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21. årgang

Årets konfirmander - den 26. april
Bagest fra venstre:
Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj
2. række fra venstre: Johannes Jensen, Spjald - Mette Mohr - Magnus Thesbjerg - Cecilie Bagge
Forrest fra venstre: Nicklas Sørensen - Mathias Pedersen, Ørnhøj - Helle Hansen - Nadia Nielsen, Abildå - Thomas Juhl Jensen - Præsten: Bodil Toftdahl

RUNE
STENEN

I samme anledning har Tina Risom og Jens
Kristian Christensen anmodet om at få hjælp
fra Grønbjergs befolkning til udnyttelse af /
brug af Forsamlingshuset. Og som jeg forstår henvendelsen, kan alt komme på tale.
Og kender jeg grønbjergs befolkning ret, kan
der komme forslag om lige fra at rive det
ned til sammenbygning med den tidligere
kro.
Der var jo ikke de store ophævelser over at
Sogneforeningen i sin til lod Forsamlingshuset, der er fra 1908, overgå til privat regi. Så
mon ikke også der denne gang vil være en
vis forståelse for kraftige ændringer i strukturen.

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Først vil jeg bringe en tak til Finn Krogh
Jørgensen for den morsomme forside i sidste
nummer - jubilæumsnummeret. Nu går Runestenen så ind i det 21. år, og håbe på, at
der vil tilflyde lige så mange spændende og
oplysende artikler, som det har været tilfældet indtil nu.
Velkommen til…
I denne udgave kan man komme langt omkring. Guruen gør comeback med et indlæg
om ulvetider. En tidligere grønbjergdreng tager os med på en tur til Kina. Der har været
guldkonfirmander på spil i Grønbjerg. Og
foruden alle referaterne fra generalforsamlingerne kan man læse om Nikolaj Kirks vej
til den professionelle fodboldkarriere. Og ikke mindst, det tredje kapitel i føljetonen
Grønbjergpiger fortæller. Endvidere skal jeg
da ikke undlade at gøre opmærksom på, at
foreningerne i Grønbjerg har sat alle segl til
for at få en god sommerfest ud af dagene 13.
- 15. juni.

Hjemmeside med boliger til salg
Til sidst vil jeg lige nævne, at der på Runestenens hjemmeside og på Grønbjergs hjemmeside er lagt et link ind, der fører til en boligside,
hvor man kan se samtlige boliger i Grønbjerg.
Man kan således gå ind på siden, trykke
”lynsøg” - ”vælg alle” - skriv ”Grønbjerg” ”søg”. Og alle boliger til salg i Grønbjerg dukker op. Benyt siden når I skal ”lokke” familier
til Grønbjerg - gerne familier med børn 

Den nye forening - og den gamle
Når denne Runestenen læses, har der været
fælles generalforsamling, og Grønbjerg er
sandsynligvis blevet to foreninger fattigere,
men forhåbentlig gået styrket ud af den fusion, der er lagt op til, ved dannelsen af Grønbjerg …… eller hvad den nye forening nu
kommer til at hedde. Og knap 14 dage efter
kører den gamle GGUF til Odense for forhåbentlig at komme 10.000,- kr. rigere hjem.

Deadline for nr. 123 er
Lørdag d. 29. juni 2013
Bladet udkommer
onsdag d. 17 juli 2013

RUNESTENEN
www.runestenen.dk

Forsamlingshuset
Som man kan læse på side 3 i dette nummer,
og som det også er bekendtgjort i Landsbymusens nyhedsbrev, har Jane Jensen opsagt lejemålet i Forsamlingshuset pr. 31. juli dette år.
Hvad Jane så finder på i forhold til madlavning
til grønbjergfolk og de mange fester, som hun
også leverer til, er ikke kommet til redaktionens kendskab endnu, men sagen vil blive undersøgt til næste nummer udkommer.

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

Bank:
vestjyskBANK 7650 - 2686793
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et
”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Hvad skal Forsamlingshuset nu benyttes til ???
Landsbymusen har opsagt lejemålet pr. 31. juli 2013





Hvad skal den fremtidige Forsamlingshus indeholde ??
Hvad skal Forsamlingshuset bruges til ??
Hvad skal der til for at Forsamlingshuset bliver det du gerne vil have ??
Alt er tilladt - alt kan lade sig gøre - kom med dine ønsker - kom med forslag
Send forslagene til: fam.risom-wilson@hotmail.com
med venlig hilsen Tina Risom og Jens Kristian Christensen

….Ud på tur
Eftermiddagstur torsdag den 6. juni.
Klokken 13.00 starter BUSSEN fra parkeringspladsen ved Brugsen turen mod
Salling, hvor vi vil besøge Jeppe Åkjærs "JENLE".
Her drikker vi eftermiddagskaffe og får derefter en guidet rundvisning.
Øvrige oplevelser er op til vores chauffør, Kaj.
Under alle omstændigheder lander vi på BORBJERG MØLLE, hvor der venter os
en to‐retters middag.
Pris for hele herligheden er 300,‐ kroner‐‐ og alle er meget velkommen til at
være med. Også de der ikke lige plejer!!!
HUSK tilmelding i god tid ‐ senest den 3. juni på liste på Brugsen eller telefonisk
hos Grethe ( 30 27 96 10) eller Herdis (97 38 40 92).
Det gode vejr og humøret håber vi på er med!
Forventet hjemkomst ???
Venligste hilsener Kultur og Samvær...
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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
Landsbymusen:
Grønbjerg Forsamlingshus.
Mad ud af- og i huset
Tlf.: 22 300 615

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

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200
Videbæk Taxi

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
Telefontid: 800 - 900

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. Dorthe Trabjerg Hansen
30484510
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

MAJ 2013
MA 13
TI

Åben Skoledag

Side

Dagen tiltaget med 9t 42m

Side

20

LØ 15

Sommerfest Teltgudstjeneste 9.00 10 19

14

SØ 16

Kirke ingen

ON 15

MA 17

25

TO 16

Jagtf. træning

TI

18

Åben skoledag

FR 17

ON 19

Jagtf. træning

LØ 18

TO 20

SØ 19

Pinsedag

MA 20

2. pinsed Gudstj u/ Bøgen 10.30 21

TI

Jagtf. Åben Præmieskydning

21

Kirke 9

29

FR 21
39

LØ 22
SØ 23

ON 22
TO 23

Grill arrangement Brugsen

Skt. Hans Sogn

Kirke ingen

MA 24
Forårsmøde Friskol. / Jagtf. Træning

TI

26

25

FR 24

ON 26

LØ 25

TO 27

Jagtforen. Træning

FR 28

Dimission 8. kl. Grønbjerg Friskole

LØ 29

Deadline

SØ 30

Nr. sOMMErskole

SØ 26
MA 27
TI

Kirke 9
GGUF til odense

22

15

28

ON 29
TO 30

Jagtforen. Træning

MA 1

JUNI
1

SØ

2

Tilm. Hattefest

Kirke 10.30

MA 3
4

ON

5

Grundlovsdag - Friluftstur 7.-8. kl.

TO

6

Alle kl. overnatning Jagtf. Træning

FR

7

Kultur og Samværs Tur

LØ

8

SØ

9

TI

10

23

TI

MA 10

3

27

TI

2

ON

3

TO

4

FR

5

LØ

6

SØ

7

Kirke 10.30

MA 8

28

TI

Jagtforen. træning

9

ON 10
TO 11

.

Kirke ingen

FR 12

24

LØ 13

11

ON 12

Jagtforen. træning

TO 13

Sommerfest i Grønbjerg

FR 14

Kirke ingen

JULI

FR 31

LØ

Nr. sOMMErskole

Sommerfest i Grønbjerg

13 28

SØ 14

Kirke 9

MA 15

29

TI

13

16

ON 17
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Dagen aftaget med 1t 4m

28
28

Træner-sponsorer 2012 - 2013
Spjaldbo
Ide Huse
Hakon Pøhl
Grønbjerg IT
Jørgen Bank
Vildbjerg Auto
Spjald Pizzeria
Ole Berthelsen
Trevor Mc Evoy
Landsbymusen
Karsten Hansen
Klip Inn i Ørnhøj
Krog-Planteskole
Peder Juelsgaard
Gravers Kjærgaard
Super Spar i Ørnhøj
AutoMester i Ørnhøj
Anneberg Transport
Sundhed og velvære
Malene Bondesgaard
Intersport i Holstebro
Havanna Pizza Ørnhøj
Højmoses Planteskole
Super Brugsen i Spjald
Lokal Brugsen i Grønbjerg
Torsted Auto og traktorværksted
Abildaa smede- og maskinforretning

Tak til alle som sponsorerede en frivillig
Grønbjerg GUF bestyrelse

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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Tilsynserklæring for Grønbjerg Friskole 2012 – 13
Ved: Lone Astrup Sørensen

Undervisnings-miljø-vurdering
Et af kravene (blandt rigtigt mange!) er udarbejdelse af den såkaldte UMV
(undervisnings-miljø-vurdering). Den viser
en meget høj generel tilfredshed både hos
yngste og ældste elever. Og det er til de dygtige lederes og medarbejderes udelte fortjeneste at f.eks. lærer-elev relationen, klasselæreren og tilfredshed omkring mobning scorer højest!
Og jeg ved godt, at jeg også tidligere har
fremhævet elevmødet: her ses værdier som
demokrati, medinddragelse, medindflydelse,
konsekvens og ansvar for UVM praktiseret.
De får øvelsen i at kortlægge, undersøge det
der skiller sig ud, udarbejde handlingsplaner
og følge op på indsatser. Egenskaber eleverne får brug for, uanset hvor de senere skal
gøre sig gældende.
Jeg ser en skole, der arbejder med selvevaluering, for hele tiden at blive bedre. F.eks.
styrkes projektarbejde og ansvar for egen læring – og der gøres forsøg med holddeling i
dansktimerne for at styrke den enkelte elev.
Så vidunderligt at være en lille, fri skole der
kan sætte initiativer i gang her og nu for at
skabe udvikling lige når behovet er der – og
ikke afvente ”tilladelse” og usmidige forretningsgange.

