
kunne overlade det derhjemme, mens han
selv kørte ud med firmaets lastvogne.
Rigmor Anneberg var også en kvinde, der
var engageret i det, som skete i vort sogn og
fik også her sit at se til.
Og ikke mindst var familien hendes et og alt.
Kærlige følelser, som også gik den anden
vej, den elskede mor, farmor og mormor,
som er så svær at slippe!
Rigmor passede selv sit store hus, indtil hun
for et par år siden blev syg og måtte tage
mod hjælp fra Gutte og en hushjælper. På intet tidspunkt opgav hun dog modet og håbet
om at komme hjem og ind i den gamle gænge igen fra Spjald Plejehjem, hvor hun i en 4
måneders periode havde haft en aflastningsplads. Helt nødvendigt, da hun i løbet af det
sidste halve år har været så uheldig at skulle
igennem 3 store operationer.
Ret overraskende sov hun stille ind her på
hjemmet onsdag nat.
Rigmor efterlader sig foruden sin elskede
Gutte, børnene Georg i Grønbjerg, Sven i
Videbæk og Lone i Spjald, samt tre svigerbørn og 6 børnebørn.
Med Rigmor Annebergs død har vi i Grønbjerg atter taget afsked med en stor personlighed.
Æret være hendes minde!
Doris Svendsen, Grønbjerghjemmet, døde
stille på Holstebro Centralsygehus fredag
den 23. februar 2013, 82 år gammel og blev
bisat fra Nørre Omme Kirke d. 27. februar.

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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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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 Runestenens udsendte i Columbia
Runestenens redaktør så lige sporløs den 22.
januar. - I en lille by i Columbia har man en
mand med en knallert, der trækker en lille
påhængsvogn, påmonteret højtalere. Når han
får en meddelelse, der skal rundsendes, indtaler han beskeden, og så kører han rundt i
hele byen, medens højtalerne forkynder budskabet til al folket!! -

Jeg må nok erkende, at jeg er glad for den
udvikling, der er sket med hensyn til kommunikation med e-mails og opslag på Runestenens hjemmeside www.runestenen.dk. Specielt når vejret har artet sig som denne
viter!! :-)
Billedet her er taget fra udsendelsen. 

Bemærk højttalerne bagest på påhængsvognen. Batteriet sidder på knallertens bagagebæger og båndoptageren står nede i påhængsvognen - eller også er det omvendt, men ledningerne hænger over det hele
og forbinder systemerne.

Kultur og Samværs program for 2012 - 2013
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 sæsonen 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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 Grønbjergpiger - Inger Kjeldgaard
Grønbjergpiger - Inger Kjeldgaard
I dette nummer er det dagplejer Inger Kjeldgaard, deroppe under Højris-bakken der har
ordet!
Måske ét af de skønneste jobs, man kan tænke sig - dagligt at være omgivet af små "lyse
hoveder"! Næsten misundelsesværdigt! -ik.
Hele 4 km hjemmefra
For 46 år siden - i 1966- kom jeg til verden i
Sandbæk i Brejning Sogn. Jeg fik navnet
Inger Kirkegaard Nielsen. Jeg er nummer 2
ud af en søskendeflok på 4.
Min storesøster, Hanne, og jeg ledede på et
tidspunkt gymnastik i Grønbjerg GUF. Hanne var netop begyndt at komme sammen
med Carl Brian Nielsen (Løgenshøj), som
var bager hos Bagermester From her i byen.
Derfor endte vi tit på Grønbjerg Kro hos Rie
og Heise Pedersen, samlingspunktet for
mange unge mennesker. Her lærte jeg bl.a.
også Irene Illum og Margit Kristensen
(Sandbækvej 28), som med tiden blev mine
gode veninder, at kende.
Vi tog tit af sted til bal i både Tim og Højmark.

værst tænkelige situation – vi sad uhjælpelig
fast i en plovfure! Jeg måtte ud for at se, om
jeg kunne skubbe os fri, mens Irene sad inde
i bilen og gav den gas. Dette resulterede i en
meget våd og beskidt fornøjelse, men en
affære, vi stadig, den dag i dag, kan more os
meget over.