Tilsynserklæring:
Dette er et eksternt tilsyn på Grønbjerg Friskole hvor der i skoleåret 12/13 er 118 elever fra 0. – 8. klassetrin og 10 lærere.
Grønbjerg Friskole kan nu snart afslutte det
5. skoleår.
Generelt ser jeg en friskole der lever op til
det de siger de gerne vil: at bygge på
Grundtvig / Koldsk tradition, der vægter fortælling, samtale, kærlighed, glæde, engagement og gode oplevelser som vigtige forudsætninger for at lære.
En skole der ser den enkelte elev som et
menneske med eget værd, der tør sætte sig
selv i spil og udfordres. Og ikke mindst en
skole der praktiserer demokrati, frihed og ligeværd i en hverdag præget af medindflydelse, medansvar og forpligtende fællesskab.
Jeg oplever en skole der sprudler. Der er en
atmosfære af optimisme, glæde og super god
stemning. Uanset om det er klasseværelset
eller lærerværelser jeg befinder mig i.
Elever, ledelse og medarbejdere samarbejder
respektfuldt og meget engageret. Viser tillid,
hjælper hinanden i en god atmosfære. Igen lægger jeg mærke til den disciplin eleverne generelt
udviser. Drengene er i gang med de vildeste katastrofeoptagelser på You Tube da jeg kom ind
til time og spontant lukker de ned efter et par
minutter – ”nu må vi hellere komme i gang”.
De skulle netop fremlægge om katastrofer.

Tak til Nr. Omme Kimelaug
Det er vist på tide, at menighedsrådet retter en stor tak til vores kimelaug for
altid at være på pletten, når der sker noget i kirken. Der kimes til bryllupper og
ved højtider, senest påskemorgen.
Det er en festlig optakt til en kirkelig handling, som mange sætter stor pris på.
Tusind tak skal I have.
Menighedsrådet
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Sådan ser jeg og vurderer skolen
Jeg ser en skole der på fornem vis praktiserer kreativ og
udfordrende undervisning på et højt fagligt niveau, der
sikrer at den enkelte elev når længst muligt. Skolen tilbyder gode og trygge rammer og et miljø der stimulerer
lysten til at lære.
Og jeg ser generelt trygge, glade, nysgerrige, selvstændige, modige, og meget engagerede elever der høster
frugten af at være på en friskole hvor der er stor opmærksomhed rettet mod hvad der fremmer læring for
den enkelte elev. Grønbjerg Friskole er generelt kendetegnet af en ligeværdig tone og anerkendende tilgang
mellem elever og lærere. Og hele tiden overvejes nye
indsatser - der er konstant mange tiltag i gang, der kan
være med til at sikre kvaliteten i undervisningen.
Jeg vurderer, at undervisningen og organiseringen af
den er på et fagligt højt niveau, kreativ og bygger på viden om, hvordan børn bedst tilegner sig ny viden.
Jeg bekræfter hermed, med henvisning til den af Undervisningsministeriet bekendtgjorte Lov om tilsyn med
frie skoler, at elevernes undervisning og faglige niveau i
fagene dansk, regning /matematik, engelsk, historie og
samfundsfag efter min bedste vurdering til fulde står
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Elevernes sprog stimuleres i skrift og tale, og undervisningssproget er dansk.
Min vurdering er, at en elev fra Grønbjerg Friskole helt
uden problemer kan indgå på tilsvarende klassetrin i folkeskolen. Fagenes indhold og tilrettelæggelse er overordnet dækkende for, hvad der kan forventes af eleverne
på de forskellige klassetrin, og eleverne arbejder generelt på det niveau der forventes af dem.
Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges
ud fra de af UVM gældende mål og med størst muligt
hensyn til den enkelte elevs behov for udvikling og faglige niveau. Der er på Grønbjerg Friskole beskrevet mål
og planer for ikke mindre end 22 forskellige fagområder, senest også for fagdagene hvor der spændes bredt –
lige fra aviser til katastrofer og digte.
Friskolens udvikling er i gode hænder – og jeg betragter
med tilfredshed, at I har indledt et samarbejde omkring
markedsføringsplaner.
OKAY! Siger jeg bare (jeg har kun én kritisk kommentar: hvorfor begrænse klassestørrelsen til 19 elever….)
Jeg ser gerne en styrkelse på områder som sang/musik
og IT. 
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 Hvorfor deltager jeg i menighedsrådsarbejdet ?
Grethe Lorentzen
Nyt menighedsrådsmedlem i Nr. Omme

Foto mb

I vinterferien var jeg med resten af familien
på ferie i Nr. Vorupør. På en af vore ture i
omegnen ville jeg gerne ind og se Lodbjerg
Kirke. Der lød lidt højlydt mumlen fra bagsædet, hvor mine sønner sad, og så sagde en
af dem: ”Mor, bare fordi du er kommet i menighedsrådet, behøver vi altså ikke at se alle
kirker!”
Det er dog ikke en ny interesse jeg har fået.
Jeg har igennem årene besøgt mange kirker
både her i landet og når jeg har været udenlands. Kirkebygninger har fascineret mig,
hvad enten det er domkirken i Roskilde,
Mosta på Malta eller landsbykirken i Lodbjerg. Indretningen fortæller ofte noget om
brugerne af bygningen. For eksempel har
kirken i Nr. Vorupør ikke et skib hængende,
men en kutter. Se det kunne nok ikke lade
sig gøre i Roskilde eller i Mosta.
Kirkerne fortæller historie og når jeg sidder
stille og roligt i Nr. Omme kirkes gamle
middelalder rum, kan jeg næsten mærke historiens vingesus. Denne interesse for kirkens historie har helt sikkert gjort, at jeg
sagde ja, da jeg blev spurgt, om jeg ville stille op til menighedsrådsvalget. Nu fik jeg
chancen for at se, hvad der skete inden for
”murene” og ikke bare, når der er gudstjeneste. Det er et spændende arbejde, hvor der
arbejdes med, hvordan kirken gøres synlig i
lokalområdet og hvordan den fortsat kan være en del af lokalområdet også i dette århundrede.
Jeg fik min vilje i Lodbjerg, mod at love
sønnerne at de ikke behøver at deltage i alle
mine kirkebesøg. Bagefter indrømmede de,
at kirken var et besøg værd. 

Alt i el-installationer
Industri Landbrug Bolig

ØRNHØJ EL
97 38 60 93

Søndervang 3
6973 Ørnhøj
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Find den smukkeste, sjoveste, sexede,
grimmeste eller højeste hat frem!
Hatten skal sidde på dit hoved, når du
kommer til sommerfest i Grønbjerg,

lørdag den 15. juni kl. 18:30
Festen holdes i teltet på det grønne område.
Medbring eget service.
Der vil være revy, en lækker menu og
præmie til bedste hat.
Drikkevarer kan købes i teltet

Pris 200, - kr.
Betaling ved tilmelding i Brugsen.

Senest tilmelding den 2. juni
På sommerfestudvalgets vegne
Kaj Kviesgaard og Conrad Jensen
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vækster på huden, og det har været brugt i
mange år. Det nye er, at der nu er bevis for, at
den også virker mod hudkræft.
Den danske medicinfabrik LEO arbejder med
at få det virksomme stof udvundet, så det kan
blandes i en creme og holde sig, så det kan
bruges hele året, men det er ikke uden vanskeligheder. Dels er det giftigt og dels er der kun
meget lidt af det i hver plante, så det gælder
om at finde en god og effektiv måde at oprense
det på, og det besværliggøres bl.a. af, at der er
beslægtede stoffer i planten, hvis virkning ikke
ønskes, og indholdet af de forskellige stoffer
varierer efter voksestedet. Når de problemer er
klaret, skal der fremstilles en passende creme,
som kan holde sig i passende lang tid. Der
mangler også nogle afprøvninger, så der går
nok mindst 3 år før det er på markedet. 

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Plantemedicin.
Der er ikke noget nyt i, at man bruger planter
til forskellige lidelser. Det har man gjort, så
længe man kan se tilbage i historien, og meget
af den medicin, der bliver brugt i dag, har oprindeligt været brugt som urter. Man har så
isoleret det aktive stof og renfremstillet det for
at styre virkning og bivirkninger så godt som
muligt. Der er nu et nyt middel undervejs som
skal udvindes af vortemælk, der er en almindelig ukrudtsplante både her og mange andre
steder i verden.
Når stænglen rykkes over, kommer der en hvid
saft, som kan smøres på vorter og andre ge-

GRØNBJERG BILLARDKLUB
Adr.:
Formand:

Svinget 2B, Grønbjerg
Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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Sommerfest i Grønbjerg
d.13. ‐15. juni 2013
Torsdag:
kl. 20:00

Banko i teltet (kaffe og kage kan købes)

Fredag:

kl. 17:30
kl. 18:00
kl. 20:00

”Vild med naturen” Natursti v/Jagtforeningen
Kroketklubben spiller kroket på fodboldbanen
I teltet kan du købe vand/øl, pølser, slik, slush ice osv.
Grønbjerg Ungdomsklub arrangerer forskellige aktiviteter for
børn/unge, bl.a. vil der være filmfremvisning i klubhuset om
aftenen, smykkeværkstedet er åbent, aktiviteter på sportspladsen og meget mere !!!
Grønbjerg Friskole underholder i teltet
Irsk aften m/ Irsk stuvning og Irsk musik
Generalprøve på revy

Lørdag:
kl. 9:00

Morgenkaffe i teltet
Gudstjeneste i teltet
kl. 10 - 14 Gadefodbold (se hold-tilmelding osv. side 19)
Vikingespil
Pullingvogn
Boder med tombola, Soft Ice m.m. v/ Wittrups børnetivoli
kl. 18:30 Hattefest (se invitation her i bladet)
kl. 20:00 Revy

DJ JiMi ROSA spilller op til dans
Kl. 01:00 Go´ nat og sov godt
13
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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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 Sidste nyt fra Grønbjerg GUF
Ved: Erik Øster

og få del i visionerne for den nye forening
og for byen !
Aftenen blev afrundet med „Landsbymusens“ store tærtebord, der gjorde at alle gik
mætte og tilfredse hjem.

I ordets betydning
Og det er i ordets betydning faktisk det sidste indlæg til Runestenen der vil komme fra
GGUF – ved næste nummer er den nye forening forhåbentlig gået i gang, og en ny æra
er begyndt i foreningslivet i Grønbjerg.
Det sidste GGUF har foretaget sig er at afholde et borgermøde. Den 16 april mødte ca.
30 interesserede borgere op for at give den
nye forening et skub med på vejen. Efter en
status på hvor langt vi nu er nået i fusionen
mellem de 3 foreninger, kom Henrik From –
konsulent ved DGI- med et oplæg til hvordan foreningslivet kan se ud i 2013.
Ved hjælp af DGI´s „idéløber“ fik fantasien
frit løb og mange nye ideer og tiltag blev
drøftet og dyrket. Som afslutning blev der sat
en ansvarlig person på hver idé der skal sørge
for at idéen bliver forsøgt ført ud i livet.
Det blev besluttet at idéerne blive lagt frem
til den fælles generalforsamling, så mød op

DM i foreningsudvikling
Og det er samtidigt det sidste indlæg, der omhandler DM i foreningsudvikling. Den 27.
maj drager bestyrelsen til Odense for at få
overrakt de 10.000 kr.. Vi er overbeviste om
at vi vinder. De mål vi satte os har vi nået, og
skulle det utrolige ske, at ministeren ikke giver os prisen, så har vi vundet alligevel.
Det har været et udfordrende og spændende
år for GGUF og den indsats og de positive
tilbagemeldinger gør, at det lover godt for
fremtiden, både for aktive, frivillige, foreningslivet og i den sidste ende for alle os i
Grønbjerg. - God sommer til alle. 
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 Friskolens Generalforsamling
lige drift, har været at få sikret en sund økonomi og finansiering af vores planer, hvilket
også lykkedes.
Ovenpå en opstart af en friskole, hvor initiativ, gejst og fremdrift er nøgleord, følger en
periode, hvor der ofte sker en udskiftning af
bestyrelsesmedlemmer. Det er en naturlig og
accepteret del af en friskoles historie, og noget man ser på andre friskoler også. Derfor en
stor tak til de medlemmer, der vælger at træde ud nu. Malene Bondesgaard og Per Thomsen, i alt beskedenhed også mig selv. – Jeg er
ret sikker på den kommende bestyrelse ikke
slipper os helt, og de kan også i fremtiden
trække på vores ekspertise. Vi byder samtidigt velkommen til nye medlemmer i aften.
Jeg er sikker på, at nye øjne kan bidrage med
lige så meget, som de gamle gjorde.

Ordinær generalforsamling den 10. april
2013 - Formandens beretning
Skoleåret 2012-2013:
Vi er nu i gang med vores femte skoleår, og
vi føler, at vi er rigtigt godt kørende. Der er
dog stadig mange opgaver på skolen at se til,
nye tanker der skal tænkes og justeringer,
der skal laves og gennemføres, men det er
vel netop en del af charmen ved at tilhøre en
friskole – hvad enten man er ansat, elev, bestyrelsesmedlem eller forældre. Med den
store frihed, der er med til at præge dagligdagen på skolen for alle parter, ligger der
også et stort ansvar i at påtage sig denne rolle i bestyrelsen. Jeg synes, at alle lever rigtig
godt op til dette ansvar.
Skolens elevtal var den 5. september 2012
på 118, hvilket er et naturligt fald på 8 elever i forhold til 5. september 2011. Der er
fuld fokus på at holde elevtallet på dette niveau og der er lagte en strategi for at udvide
elevtallet på sigt.
I NaturMusen har der også været en børnetilgang og indmelding ud over forventningerne.

Regnskab:
Årsrapport for 2012 er godkendt af vores revisor. Igen i regnskabsåret 2012 kommer vi ud

Bestyrelsesarbejdet:
Vores daværende skoleleder valgte nye udfordringer. Det lykkedes gennem bestyrelsens ansættelsesprocedure at trække Mads
Degnbol til Grønbjerg Friskole. I den mellemliggende perioden august - december
2012 tiltrådte Niels, som konstitueret skoleleder og hjalp derved bestyrelsen frem til
den 1. januar 2013. En stor tak til både Niels
og Mads.
En anden arbejdsudfordring, har været, at få
den nye bygning færdig, hvilket også lykkedes med bygningsindvielse december 2012.
Jeg hører kun gode og positive signaler om
netop denne bygning.
En del af arbejdet i år, ud over den alminde16
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med et pænt overskud, hvilket er tilfredsstillende for bestyrelsen, specielt set i lyset af det hårde træk vi har foretaget i forbindelse med betaling af byggeriet. Ligesom sidste år, er der næste regnskabsår kalkuleret med et overskud.

Vi vil gerne, at vi alle som forældre er med til
at præge børnene til at rydde pænt op efter sig
selv og passe godt på møblement, pc’er, bøger,
inventar og bygninger m.m.
Vedligehold:
Der vil forsat ske en løbende vedligeholdelse af bygningerne og energitiltag fremover.
Igen har vi nydt godt af frivillig arbejdskraft
og ildsjæle i forbindelse med renovering og
øvrige tiltag.

Økonomi:
De nye betaling satser for NaturMusen er iht.
vedtægterne blevet bragt til høring hos jer.
Bank / kreditforening:
Som det er de fleste bekendt har Grønbjerg
Friskoles bankforbindelse været i knæ og har
nu foretaget en fusion med anden bank. Dette faktum medførte igen lidt nervøsitet i bestyrelsen i efteråret 2012. Vores samarbejde
med banken kører pt. fortsat upåklageligt, og
vi kan altid hente råd og vejledning der.

Støtteforeningen/sponsorer/fonde:
Støtteforeningen har i årets løb givet rigtig
mange gode bidrag til skolens aktiviteter og
arrangementer, og det er skønt, at der bliver
tjent end del penge ind til forskellige projekter, trøjer, interiør på skolen.
Støtteforeningen arbejder seriøst og konstruktivt i vores lille by. Godt gået Støtteforening.
Derudover også en stor tak til alle vores
sponsorer – både de synlige og de mindre
synlige, dermed mener vi alle, der på én eller anden måde gør en indsats for friskolen.
Mange tak for det.
Fondssøgningsgruppen: Der er nedsat en ny
gruppe, der aktivt søger fondsmidler til friskolen, de først frugter er på vej ind – tusind
tak
Igen blev cykelsponsorløbet en succes - tusind tak til Lone.

Personale:
Nyt personale er trådt til: Alle - nyt som
gammelt personale - gør en stor indsats for
at få dagligdagen til at hænge sammen, og vi
forventer, at det bliver en del nemmere de
næste år, når rutinen og erfaringerne melder
sig, samt når vi åbner dørene til den nye
bygning, hvor personale/ressourceforbruget
kan optimeres.
Arbejdslørdag/Forældrerengøring:
Igen i år vil jeg appellere til, at alle møder
op til arbejdslørdag/forældrerengøring, og at
man tager denne opgave alvorligt.
Det er dette sted, hvor vi kan begrænse udgifterne, og der er mange andre ting, der er sjovere at bruge penge på end renovering/rengøring.

IT
Her fra en stor tak til de personer der konstant sikrer it driften og hjemmesiden her på

- Salg og Service
Hans Østergaard, Spjald - 97 38 13 00
www.delaval.dk
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Ny strategiplan for overbygningen.
Konstant vedligeholdelse af bygninger og renovering.

skolen – det er meget vigtigt for vores eksistens. Mange tak for det.
Hvad fremtiden bringer…:
Igen i år må vi sige, at det er en fornøjelse at
være en del af bestyrelsen og være med til at
drive en friskole. Vi kan tilbyde vores børn
trygge rammer og et ensartet forløb, helt fra
de starter i NaturMusen som 3-årige (endda
før), til de går ud af 8. klasse som store teenagere. Så længe vi har den opbakning, som
vi har i dag, vil der også være en friskole i
Grønbjerg, og det er skønt, at vi ikke er underlagt lokalpolitiske luner, der skal afgøre,
hvorvidt vi er værdige som undervisningssted eller ej.

Valg til bestyrelsen:
På valg fra Naturmusen var Malene Bondesgaard og Trine Sønderby.
Valgt til bestyrelsen fra Naturmusen: Trine
Sønderby og Helle Harhorn.
På valg fra skole– og forældrekreds var
Jørgen Rasmussen, Per Thomsen.
Valgt til bestyrelsen fra forældre– og Skolekreds: Dorthe Trabjerg Hansen og Heidi
Kjær.
Resultatet af konstitueringen blev:
Formand: Dorthe Trabjerg Hansen
Næstformand: Bo Larsen
Kasserer: Martin Bonde
Øvrige: Jette Føhns, Heidi Kjær, Helle Harhorn, Trine Sønderby.

Vores fremtidige arbejde vil være:
At fastholde og måske øge elevtallet på Grønbjerg Friskole – vi kan godt blive en ”tand”
større, uden at det slækker på kvaliteten.
Fortsætte udviklingen og sammenhængen
mellem NaturMusen og Friskolen, en glidende overgang.

v/ Jørgen Rasmussen

Fra bagest fra venstre: Heidi Kjær og Bo Larsen. Midten: Jette Føhns, Martin Bonde og Helle Harhorn
Forrest fra venstre: Trine Sønderby og Dorthe Trabjerg Hansen
18
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Gadefodbold til sommerfesten
Lørdag den 15. juni kl. 10-14
Kontakt din kontaktperson før han eller hun kontakter dig !
Der skal være min. 7 spillere på hver hold - heraf 4 børn de nærmere regler følger senere.

Der er præmier til bedste udklædte hold, til fairplay hold og vinder holdet.
Algade Ø / Teglværksvej ....................................................................... Conrad B Jensen
Algade V ............................................................................................... Thomas Dyrberg
Algade land / Kjærgårdsvej................................................................... Uffe Kærgaard
Ommegårdvej ....................................................................................... Trevor Mc Evoy
Rundingen / Bymarken / Nylandsvej .................................................... Elsebeth Kirk
Ørnhøjvej / Kastanjeallé / Købmandsallé.............................................. Gert Kristensen
Spåbækvej / Holmegårdsvej.................................................................. Ejnar Vendelbo
Grønbjergvej / Kodalsvej / Holstebrovej............................................... Conni Smith
Vind....................................................................................................... Ejnar Vendelbo
Sandbækvej / Sønderkjærsvej ............................................................... H.C. birkebæk
Grønnegade / Skolegade / Vinkelvej / Frydendalsvej............................ Mikael Pedersen
Ovenstående tager imod tilmeldinger og mailer holdet til Jane Jensen senest d. 1/6.
Hilsen Grønbjerg GUF

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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 Brugsens generalforsamling
Ved: Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling i Brugsen tirsdag den 19. marts havde Brugsen sin årlige
generalforsamling. Der var mødt omkring 60
medlemmer op generalforsamlingen blev
afviklet i god ro og orden og vist nok på rekordtid.

årgange på skolen. Sebastian Klein fortalte og demonstrerede sunde madpakker, og
børnene smurte deres egen madpakke. Til
arrangementet har vi modtaget 15.000 fra
COOP og 1.500 fra skolens støtteforening.
Ca. 200.000 kr. er blevet frigivet fra
COOP, fordi driften af butikken er fornuftig. Det er penge, Coop tidligere har krævet betalt ind som sikkerhed.
Budgettet for 2013 er nogenlunde uændret
i forhold til 2012.
TV2 landsdækkende var på besøg i september i forbindelse med et indslag om
den nye lukkelov.
Brugsen har mistet noget søndagssalg som
følge af ændringerne i lukkeloven, men
med en meget stabil og loyal kundekreds
klarer vi os alligevel.