Den skønne ungdomstid
Det var så også til juleballet i Højmark i
1984, at jeg fandt Tommy - eller var det omvendt?
Irene og jeg kørte ofte en tur i hendes bil, og
en aften endte vi ude ved vindmøllerne ved
Sandbæk. Her begyndte det pludselig at
styrtregne, og hurtigt blev vejen lavet om til
en stor dam. På begge sider af vejen var der
marker med plovfurer, så det var vigtigt, hvis
vi kørte igennem den nyopståede dam, at vi
kunne holde os til vejen.
Irene var stensikker på, at vi ikke kunne køre
igennem alt vandet, hvorimod jeg troede på,
at det nok skulle gå. Efter en del parlamenteren frem og tilbage endte det med, at vi tog
chancen. Men desværre havnede vi i den

Baller, sjov og ballade
Før vi drog af til bal, mødtes vi ofte på Bymarken hos Tommy og mig. Det var folk fra
Grønbjerg og Torsted, der mødtes her, og så
spillede vi Es. Et spil, hvor man vender kort.
Når man får et Es, tager man en slurk, og
den, der får det allersidste Es, skal bunde
flasken. Vi løb tør for væske på et tidspunkt,
og derefter gik vi over til torskelevertran!
Det blev så Karsten Hansen fra Grønbjerg,
der skulle bunde flasken. Men der er jo intet
så skidt, at det ikke godt for noget. Karsten
begyndte nemlig at komme sammen med
Jette, hans fremtidige kone, denne aften.
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avl og dressur. Hun er der altid, når der skal
klargøres til kåringer. En god hjælp er hun,
og kan måske videreføre dette familieforetagende. I dag bor hun i Aarhus og er gift med
Søren Klogborg fra Vind. De hedder nu
Kirkegaard Nielsen, som også var mit efternavn som ung pige. I december 2012 fik de
en lille pige, som er blevet det første både
barnebarn og oldebarn på både Tommys og
min side.
Michela tager p.t. et sabbatår, inden hun vil
læse videre til sygeplejerske. Lige nu arbejder hun halvdelen af tiden i hjemmeplejen i
Ulfborg, og den øvrige tid er hun på et plejehjem i Sdr. Nissum.
Pr. feb. 2013 opholder Michela sig et halvt
års tid i Australien./ -ik

Tommy og jeg blev gift d. 20. juni 1987 i Nr.
Omme kirke, hvorefter jeg skiftede navn til
Inger Kirkegaard Kjeldgaard. På dette tidspunkt boede vi på Bymarken 8 i Grønbjerg. I
2000 flyttede vi til Algade 4A.
I min barndom gik jeg på Spjald skole, hvorefter tog jeg på Handelsskolen, men ombestemte mig og valgte i stedet Teknisk skole,
fordi jeg ville være frisør. Ved den tid blev
det moderne at stå i lære i sin egen salon, og
på baggrund af det, valgte jeg frisør faget
fra. I 1988 fik vi Tina, og i 1991 blev Michela født.
Omkring den tid begyndte jeg på Grønbjerghjemmet som afløser, da man ikke kunne
love mig fuld tid. Det blev dog til langt flere
timer end fuld tid, men det gjorde nu ikke så
meget, da jeg var glad for jobbet.
I efteråret 1992 blev Michelas dagplejemor
langtidssygemeldt. Jeg planlagde så mine
vagter, så jeg kunne passe Michela hjemme,
hvor jeg også passede et par andre børn fra
byen. Omkring jul 1992 var jeg til møde med
Grønbjerg GUF hos Grete Tange, som var
tilsynsførende i dagplejen på dette tidspunkt.
Hun spurgte da, om det at blive dagplejer
ikke lige var noget for mig. Jeg var i tvivl, da
jeg som sagt var glad for jobbet på Grønbjerghjemmet. Jeg havde dog et krav, som
gik ud på, at det så skulle være en fastansættelse. Den 28. december ringede Grete Tange
så og fortalte, at jeg ville få 4 børn fra den 3.
januar 1993, og Michela ville så blive 5.
barn.
Nu er der gået 20 år, og jeg har ikke én eneste gang fortrudt, at jeg tog jobbet!