Formanden Ivan Mortensen aflagde bestyrelsens beretning og fremkom med fremtidsplanerne - her i forkortet udgave.
I 2012 er det lykkedes nogenlunde at fastholde omsætning og indtjening - selv uden
indtjening på varer fra nettorvet.
Fødevarestyrelsen har været på besøg, og
Brugsen har en glad smiley.
Vi har igen fået en Grønbjergvin, og i
samarbejde med Birthe Ladefoged, Viskum snaps, har vi fået fremstillet en lokal
snaps – Gule Fanden. Tak til Helle Engestoft og Mogens Ballegaard for lån af
modellen, og tak til Mogens for en forkortet version af historien om den gule rakker.
Vi holdt et vel besøgt aftenarrangement i
Brugsen, hvor der var smagsprøver på de
nye varer. Både vin og snaps sælger godt.
Vi har holdt madpakkedag for de yngste

Ivan takkede for et godt samarbejde med
uddeler og personale og sluttede med en stor
tak til uddeler, personale, frivillige og ikke
mindst kunderne. Ivan gav udtryk for, at vi i
Grønbjerg agerer som verdensborgere, tænker globalt og handler lokalt.
Beretningen gav anledning til følgende
kommentarer fra forsamlingen:
Der er en dejlig stemning i
butikken, og personalet får
os til at føle os som
”ønskekunder”.
Nyhedsbrevene med ugens
tilbud er meget flot sat op,
og der er gode tilbud.
Tak til Mogens Ballegaard
fordi han sender uge-tallene
Fra venstre: Ivan Mortensen,
Lone Valsted Holdensen, Else
Nyborg Christensen, Heidi
Mouridsen, Peter Christensen
(suppleant genopstillede ikke
og Hanne Meiner overtog hans
plads) og Jørgen Bank.
20
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Evt. Der blev udtrukket 3 x 3 flasker vin
mellem de deltagere, der var til stede, og
som har gevinstlån i Brugsen. 

ud på mail. Det giver os et ugentligt spark.
Forslag om, at Brugsen tager et gebyr for at
samle ind til fx begravelser. Dette får andre
til at indskyde, at service uden gebyrer er det
vi kan, og det vi vil kendes på, i Grønbjerg.
Beretningen blev godkendt.
Fremlæggelse af årsrapporten v/ uddeler Jens
Peder Mikkelsen. Det er besluttet, at regnskabet kun skal fremhæves i hovedtal, idet
detaljerne kan læses i de omdelte eksemplarer.
Omsætningen i 2012 er på 7.022.000 kr.
Overskuddet er på 51.000, hvilket er et beskedent fald i forhold til 2011, hvor det var
på kr. 63.000. Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen:
Der var genvalg over hele linjen.
Bestyrelsen: Lone Valsted Holdensen, Heidi
Mouridsen, Else Nyborg Christensen, Ivan
Mortensen og Jørgen Bank.
Suppleant blev Hanne Meiner.

En bøn!
Mange tak til alle, der lægger papir og pap i vore containere.
Det bliver til en god skilling til Friskolen mellem år og dag.
Her følger dog et lille hjertesuk:
Vær venlig kun at lægge pap i vores pap container og træd lige jeres papkasser i
stykker, før I lægger dem ind.
Plastic, strips og skumgummi hører ikke til i nogen af containerne, så put det
venligst i sækkene, der hænger udenfor.
Med dette vil vi også gerne takke Gravers og Niels Jørgen Sønderby, som troligt
har holdt orden omkring og sørget for tømning af containerne de sidste år. De
har nu sagt fra, og Claus Schjerlund har lovet at tage over. Det er vi glad for.
Vi har stadig aftale med Vestjysk Andel, som giver tilskud til os, hvis I køber
olie hos dem. Så det vil vi gerne opfordre til.
Venlig hilsen
Støtteforeningen for Grønbjerg Friskole - v/ Grete Tange.
21
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 Badmintonturneringen 2013
Til badmintonturneringen i år var der tilmeldt omkring 40 børnespillere opdelt i
begyndere, let øvede og øvede. På voksensiden var der en mere beskeden repræsen-

tation med to rækker: single og double.
Der er i det nedenstående vist vindere og
toer i hver række. Det er vinderne med den
sorte mesterskabstrøje

Begyndere single: Rasmus Mærsk og Ida Klose

Let øvede single : Emil Schmidt og Mia Tang

Øvede single: tv. Jonatan F. Vestergaard, Vind
og Morten Lauritsen, Grønbjerg

Begyndere double: Andreas Rasmussen og Rasmus Mærsk og Thea Qvist og Ida Hjorthus
22
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Øvede: tv. Jonatan F. Vestergaard, Vind, og Andreas Føhns, Spjald
Jakob Lauritsen og Morten Lauritsen

Let øvede: tv. Mette Mohr og Mia Tang og
Kathrine Therkildsen og Julie Juelsgaard

”Herre”double: Jonna Thesbjerg og Claus Bak

Herre single Claus Bak
23
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 Årsberetning fra Grønbjerg Vandværk 2012
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Medlemmer og vandforbrug
Grønbjerg Vandværk har i dag 278 medlemmer. De 278 medlemmer har i løbet af året
brugt 58.040 m3 vand, hvilket igen i år er en
stigning på knap 2.000 m3. Det betyder, at vi
i gennemsnit pumper 159 m3 vand ud til forbrugerne hvert døgn.

Forbedrende tiltag
Derudover er vandsektoren blevet pålagt at
gennemføre ”forbedrende” tiltag. Det
betyder, at Grønbjerg Vandværk skal
indføre ledelsessystemer og driftspersonalet
skal på hygiejnekursus. Jeg er ikke sikker
på, at vandværkets kunder vil kunne smage
forskel på vandet før og efter disse
”forbedringer”. Jeg håber, at det ikke vil
have nogen indflydelse på prisen på vandet.
Vi får se – gør vi.

Vi pumper reelt lidt mere råvand op end vi
afregner i forhold til forbrugerne. Forskellen
mellem mængden af råvand og vand brugt af
forbrugerne skyldes dels, at vi bruger vand
til at skylle filtrene med, og dels at vi har et
svind i ledningsnettet. Kommer svindet over
10% skal der betales strafafgift. Fra 2009 ser
det ud til, at vi har fået styr på svindet. Vi
har siden 2009 ligget på et svind på under
2,3%, hvilket er flot og meget glædeligt.
Igen i 2012 har svindet været minimalt og
mindre end 1% - dejligt.

Økonomisk set har vi i 2012 haft et overskud på 23.368 kr. Dette samtidigt med, at
vi har afskrevet vores investering med
55.000 kr. Overskuddet skyldes blandt andet, at lønudgifterne i 2012 var lavere end i
2011, hvor vi blandt andet udskiftede en del
vandmålere.
Det ser derfor fornuftigt ud, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at vandafgiften til Grønbjerg
Vandværk for 2013 ikke stiger. Som tidligere
fortalt, så stiger statsafgiften, hvilket ikke påvirker vandværkets regnskab. Fastafgiften er
fortsat på 800 kr. (inkl. moms).

Fra 1. januar 2013 er statsafgiften steget fra
6,54 kr. til 7,44 kr. (begge inklusive moms).
Vandet fra vandværket koster det samme,
men vi skal selvfølgelig opkræve den øgede
statsafgift.

Vandkvakliteten fra Grønbjerg Vandværk er heldigvis
fortsat i top. Som tidligere
offentliggjort i Runestenen og
på Grønbjergs hjemmeside, så
ligger alle målinger i 2012 fint
i forhold til kvalitetskravene,
hvilket bekræftes af det firma,
som udtager og analyserer
vores vand, LabVest.
Der var genvalg over hele linien.
Fra venstre er det:
Driftsleder Johannes Mikkelsen,
Per Hessellund Lauritsen, Peder
Juelsgaard og Jesper Bagge.
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skal også lyde til Spjald Fjernvarme for det
gode samarbejde, vi igen i 2012 havde. Også en tak til revisorerne. 

Hvad skal der så ske i årets løb?
Jeg plejer at udtrykke et ønske om, at det
kommende år bliver et stille år for Grønbjerg
Vandværk. Det lykkes ikke altid; faktisk
sjældent. Det lykkes nok heller ikke i 2013.
Vi skal have indført ledelsessystemer, hvilket forventes at involvere vandværkets bestyrelse og Johannes. Derudover skal vi have
hævet fliserne foran værket, så filtermasse
og lignende kan køres direkte ind. Som det
er nu, så bruger Johannes leverancerne af
filtermasse som hans personlige fitness øvelser. I bestyrelsen finder vi, at Johannes er fitenough, så derfor hæves fliserne.

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

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

www.klinikforsundhed.dk

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og
Johannes for deres indsats i årets løb. En tak

Åbningstider i cafeen i Forsamlingshuset:
Tirsdag - torsdag
Fredag
Søndag

11.00 til 13.00
11.00 til 13.00
kun hvis der er bestilt

Lej Forsamlingshuset i juni eller juli til kun 1500,- + rengøring kr. 500,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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har ”naturlige” interesser. Rådet vil formentlig enes om en reguleringsløsning på
ulve i Jylland, og nul ulve på Sjælland, hvor
der ellers er fødevaregrundlag for to flokke!
Med mindre ulven selv kommer til Sjælland.
Det er jo en mulighed, hvis og når vi får en
ny istid! Men Jylland slipper ikke, for ulven
er fredet i EU. Selvom den er fredet, betyder
det nok, at den formentlig må reguleres
”hvis den gør ubodelig skade”, så måske får
vi også noget der minder om svenske tilstande. Det er svært at forestille sig, at en ulv,
som gentagne gange forgriber sig på en flok
husdyr, ikke vil miste livet.
Det lyder fremsynet at foretage en moderat
regulering, hvis ulven selv indvandrer, og når
alle parter/interesseorganisationer skal tilgodeses og leve med fordele og ulemper. Så må
fremtiden vise, hvad der bliver mest af.

Det mener
Guruen
fra
Grønbjerg
- om...
ULVETIDER
GURUEN har altid bestræbt sig på at være
aktuel, fremsynet og faktuel! Det faktuelle
først:
Ulven kommer, ulven(e) er her, ulve er
kommet for at blive i Jylland. Det mener
man også i notatet fra RCE på Århus Universitet. Konklusionen herfra er, at der er fødevaregrundlag for 8 flokke med i alt 100
individer af Canis Lupus i Jylland.
Sandsynligheden for at ulve etablerer sig
med flokke er stor indenfor 10 år. En ulv
æder fem kilo om dagen og heraf er kosten 1
% husdyr. Eller knap 20 kg på et år – hvilket
svarer til en god lammesteg.
Så er der grundlag for en urgammel konflikt
i det tilfælde, hvor der sker et ulveangreb. I
vores danske udgave af demokratiet plejer vi
jo oftest at løse den slags konflikter med regulering. Det kan kun ende med en regulering, for det går ikke med 100 ulve i Jylland,
der er 18 gange mindre end Sverige, som i
forvejen indbyrdes skændes vildt om, hvorvidt de skal have 130 eller 250 ulve, foruden
alle de ulve, der ulovligt er faldet for jægernes kugler, døde af idioters gift, omkommet
ved en naturlig død udenfor vildtkameraernes rækkevidde – you name it §?!

Debat og faccts
De kloge hoveder, der har givet sit til debatten i diverse medier, har alle hver deres bud,
men oftest er de mindre baseret på fakta end
af følelser, mildt sagt: ”ulven dræber på en
ond måde” som Lone Andersen skrev i et
læserbrev i Dagbladet. Tja ulven er jo et
rovdyr. Og det gør sgu ondt at blive angrebet af rovdyr. Ydermere fik hun i et senere
læserbrev aflivet en svensk kondiløber af ulve, men det var ikke sandt. Senere måtte Lone A. indrømme, at hun blandede tingene
sammen – Ak, sikken en egenskab at besidde, når man sidder i bestyrelsen for kommunen og ”Landbrug & Fødevarer”.
Facts er til at overse i ulvedebatten. Skulle
man interessere sig for, hvad der er op og ned
i historien om ulvens genindvandring til Jylland, så vil GURUEN anbefale at læse ”ulve
notatet”, (www.ulvenotat.dk), samt miljøministeriets hjemmeside:
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/
Artsleksikon/Dyr/Pattedyr/Rovdyr/Ulv.
Endvidere er der en sober svensk hjemmeside om ulve, (www.vargfakta.se). Ulvehadere har også en hjemmeside: www.ulvefrit.dk

Vildtforvaltningsråd
Heldigvis er der i Danmark nedsat et vildtforvaltningsråd, som i efteråret skal komme
med en anbefaling til ministeren om ulve og
Danmark dvs. Jylland! Rådet er forsøgt
bredt sammensat af kompetente folk fra et
bredt udsnit af interesseorganisationer, der
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det er ved at få ulv på hjernen. Det første 1½
år ulven var her uden at blive bemærket, var
der ingen som skænkede vilde ulve en tanke. Men nu er ulven også set ved indgangen
til et byggemarked, Silvan i Horsens – det
må være en gør-det-selv-ulv – ”handy-wolf”
– Silvan Lupus - man må sige, at opmærksomheden er steget. Med udsigt til kommunal- og regionsvalg til efteråret har ulven givet politikerne blod på tanden, og forårsaget
meget debat og mudderkastning. Jeg skal
undlade at kommentere flere eksempler –
dem kan man få i overflod på Dagbladet.
Større proportioner i debatten og beslutningerne der følger – TAK!
Foreløbig er der jo foreløbig kun tale om en
strejfer.
Sidste ord fra GURUEN i ulve debatten!

Lokal indblanding
Hvorfor blander GURUEN sig egentlig i ulvedebatten? Fordi jeg er nok den mest udsatte for ulveangreb i Grønbjerg! Altså målt på
byttedyr. Min største frygt er løsgående hunde og ræve, som lejlighedsvis tolder i lammeflokken - hvert 5-10 år. Da ulve skulle
være mere sky end ræve ja så bliver det nok
ikke i GURUENS levetid at en ulv betræder
matriklen på Gammelmark!
GURUEN er meget politisk korrekt optaget
af god dyrevelfærd, og synes også at det er
synd, når chanceløse husdyr bliver byttedyr
for rovdyr. Omvendt kan vi jo ikke undgå
angreb fra rovdyr, når folk har ret til at have
uopdragne hunde, og naturens diversitet skal
fremmes. Så vi får flere ravne, ørne, ræve og
som noget nyt - ulve. Og må lære at gardere
os indenfor rimelighedens grænser og leve
med ulvens genkomst i Jylland. Måske bliver det en god forretning:
Den vilde ulv - Jyllands største turistattraktion?!

I øvrigt mener GURUEN, at der skal afholdes julebal i Grønbjerg 3. juledag gerne i forsamlingshuset, når der er skruet
op for varmen! 

Det kulørte islæt
Til sidst om de kulørte islæt. Folk i hele lan-
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NØRRE sOMMErskole…
...er klar igen! I år handler det om cirkus, og vi har inviteret Bjarne Jensen fra Cirkus Flik Flak i Odense til at være instruktør. Vi vil lære cirkuskunster og øve os, så det brager i præstegårdshaven i Nørre Omme.
Alle børn kan være med, fra den kommende 3. klasse og opefter.
Nørre Sommerskole starter:
lørdag d. 29. juni kl. 9.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg
Vi slutter af med en lille forestilling for alle interesserede:
søndag d. 30. juni kl. 15 i præstegårdshaven
Tilmelding til Else Pedersen
elsekpedersen@hotmail.com - eller mobil: 20 49 89 31

Gevinster til bankospil
Vi arrangerer bankospil til sommerfest
den 13. juni 2013 og mangler dertil gevinster;
------- jo flere gevinster, jo sjovere!!
Så hvis du har nogle mulige gevinster, du vil sponsere til arrangementet :
Store, små, dyre, billige (ikke brugte) henter vi gerne ved henvendelse til:
Jytte Nilausen
tlf. 97 38 43 78
mail: jjssn@hotmail.com
Birthe Kamp
tlf. 97 13 22 20
mail: birthekamp@gmail.com
Joan Nielsen
tlf. 97 38 49 41
mail: j.sandal@mvb.net
Hilsen og på forhånd tak
En del af sommerfestudvalget 2013
Birthe Kamp, Joan Nielsen og Jytte Nilausen

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

 Professionel fodboldkarriere
Nikolaj Hammelsvang Kirk (søn af Tina
Hammelsvang Kirk og Jens Kirk - Holmgårdsvej 2, Grønbjerg), skrev fredag den 22.
marts, tre dage efter sin 15-års fødselsdag,
under på en professionel kontrakt med fodboldklubben FC Midtjylland. Man kan nemlig ikke skrive kontrakt, før man er fyldt 15
år.
Der var stor festivitas på Holmgårdsvej i den
anledning. Venner, bekendte, familie, kammerater, lære fra friskolen, trænere og naturligvis repræsentation fra FC Midtjylland
Fodboldakademiet, hvor Nikolajs nærmeste
år skal tilbringes.
Kontrakten
Men hvordan er det kommet så vidt, at Nikolaj bliver tilbudt en kontrakt med en professionel fodboldklub.
Det er naturligvis fordi, nogen har luret, og
nogen har set, at Nikolaj måske ikke var så
ringe til det metier - spille med den lille kugleformede læderbold på 68 - 70 cm i diameter og en vægt på 410 - 450 g, og pumpet til
1,6 - 2,1 atmosfæres tryk - have blik for spillet, være en god kammerat, være målrettet,
ville mere, sætte sig nogle mål, arbejde seriøst med træningen, vil være bedre og ikke
mindst synes, at det er sjovt at træne og spille med føromtalte læderbold. Og al den luren og ”kiggen an” sker ikke lige på én dag.
Det hele begyndte på Grønbjerg Friskole,

Nikolaj Hammelsvang Kirk i Grønbjerg IFs
”nationaldragt”. En gave fra Grønbjerg IF med
håbet om at han aldrig vil glemme sin første klub.

hvor frikvartererne blev brugt til boldspil
med kammeraterne, træning og kampe her i
Grønbjerg IF, videre til Spjald IF og så til
Vildbjerg SF.

Grill arrangement på Brugsens parkeringsplads
Torsdag den 20. juni fra kl. 17 - 20
Køb din aftensmad i Brugsen og smag de gode pølser, som du kan købe til Sankt Hans.
Butikken er åben til kl. 20 denne aften.
Se mere om arrangementet på opslag i Brugsen og på Runestenen på nettet, når datoen
nærmer sig, men sæt allerede NU et stort X i kalenderen.
med venlig hilsen Personale og bestyrelsen
LokalBrugsen Grønbjerg
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Første skoleskift
Sidste år efter vinterferien skiftede Nikolaj
så skole fra Grønbjerg Friskole til folkeskolen Sønderagerskolen i Herning. En skole
der i samarbejde med FC Midtjylland og
Team Danmark talentudvikler unge idrætsudøvere og der i blandt også fodboldspillere.
Skolen har flere linjer og blandt dem en talentudviklingslinje fra 7. - 10. kl.
For at komme i skole bliver Nikolaj og Esben Lund-Nielsen, der også går på skolen,
hentet hjemme to dage om ugen af en dame i
Spjald og tre gange om ugen af en pensionist, der er hyret til formålet.

inden de sendes samme vej hjem til skolen
og med fodboldlektier i form af f.eks. styrketræning i tasken. Klokken ti er der almindelig skoleundervisning på det pågældende
klassetrin, hvor fodboldeleverne blandes i
klasser med andre eliteidrætstalenter. Undervisningen fortsætter med i alt syv lektioner
dagligt til ved tre halvfire tiden. Herefter
cykles så igen ud til træningsanlæggene hvor
der igen trænes ca. halvanden time, inden
man er på farten hjemad til Grønbjerg igen
med de øvrige lektier i tasken.
Onsdag og fredag er almindelig skoledage
uden træning.

Hverdagen i Herning
Vel ankommet til skolen tager de unge talenter cyklen og kører mandag, tirsdag og
torsdag morgen en tur på ti minutter til træningsanlæggene, hvor klubtrænerne står parat til at træne talenterne i halvanden time,

Kampene
Foruden træningen spilles der ”naturligvis”
også kampe og her er Nikolaj og Esben på et
U15 hold (og for os der ikke ved bedre er det
under 15 år). De spiller i en landsdækkende
turnering i DBU regi (Dansk Boldspil Uni-

Repræsentanten, Akademidirektør Flemming Broe, fra FC Midtjylland viser Nikolaj Kirk til rette med,
hvor han skal underskrive kontrakten, medens den "myndige" far, Jens Kirk, nøje overvåger processen,
og efterfølgende "naturligvis" også skulle skrive under.
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boldakademi, af FC Midtjyllands egne trænere. Akademiet har et U17 hold, hvor der i
øjeblikket er 24 spillere, og da der, som det
er de fleste bekendt, kun er elleve spillere på
et fodboldhold, bliver der kamp om pladserne. Men den daglige undervisning og de daglige fritimer foregår som på en hver anden
efterskole, sammen med hinanden.

on). Turneringen begynder her sidst i marts
måned med en kamp mod et hold fra Esbjerg. Der er otte hold i puljen, og man spiller en udekamp og en hjemmekamp mod
hver af holdene. Vinderne går videre til et
jysk mesterskab, idet der er to puljer i Jylland - Fyn og én på Sjælland.
Lige nu er Nikolaj hjemme på påskeferie,
men ferie bliver der ikke så meget af, da der
skal spilles kampe og trænes.