Fritid og foreningerne
Når jeg slapper af, går jeg i haven eller går
og pusler om dyrene. Tommy spiller i sin
musikgruppe Fourty Miles. Tommys gruppe
har spillet sammen siden 1990.
Vi går begge meget op i Grønbjergs foreningsliv, og vil gerne være med til at gøre
en forskel. Vi er endvidere med i Projekt
Algade, som har til formål - ved hjælp af
byforskønnelse - at gøre Grønbjerg til en
nydelig by at køre igennem. P.t. sidder jeg i
Grønbjerg Sogneforenings bestyrelse, for
hvem, der har været mange spændende projekter at tage sig af med bl.a. salget af Forsamlingshuset. Foreningen Grønbjerg 2000
er jeg også en del af, foreningen, som går en
spændende periode i møde med foreningssammenlægninger. Tommy er med i bestyrelsen for GIF- Grønbjerg Idrætsforening.
Så vi får talt en del foreningsarbejde herhjemme hos os.
I denne forbindelse vil jeg også gerne lige
sige, at Grønbjerg er den helt rigtige by for
os. Her er tryghed i form af, at vi kender så
mange, og folk taler med hinanden. Det er
byen, der har plads til alle, og så er der et
godt sammenhold.

Pigerne og hestene
Jeg har altid været en hestepige, da jeg er
opvokset med Dansk Varmblod. Vi avler
selv på samme stamme, som mine forældre
har fremavlet de sidste 40 år. Det er en interesse, som jeg deler med Tina, min ældste
datter. Hun er også hestepige og følger med i
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Et af mine dagplejebørn og vedkommendes familie havde campingvogn
i Vedersø. De talte altid om Kaj
Munk, når de kom forbi Vedersø
Kirke. Det lille barn på 2 år suger alt
til sig og kan huske det store hvide
hus (kirken).
Jeg var nede i brugsen en dag med
mine dagplejebørn, da Hans o æ
brugs (Hans Kristensen, som var den
gamle brugsuddeler i Grønbjerg) står
ved kassen. Lige pludselig siger barnet:
Barn: Se Inger – se, der står Kaj
Munk!
Mig: Nej min ven, det er Hans.
Barn: Nå, siger barnet, og kigger på
Hans.
Da vi går hjem, kommer der nogle
biler forbi på vejen, og jeg hilser på
dem, og barnet spørger:
Barn: Hvem var det Inger?
Mig: Nåh, det var bare en fra Norge.
Barn: Nå!
Så kommer der en bil mere, og jeg hilser
igen. Barnet spørger igen:
Barn: Hvem var det Inger?
Mig: Det var bare en tysker.
Da udbryder barnet:
”Åhhh nej!! Det var ham som skød Kaj
Munk!”
Så kom vi op forbi Hans og Stinnes hus, og
barnet siger:
Barn: Se Inger – der bor Kaj Munk!
Han troede, at Hans var Kaj Munk, fordi
han boede i et hvidt hus.

Dagplejebørnene
Oplevelser med mine børn og dagplejebørn –
dette er livskvalitet og giver masser af stjernestunder for mig!
Hvad børn dog siger:
For 15 år siden boede mine bedsteforældre
på Algade 4, nabo til os - der hvor Henrik
Mortensen nu bor. Børnene var tit med oppe
og sige hej til dem. Da Michela, den yngste
af mine døtre, var sammen med dagplejebørnene, kom de små derfor også hurtigt til at
kalde dem for oldemor og oldefar.
I april 1997 efter et langt sygdomsforløb på
hospitalet døde Kr. Nielsen, min bedstefar.
Bedstemor, Charlotte Helene Kirkegaard
Nielsen, lå også på hospitalet på samme tid.
Jeg aftalte med mine forældre at lufte ud,
sætte blomster i vand m.m., inden bedemanden skulle komme på besøg. Pludselig hørte
jeg børnene synge i baghaven - alt hvad de
kunne: ”Hvem er det der dø´ø i dag, duda
duda, ja hvem er det der dø´ø i dag” (som
Finn og Jacob sang)! Jeg måtte smile af dem,
for det var jo en gammel humoristisk mand,
de sang for – ”deres oldefar”.