Hvad fremtiden kunne bringe
Nikolajs drømme på kort sigt er naturligt nok
at komme på U17 holdet, efterfølgende går
ønsketuren til U19 holdet med deraf følgende undervisning på enten Ikast Gymnasium,
Ikast Handelsskole eller Ikast HF.
Senere vil Nikolaj gerne på Superliga holdet,
med tanker i retning af, på et tidspunkt, at
komme udenlands, og her trækker England
som Nikolaj mener er fodboldsportens bedste land. (-mb)

En ny tilværelse
Efter sommerferien i år begynder så det,
som Nikolaj har skrevet kontrakt på. Et ophold på Ikast Idrætsefterskole i det regi der
hedder FC Midtjyllands Fodboldakademi.
Der optages otte i hver årgang, junior og
ynglinge, om året og foruden træning op til
ni gange om ugen er der også almindelig 9.
kl. undervisning på efterskolen.
Af de otte der optages i år er der fire fra Nikolajs nuværende hold, og de kommer så
sammen med fire andre fra det øvrige land.
På Ikast Idrætsefterskole tilbyder man foruden fodbold også fem andre idrætsgrene,
bl.a. håndbold og cykling.
Skiftet til FC Midtjyllands Fodboldakademi
betyder både skift af skole, træningsanlæg
og træningshyppighed. Og træningen bliver
en blanding med både ældre og yngre spillere, og der trænes også med de øvrige elever
på efterskolen, men naturligvis koncentrerer
man sig om sin egen sportsgren. Dog trænes
de, der er udtaget til FC Midtjyllands Fod-

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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 Jacobs kinesiske brudstykker
Kinas tredje største by med en befolkning på
cirka 16 millioner.

Ni hao kære alle Grønbjerg’er
Min tur
Lige fra jeg var barn har jeg set og læst adskillige beretninger i Runestenen fra Grønbjergfolk, der har været ude at opleve verden. Nu er det så blevet min tur til at kunne
skrive lidt om mit eget ud-i-verden-eventyr,
som fandt sted 8.775 km væk fra mit barndomshjem på Sandbækvej 26, i verdenens
folkerigeste nation – Kina.

Al begyndelse...
I starten af september 2012 forlod jeg Danmark fra Kastrup Lufthavn og landede selv
samme sted i begyndelsen af februar 2013.
Jeg tog af sted sammen med min studiekammerat Rasmus, som også fik en af de tre studiepladser på universitet, og vi oplevede Kina sammen. Da vi landede i Kina klokken 3
om natten, blev vi mødt af en mur af varme
eftersom at september måned i Guangzhou
er mellem 24-32 grader varm og luftfugtighed er meget høj. De første 2 uger, inden
studiestarten, brugte vi på at finde en lejlighed at bo i under opholdet, og ellers gik tiden let med tage imod og kapere de utallige
af indtryk, som vi konstant blev ”bombarderet” med. Hvad enten det var at købe mad,
finde rundt eller blot at sidde ned og kigge
rundt på de tusinder og atter tusinder af
”gule” mennesker og kigge op på de mange
høje bygninger. Tiden gik hurtigt og pludselig skulle vi starte på Sun-Yat Sen universitet, hvor den første uge forløb med et møjsommeligt registreringskaos. Her oplevede
jeg hvor usmidigt et system kan være, og
hvor irriteret man kan blive af at stå i kø mere eller mindre fra 06.00-16.00 syv dage i
streg. Det virker mest af alt som om, at man
forsøger at skaffe flere jobs, eksempelvis

Min baggrund
Jeg læser i øjeblikket på Handelshøjskolen i
Århus og er i gang med mit 6. semester på
studiet MMC - Marketing and management
communication (marketing og ledelseskommunikation). På mit 5. semester benyttede
jeg mig af muligheden for at studere et semester i udlandet. Mit valg endte med at falde på Kina, da jeg tænkte at et ophold i en
verden hvor værdierne ikke bunder i de vestlige, ville være langt mere interessant end et
traditionelt udvekslingsophold i USA eller
Australien. Derfor syntes et Asiatisk land at
være det oplagte valg, og hvorfor så ikke det
nok mest omtalt af dem alle, nemlig folkets
republik – Kina.
Jeg var en af tre drenge fra Århus Universitet, som var så heldige at få en studieplads
på Sun-Yat Sen Universitet i Guangzhou.
Guangzhou ligger i det sydligste Kina og er

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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ved at lade en person godkende og stemple
det stempel man lige har brugt 5 timer på, at
få af en anden kineser.

Jeg begyndte lidt efter lidt at vænne mig til
hverdagen i Kina, selvom at jeg nu aldrig
fik vænnet mig til en hverdag uden mælk
og rugbrød. Kina var ligeså stort, befolket,
bebygget (og under opbygning) som jeg
havde forventet. Kina levede fuldt op til
mine forventninger, dog fandt jeg aldrig
rigtig den Kinamad som bliver solgt i de
klassiske Kinabokse hjemme i Danmark.

SU og kommunikationen
De første måneder i Kina gik med at falde til
rette og opleve de mange aspekter af Kina,
som en hverdag og et liv i Kina nu kan byde
på. I Kina rækker en dansk SU langt, og jeg
spiste eksempelvis næsten alle måltider ude
af huset, men brugte cirka det samme beløb
på mad, som jeg gør herhjemme i Danmark.
En risret eller nudelret koster typisk 15
RMB ved en lokal restaurant (13,50 kr.), og
en flaske vand eller sodavand 2 RMB (1,80
kr.). I begyndelsen var det specielt svært at
kommunikere med kineserne, da det er de
færreste kinesere, der overhovedet kan nævne et ord på engelsk. Jeg lærte dog hurtig det
nødvendige kinesiske til at kunne begå mig
(bestille mad, finde vej, bestille en taxi osv.).

Oplevelserne og minderne
Opholdet var fantastisk og jeg fik et hav af
minder for livet. Jeg så den forbudte by,
jeg oplevede at gå på en isglat Kinesisk
mur, og at vandre i områderne med de famøse ris-terrasser samt at fejre et nytår i
Hong Kong og vinde penge på kasinoerne i
Macau (Kinas Las Vegas).
Jeg oplevede at bo i en kæmpe luksuslejlighed på 8. etage med stor altan udover en

En isglat Kinesisk Mur
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regnet til små kinesere. Jeg oplevede at spise
ris mindst en gang om dagen hver dag i 153
dage. Jeg oplevede, at kunne se fra den ene
til den anden ende af metroen og at spille
bordtennis med et par 60-70-årige pensionerede kinesere. Ja og så oplevede jeg faktisk
også en Elton John koncert i Kina.
Samlet set har jeg oplevet en verden på vrangen, en kultur, et folk og et system der ikke
har meget tilfælles med lille Danmark. En
verden som jeg har delt med nye venner fra
hele verden Kina, USA, Finland, Italien,
Frankrig, Polen, Holland, Tyskland, Danmark, Hong Kong, Schweiz og Korea samt
min storebror Søren og min kæreste Mai,
som jeg var så heldig, at få besøg af under
mit ophold i Kina.
Nu kunne jeg sagtens skrive en meget lang
artikel, som fyldte en ”halv Runesten”, men
der skal jo også være plads til lokalt stof, så
derfor vil jeg runde af med en række sande
og finurlige fakta om Kina og kineserne, som

flod (Pearl River). Jeg oplevede at blive
spurgt om, hvordan man udtaler hende der
H.C. Andersens navn og at en fuld karaokeglad kinesisk mand ville have mig til at undervise hans 21-årige søn i basket den følgende dag.
Jeg oplevede natteklubber såsom Rich Baby
og Catwalk, hvor de Ferrari-Lamborghiniejende kineser bød mig på drinks, øl og hønsefødder.
Jeg oplevede en december måned i et land
uden jul, til trods oplevede jeg dog også en
dansk julefrokost i Kina, hvor jeg blev bekræftet i at verden trods alt er lille eftersom
jeg pludselig opdagede at jeg sad til bords
med mine gamle klasse- og skolekammerater Mona og Tom Bertelsens morbror! Jeg
oplevede også at få en 5 cm lang skildpadde
i fødselsdagsgave. Jeg oplevede krumryggede ris-bønderne kigge på mig, som var jeg et
spøgelse, og overlevede at sidde 13 timer på
et hårdt togsæde med vinkelret ryglæn be-
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Det er helt okay for Kinesiske børn at tisse
midt på gaden ved højlys dag. (Og for en enkelt dreng også midt på gangen i et indkøbscenter).
Folk træner og løber gerne i jeans og trøje,
og ja endda i jakkesæt!
Kineserne har svært ved at sætte kontaktlinser i.
Kineserne har aldrig hørt om Elton John,
Stevie Wonder osv.
Der skal altid 3-10 Kinesere til et-mands job.
I et par hundrede kinesiske hjem burde man
kunne finde et par billeder af Jacob Mohr
Hansen fra Grønbjerg.

jeg har skrevet ned ”løbende”, mens jeg oplevede dem på egen hånd.
Lidt finurlige facts! – Jacob i Kina
2012/2013:
”Pensionerede” kinesere går tilbage til barndommen og danser, spiller bordtennis, løber
(nogle baglæns), fægter med sværd, tegner
på fliserne, kører med ”ghetto-blastere” og
spille høj musik på cyklen og jonglerer med
et kinesisk legetøj (lavet af fjer og metalringe).
Alle kineser tror at alle høje vestlige mænd
spiller basket.
Standardcyklen i Kina er en ”børnecykel”.
I Kina går det skidt når BNP kun stiger med
8 % årligt.
Det er populært blandt Kinesiske mænd at
have 2 cm lange fingrenegle/negl.
Hvilepositionen i Kina er at sidde på hug.
Kineserne spytter, snotter og smasker fornøjeligt foran andre mennesker.

Konklusion
Min tid i Kina har været fantastisk men den
har også lært mig at:
Kina er ulogisk, Kina er bøvlet, Kina er alsidigt, Kina er imponerende og Kina er til tider
det rene cirkus.
Kina og kineserne er ikke specielt effektive –
de er bare MANGE – rigtig MANGE! 