En dag, da Tommy havde arbejdet i en grisestald, kom han hjem for at skulle vaskes,
inden han skulle videre til næste sted. Det
var vinter, og der lå sne, så han smed sit tøj
udenfor og løb ind i underbukser. Vi havde
set håndbold i fjernsynet dagen før, hvor en
norsk kommentator sagde ståpels om gåsehud. Så sagde jeg til børnene, at det kunne
godt være, at Tommy fik ståpels, når han
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smed tøjet udenfor.
Pige: Så får han ståpøls.
Drengen og pigen griner og bliver ved
med at sige, at Tommy har ståpøls!
Det måtte jeg lige forklare forældrene, så
det ikke blev misforstået.
Et af mine gamle dagplejebørn, som er en
frisk lille gut, og bruger en masse energi,
er helt besat af marineret sild, og spiser
det gerne hver dag. En dag, da hans mor
kom med ham, fik han penge, så vi kunne
købe en is, da det var sommer og dejligt
varmt. Vi gik alle sammen i brugsen. Jeg
sagde til drengen, at han kunne gå om til
fryseren, hvor isene lå. Men han løb med
det samme ned gennem butikken og ned
til sildene. Ved mælken stod hans bedstemor, men hende så han slet ikke, da han
mente, at vi skulle have sild og ingen is!
siger, hvis de laver noget, som ikke er så
godt.

En aften sidder der en lille dreng og spiser
aftensmad sammen med sin mor og far. De
får stegt flæsk og på et tidspunkt begynder
den lille dreng bare at stirre på flæsket.
Moderen spørger ham om, hvad der er med
det flæsk?
Drengen, som lige er begyndt at sige de første ord, svarer: Tommys finger!
Han mente, at flæsket lignede Tommys finger.

Jeg havde på et tidspunkt 3 drenge og en
pige. Det var sommer, og de løb ude på
græsset. Da sagde den ene dreng, imens han
stod og trippede.
Dreng: Jeg skal tisse!
Mig: Bare tis på græsset.
Så han rykkede bukserne ned.
Mig: Du skal stå med ryggen til vinden, så
du ikke tisser i dine bukser.
Og vupti, så stod de andre 3 børn også med
bukserne nede, og stod og tissede med ansigterne imod vinden, alt mens de grinede
hjerteligt. Så morede vi os alle, og forsvandt
ind og fik tørre bukser på!

På et tidspunkt havde vi en stor vallak på
omkring de 180 cm i stang, han var en rigtig
børnevenlig og nysgerrig hest. Så var der en
lille pige på knap 3 år, som altid skulle mærke hans varme mule. Hesten hedder Don
Nixon, og pigen kunne sagtens huske navnet
Nixon. En dag sidder hun på bænken og ser
lidt betuttet ud.
Pigen: Inger hvorfor må han ingenting??
Mig: Hvad mener du??
Pigen: Inger, når du kalder på ham, så siger
du, at han ikke må!
Det havde jeg slet ikke tænkt på, at når jeg
kaldte på ham, sagde jeg Nixon, og pigen
troede, at jeg sagde Niksen, som jeg nok

De smukkeste ting i livet kan ikke ses eller
røres, de skal føles i dit hjerte!
Fortalt af Inger Kirkegaard Kjeldgaard, Algade 4 A.
Citat: Jeg samler på de små børns smil- de
små børns lyse smil!
Nis Petersen! 
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