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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 Guldkonfirmationsfest, årgang 1963
Ved: Bodil Andersen

For 50 år siden, den 24. marts blev et hold
konfirmander på 20 stk. ca. 13-årige drenge
og piger konfirmeret i Nr. Omme Kirke. Det
var Pastor Sørensen, der var præst, og så
vidt jeg husker, havde han været der altid!

Skulle man noget, hvor bus eller tog ikke
slog til, kunne man aftale med Anneberg, at
han kørte – selvfølgelig mod betaling.
Hovedparten af os 20 konfirmander, 13 piger og 7 drenge, kom fra gårde og husmandssteder omkring Grønbjerg og Abildå,
men der var også børn fra ”byen”, hvis forældre enten var selvstændige erhvervsdrivende eller ansat hos andre. Det var dog meget få børn, der kom fra sådanne hjem i vores klasse.

Det var dengang Ørnhøj banen stadigvæk
kørte mellem Ringkøbing og Holstebro, og
toget havde selvfølgelig faste afgangstider,
men det standsede – udenfor stationerne og
trinbrætterne, hvis der var nogen, der viftede
og gerne ville med. Busserne var også i fast
rutedrift, men det med biler, var der kun få
af de mere velstillede, der havde. Hovedvej
11 var der, og vi brugte megen ventetid på at
skrive numrene på de få biler, der kørte forbi.

Minna og Jørgen Nielsen havde lagt et
kæmpearbejde i projektet ”guldkonfirmationsfest”. De fleste af os 12, der kunne
komme, mødtes i Nr. Omme Kirke til guds-

Bagest fra venstre: Arne Kristensen, Jørgen Nielsen, Jørgen Kristensen, Magnus Nielsen, Lise Green
(Nielsen), Ellen Juelsgaard (Ibsen), Asta Jacobsen (Kristensen)
Forreste fra venstre: Inga Cedergreen, Jette Søndergaard (Sandal), Minna Kjeldgaard (Pøl), Bodil Andersen, Anny Husted (Kyndesen).
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tjeneste kl. 9 og efterfølgende kaffe på skolen. Præsten måtte tysse lidt på den måske
lidt støjende konfirmationsårgang, men det
er vel ikke helt usædvanligt, når det drejer
sig om konfirmander?!?
Flere af os havde ikke set hinanden siden
1963, da vi blev konfirmeret. De fleste var
kommet ud at tjene, drengene som ”karle”
på gårdene og pigerne i huset. Nogle få kom
på realskole i Spjald. Mange af dem, der
kom ud at tjene, var dog efterfølgende på
Brejning Efterskole for at uddanne sig videre.

Konfirmationen
Til selve konfirmationen blev vi overhørt.
Det vil sige at Pastor Sørensen stillede
spørgsmål om Luthers lære og bibelens
skrifter, og så sagde han navnet på den konfirmand, der skulle svare. Jeg husker ikke, at
der var nogen af os, der dummede sig særligt. I hvert fald blev vi alle 20 konfirmeret
og kunne ånde lettede op, inden vi skulle
hjem for at fejre dagen – og gaverne – med
de inviterede gæster. Jeg husker ikke gavestørrelserne, men jeg tror, at det var usædvanligt godt scoret, hvis man fik omkring
500 kr. og så nogle smykker (pigerne) eller
sportsudstyr (drengene) og så en cykel. Jeg
tror at, næsten alle fik en salmebog med vores navn trykt på omslaget, inden vi skulle i
kirke.

Gå til præst i 1963
Men inden vi kom så langt, gik vi ”til
præst”. Personligt syntes jeg ikke om det –
men det viste sig i løbet af guldkonfirmationsdagen, at andre havde en lidt anden opfattelse. Jeg syntes ikke om det, fordi vi til
hver konfirmandtime skulle lære et salmevers og et stykke af Luthers Lille Katekismus udenad – MEN, vi måtte kun læse på
det ÉN gang. Min hjerne var ikke indrettet
til at kunne lære ting udenad efter kun en
gangs læsning, og jeg husker, at vi blev bebrejdet ret kraftigt, hvis vi ikke kunne det.
Min mor tog affære. Hun satte faktisk præstens ord i tvivl, og når vi gik og røgtede om
aftenen, skulle jeg citere Luther og salmevers i en uendelighed, indtil jeg kunne det.
Om det er årsagen til, at vi generelt i det
danske samfund sådan lidt i løbet af de næste årtier mistede autoritetstroen i forhold til
præster og andre lærde, skal jeg ikke kunne
sige, men min mor såede nok frøet til min –
til tider – manglende autoritetstro.
Der var altså andre, som f.eks. Inga, som så
konfirmationsundervisningen som en slags
frikvarter Inga var og er velbegavet, men
syntes ikke, det var på sin plads at bruge sine
rige evner i skolesammenhænge. Derfor passede det hende godt, at hun kun måtte læse
på lektien én gang. Andre af os 12 kunne
knapt nok huske konfirmationsforberedelsestimerne, men mit generelle indtryk var, at
de syntes, de var, som de skulle være.

50 år efter
Og så var der frokost i Landsbycafeen. Minna og Jørgen Nielsen havde virkeligt arrangeret det flot. Snakken og latteren gik. En
efter en fortalte vi om, hvordan vore liv havde formet sig i de sidste 50 år. Jeg var forundret over, hvor kloge, værdige, spændende
og rige liv, vi tilsyneladende alle har og har
haft. Masser af gode ægteskaber – de dårlige
eksempler blev i hvert fald ikke nævnt –
masser af børn og børnebørn, og Jette var
endda – sin unge alder til trods – blevet oldemor til et par stykker.
Bagefter undrede det mig lidt, at ingen
nævnte de bekymringer og problemer, der
også er med til at forme sådanne nogle helstøbte mennesker, som jeg synes vi 12 fremmødte guldkonfirmander var og er.
Måske
Måske kan det være Pastor Sørensens konfirmandundervisning, der har været medvirkende til, at vi alle fremmødte til guldkonfirmationsfesten ønsker at se det positive i vores tilværelse og vore medmennesker?
Tak for en pragtfuld dag! Jeg glæder mig allerede til ”diamantkonfirmationsfesten”! 
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 Beretning - NaturMusen - 2012
Ved: Afdelingsleder i NaturMusen Klaus Wolff

7. december blev en dag vi sent vil glemme!
Præcis 9 måneder efter første spadestik blev
muren gennembrudt og en helt ny hverdag
skulle til at begynde!
En hverdag hvor de visioner vi havde om at
binde børnehave og skole sammen til et sted,
skulle føres ud i praksis.
Hvor er det dog fantastisk at vi endelig kan
sige: ”Vi gjorde det!”
Vi har tænkt os at vores ideer skal holde i
meget mere end fire år!
Den nye dagligdag hvor SFO-børnene rent
faktisk har et sted at gå hen efter skole, som
de kan kalde deres er et kæmpe plus og ikke
mange SFO’er rundt om i landet forundt.
Men at vi nu har et sted, hvor store og små
kan mødes både før og efter skole, hvor store børn kan give tryghed til deres yngre søskende i døgnets første timer og igen når
skoledagen er endt, et sted hvor de yngste
kan spejle sig alt det store børn fra skolen
kan, og et sted hvor personaleressourcer fra
børnehaven kan være til glæde og gavn for
SFO’en og omvendt. Det er simpelthen fantastisk!

Afdelingslederens beretning 2013
Et godt år!
Et år med store forandringer!
Et år med mange udfordringer!
Et år med stor udvikling!
Sidste år ved denne tid sad vi i ”den gamle
børnehave” og kiggede over mod skolen og
fulgte et byggeri som voksede op af jorden
og skjulte skolens bygninger!
Visionerne var at dette skulle binde skolen
og børnehaven sammen, men efterhånden
som byggeriet skred frem, blev det svære og
svære at bevæge sig mellem de to bygninger, endog at se fra den ene til den anden
bygning!
Vi måtte efterhånden klare os med en del
mindre plads, da der pludselig var en støvmur midt i vores opholdsrum.
Dette hindrede os imidlertid ikke i at fastholde gode rammer for en fantastisk børnehave. Vi gjorde som det altid sker når rammerne bliver ændret! Vi fandt på nye måder
at gøre hverdagen god og udviklende for et
børnehavebarn.

(Herefter fulgte en hverdagskavalkade i billeder fra NaturMusen -mb)

Bussen benyttes
Vores kære gamle bus blev i mange tilfælde
vores redning i de perioder, hvor den trange
plads var allermest generende. Det blev derfor til mange ture til skoven, til vandet, på
maskinstation og på bissonfarm for blot at
nævne et par eksempler.
Men tankerne omkring den nye dagligdag der
ventede lige bag den kedelige støvmur var altid mange og længslen efter igen at kunne få
lidt albuerum var stor. Så da vi nærmede os
juletid og alting synes at falde plads med hensyn til byggeriet, var det næsten ikke til at
holde spændingen ud længere.

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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og forældrene en storesøster og to brødre.
En familie, hvor de fleste efterhånden blev
engagerede i en af de største virksomheder
Grønbjerg har fostret. Ingrid blev den
længstlevende i denne familie.
Den 12. marts 1952 giftede Ingrid sig i Nørre Omme kirke med forstmand Jørgen Erik
Engestoft, som kom fra Maribo Amt. Det
unge par slog sig ned som bestyrerpar på
Teglværksgården, også kaldet Lille Grønbjerggaard.
Året efter kom datteren Helle til verden.
Og i 1960 købte parret Nørregårddal (eller
som ejendommen kaldes nu Fandens Slot),
en mindre ejendom, som de plantede til og
drev planteskole fra.
Her fik Jørgen Engestoft sit arbejdsliv, mens
Ingrids job blev at klare teglværkets kontorarbejde, hvorved hun blev sine forældre en
uundværlig støtte.
1992 havde Ingrid den sorg at miste sin
mand. Planteskolen blev så nedlagt, men
Ingrid fortsatte med at hjælpe Helle med
skovbruget efter, at hun og hendes mand
Mogens Ballegaard delvist havde overtaget
ejendommen. En hel del år assisterede Ingrid tillige som bank-filialmedhjælper i Ringkøbing Landbobanks Grønbjergafdeling.
Ingrid Engestoft havde fået indrettet en dejlig lille lejlighed ovenpå, så her på ”Slottet”
har de tre generationer levet dør om dør indtil for få år siden, hvor det sidste barnebarn
flyttede hjemmefra. Den 28. april 2013 sov
ældste generation stille ind, 81 år gammel.
Ingrid Engestoft efterlader sig familien på
”Slottet” samt en flok børnebørn og oldebørn.
Atter har en stærk og skøn grønbjergkvinde
forladt os!
Æret være hendes minde!!! 

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Ingrid Engestoft, Nørregårddal, Sønderkjærsvej 9. Født den 12. oktober 1931- død
den 28. april 2013 - begravet fra Nørre Omme Kirke fredag den 3. maj.
Længere tids sygdom tog overhånd - kræfterne svandt og søndag aften måtte Ingrid
Engestoft give op.
Hun var ellers så optaget af - og glad for sine
opgaver i livet - hjalp til, hvor der var brug
for en hånd. Vel oftest derhjemme i skoven
hos Helle og Mogens. Ingrid nød det udendørs liv - plante- værne om- fælde og klippe
pyntegrønt. Jo, det var til stor nydelse og
glæde for hende at færdes i det grønne og
den friske luft.
Ingrid havde også andre frivillige jobs.
En fryd for hende var, når der var bud efter
hende til at klare de musikalske toner ved
fællessang - om det var på Spjald Plejehjem
eller på Grønbjerghjemmet. Øvet sig fik hun
hjemme på sit elskede flygel i sin lille overbolejlighed i huset i skoven.
I Brugsen havde man også taget imod hendes tilbud om at være til hjælp, så det blev
Ingrid, der kom til at besørge den post, det
var at hente Brugsens varme leverpostejer.
En betroelse hun havde indtil et par uger før
sin død, den dag hun meddelte, at nu måtte
hun desværre stoppe på grund af sygdom.
Jo, vi er mange, der skylder Ingrid en tak for
hendes store hjælpsomhed, hendes venlige
smil og en altid klog kommentar til tingene.
Ingrid blev født i Nørlem Sogn og flyttede
som lille pige med familien til Grønbjerg,
hvor hendes forældre havde overtaget Grønbjerg Teglværk. Familien talte foruden Ingrid

Pinsegudstjeneste under bøgen
2. pinsedag mandag d. 20. maj, 10:30 - Ørnhøjvej 25
Udendørs gudstjeneste under Anne og Erik Ellegaards bøgetræer.
Afgang for gående kl.10 fra Grønbjerg Friskole
Menighedsrådet
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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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 Grønbjergpiger - Bodil Jensen
Grønbjergpiger - Bodil Jensen
Pludselig en dag var du her, Bodil. Slog dig
ned i Grønbjerg -- og gjorde en forskel ! -ik.
Fra øst til vest
Min fortælling handler om, hvordan jeg kom
fra Østjylland til Vestjylland.
Barndomstiden på landet
Mit navn er Bodil Jensen.
Jeg er født i Hasle ved Århus d. 1. september
1947 som den yngste af en søskendeflok på
fire, to drenge og to piger.
Min opvækst var på landet, da min far arbejdede ved landbruget. Vi boede mellem Århus og Randers. Først gik jeg fire år i skole i
en landsby, der hedder Karlby, men da min
far købte sit fødehjem, kom jeg i skole i en
landsby, der hedder Hårup.
Jeg kom ud at tjene som ung pige i huset på
en gård, da jeg var 14½ år. Senere kom jeg
på efterskole i Egå, og derefter gik turen til
Aarhus, hvor jeg var ung pige i huset hos to
forskellige familier.
Forud gik en hård tid: På arbejde om natten,
i skole om dagen - plus familien, der også
skulle passes. Nogle år arbejdede jeg på
sygehus i Århus, senere på Brørup Sygehus,
da vi var flyttet til Brørup ved Kolding på
grund af min mands arbejde. Efter 8 år i
Brørup vendte vi tilbage til Aarhusegnen til Hinnerup. Jeg begyndte at arbejde på et
plejehjem i Vejlby ved Aarhus. Her var 66
beboere, og jeg var på en afdeling, som blev
kaldt Afd. 3. Det var meget spændende. Jeg
oplevede mange gode år på plejehjemmet.
Selv om der var en del udskiftning – både af
personale og beboere, var jeg på den samme
afdeling i 25 år.

Ung mor - og uddannelse
Som 18-årig fik jeg min søn og blev gift.
Vores lille familie flyttede til Brabrand ved
Aarhus, og tre år senere kom min datter. Da
hun var ca. tre år, begyndte jeg at arbejde på først èt - og
sidenhen to andre
plejehjem i omegnen af Århus.
Dette, at arbejde
på plejehjem, blev
på en måde min
lod i livet.
Dagen før jeg blev
30 år, fik jeg mit
bevis som sygehjælper.

Skilsmissen
Mine børn blev voksne, og jeg fik børnebørn. Da jeg var 55 år, flyttede min mand og
jeg fra hinanden. Huset i Tilst blev solgt, og

Skolebillede. Bodil er 12
år gammel
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oven på stalden, og at der også var et toilet.
– Vi var spændte på, hvor megen erstatning
vi ville få fra forsikringen til huset. Heldigvis blev det så meget, at vi næsten kunne få
det hele gjort i stand. De, der arbejdede med
skaden, var søde og venlige. I november
2009 flyttede vi atter ind i huset, og i marts
2010 blev vi enige om at tage en tur omkring Ringkøbing Rådhus.
Som sagt, så gjort!
Frivilligt socialt arbejde
Jeg har mange jern i ilden her i Grønbjerg.
Nogle gange spørger Elmo: ”Er du hjemme i
dag?” Det begyndte med, at Ingrid Kirk
opfordrede mig til at være med til at strikke
for Røde Kors. Mange trøjer, strømper, tæpper m.m. er det blevet til. – Siden er det gået
slag i slag, og jeg er blevet taget godt imod
alle steder. Jeg er besøgsven hos en dame
her i Grønbjerg. Vi hygger os og får snakket
om tykt og tyndt, går ture og sidder ude på
terrassen, hvis vejret er godt, og har mange
gode stunder sammen.

Bodil på Egå efterskole som 15 - 16-årig

jeg flyttede i rækkehus i Harlev, ca. 15 km
fra Århus. Men jeg kunne ikke falde til der,
så jeg ledte efter et andet sted eller en anden
by og landede i Sunds ved Herning. Jeg kørte så på arbejde fra Sunds til Vejlby fire dage
om ugen.
Efter 25 år på plejehjemmet i Vejlby var jeg
blevet 60 år, og troede, jeg skulle have det
godt. Men jeg var jo alene. Mine børn boede
ved Skanderborg og på Nordsjælland, så jeg
fik en lejlighed ved Hinnerup. Mens jeg endnu boede i Sunds, havde jeg meldt mig som
sygehjælperafløser i Herning Kommune. Det
blev til aften- og nattevagter i Herning og
omegn, så da jeg flyttede til Hinnerup, kørte
jeg nu den modsatte vej på arbejde – fra Hinnerup til Herning.

Strikkecafé
Jeg har også sammen med Anita Husted

Ild i gamle huse!
Som mange måske ved, mødte jeg Elmo på
et plejehjem, hvor han var på besøg, mens
jeg arbejdede der. Jeg ved godt, det lyder
sjovt med den alder vi har, men det er sandt,
at der sommetider går der ild i gamle huse!
Det gjorde der her, og efter nogen tid flyttede jeg til Grønbjerg.
I efteråret 2009 gik der i bogstaveligste forstand ild i huset!
Det var grimt. Vi var hjemløse i tre måneder.
Efter 1½ døgn fik vi en skurvogn, men der
var ikke megen plads. Vi kom hinanden ved,
sov i køjer, lavede mad - og badede i skurvognen. Vi var heldige, at vi havde systuen

På plejehjemmet i Vejlby-Risskov
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startet Strikkecafeen. Anita sagde en dag, at
hun kunne tænke sig at starte en strikkecafe,
men ikke vidste, hvor den skulle være.
”Hvad med systuen?” spurgte jeg, og så blev
her malet alle vegne, hængt billeder og malerier op. Og der blev båret møbler op, så der
blev rigtig hyggeligt, ja, stearinlys blev der
også fundet frem. Anita fik skrevet et opslag
og hængt op i Brugsen – og så var det bare
om at vente. Vi var meget spændte den første
aften. Det var en stor overraskelse, at der
kom så mange.
Nogle er så faldet fra siden hen, men der
kommer flittige hænder fra både Holstebro,
Vind, Ørnhøj og Grønbjerg. Og så bliver
snakket meget om strikketøj, selvfølgelig,
men meget andet bliver også vendt. Vi mødes hver anden uge, får kaffe og te og skiftes
til at bage. Op til jul og påske får vi lidt ekstra ”til hyggen”. –
Jeg kommer også, som én af de frivillige, på
Grønbjerghjemmet. Her sker rigtig meget.
Jeg har været med beboerne i sommerhus, til
ældrefest i Ringkøbing og på en bondegård,
da køerne blev lukket ud en forårsdag. Dette
at se, hvordan beboerne glæder sig, er dejligt. Vi hjælper også til, når her er fest, og
nogle frivillige synger med beboerne, så der
sker rigtig mange ting.
En solstrålehistorie

ringet op af den danske kvinde, der spurgte,
om Ingebürg i stedet måtte komme op til os.
Jeg var lidt i tvivl, da hun var 13 år, og mine
børn var små. Men hun kom, og jeg blev som
en mor for hende trods min unge alder. Mens
hun gik i skole, kom hun hos os hvert år 6 uger
af sommerferien – og i hele efterårsferien. Jeg
var med til hendes konfirmation, som foregik
på dansk i Sydslesvig. Siden hen fulgte jeg
hende, både da hun kom i lære, og da hun lærte sin mand at kende og blev gift. Hun har fået
to børn, som også er kommet meget til Danmark, og jeg har været til både sølvbryllup,
fødselsdage og begravelse i Tyskland.
Så det gode bekendtskab- venskab - bevares
fremover.
Ingebürg er meget glad for Elmo og Grønbjerg. Der er jo ikke så langt herfra til Vesterhavet, og de tyskere, jeg kender, elsker alle
Vesterhavet.

Jeg har oplevet meget – både op- og nedture.
Jeg vil slutte min beretning med en solstrålehistorie.
Ingebürg
Da jeg var 23 år, blev jeg ”feriemor” for en
pige fra Sydslesvig. Hun var 13 år og havde
mistet sin mor nogle år forinden. Jeg lærte Ingebürg at kende gennem en dansk kvinde, der
havde været husbestyrerinde i Ingebürgs hjem.
De var fire børn, hvoraf de tre piger kom i
dansk skole i Sydslesvig og skulle til Danmark
i ferien. Den største af pigerne var Ingebürg.
Det gik ikke så godt hos den danske familie,
hun først var kommet til, så hun blev hentet
hjem til Sydslesvig. Min mand og jeg blev

Citat:
Jesus sagde: Hvad I gør imod én af disse,
mine mindste små, det gør I også imod mig!
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- Handel lokal det gør vi...
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