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21. årgang

Grønbjerg Friskole fejrede sin fem-års fødselsdag...
...med hejsning af ”Grønne Spirer” flaget for NaturMusen, fødselsdagssang
og udgivelse af Skoleavisen.

RUNE
STENEN

Kom frem med de gode og interessante
begivenheder/historier.
Sådanne to historier var ikke kommet til alles kendskab, hvis ikke der er nogen, der er
opmærksomme. Så derfor er vi altid parate
til at skrive om slige begivenheder. Kom bare ud af busken!

 Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Velkommen til…
Efter en forrygende sommer, hvor kornet er
kommet i hus, og mange marker igen er sorte, og hvor majsen står tilbage og danner alléer på de smalle veje, skal vi til at begynde
efterårets aktiviteter.
Og der er nok at tage fat på.
I bladet kan man fornøje sig over det alsidige program, som foreningen Gaffa har stablet på benene.
Inden dette blad udkom, er motionsdamer,
”Kom i form”, allerede godt i gang, idet de
på begyndte aktiviteterne torsdag den 12.
september.
Den samme forening Gaffa, den nye sammensmeltning af foreninger i Grønbjerg, er
dog inden dette, allerede begyndt med fodbold for børn, der blev iværksat i slutningen
af august, med fire gange gratis fodbold for
de allermindste. På Runestenens hjemmeside kan man se en meget ivrig lille fodboldspiller. Kan vi måske håbe på fordums storhedstider udi fodbolden verden, vi har da tilsyneladende talenter nok? -

Ser frem til nogle historier om bevaringsværdige sten på Nr. Omme Kirkegård
Menighedsrådet har spurgt, om Runestenen
er interesseret i, at bringe de historier der
knytter sig til de gravsten, som man her i
Grønbjerg, Nr. Omme kirkegård, finder bevaringsværdige. Det har vi naturligvis sagt
ja til.
Foruden historien, som Lokalhistorisk arkiv
har sagt ja til at udarbejde, kommer der også
en redegørelse for kriterierne for bevaringen.
For øvrigt mener jeg...
...at al lastbiltrafik igennem Grønbjerg skal ledes fra A11 om ad Sandbækvej og Sønderkjærsvej til Algade og ligeså den modsatte
vej fra Tim. 

Deadline for nr. 125 er
Lørdag d. 26. oktober 2013

Kommunemester i Fodbold
- vi kan da bare se på syvende klasse, der
tog kommunemesterskabet i skolefodbold
for, ja, 7. klasse. En begivenhed man kan læse om inde i bladet. og som kom til veje fordi en opmærksom forælder sendte oplysningen til Redaktionen.
En anden begivenhed som også er kommet
til veje på grund af, at der er nogen der hører
noget -

Bladet udkommer
onsdag d. 13. november 2013

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

To ”danmarksmestre” i Lerdueskydning
- er historien om et Grønbjerg-par, der har
den store interesse fore lerdueskydning, så
stor og med så megen træning, at de er med
helt fremme i forreste række inden for området. Det kan man også læse om i bladet.
Mine tanker strejfer, jeg tror at det var ved
sidste olympiske leje, at Danmark skød sig
til en sølvmedalje i lerdueskydning.

Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens
Ballegaard ©.

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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JULEBAL
Det ”gamle” julebal er tilbage

Fredag den 27. december
Livemusik med FOURTY MILES (Tommy Kjeldgaards band)
Oplysning om tid, sted samt menu følger
Hilsen Sogneforeningen.

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
v/

Jørgen Falk Nielsen
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

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:
Brugskunst
Algade 65
Åbningstider: Flydende
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
Ved Brugsen:

Postkasserne tømmes:
Offentlig transport:

Mandag - fredag kl. 17
Lørdag og søndag tømmes ikke

www.midttrafik.dk
DSB: 70 13 14 15

Billardklubben:
Niels Erik Jakobsen
Brugsens Bestyrelse: Ivan Mortensen
Byrådet - lokalt:
Knud Christensen, Spjald
Dagplejerep.:
Inger Kjeldgaard
Margrethes døtre:
Lissi Aagaard Dyrberg
Flagalle:
Holger Therkildsen
Forsamlingshus-udl.: Madstedet Spjald
GB-hjemmets Venner: Bente Færge
Grønbjerg Friskole Bst. Bo Larsen
Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen konst.
Grønbjerg-2000:
Sten Schmidt
Gaffa:
Malene C. Juelsgaard
Gaffa - fodbold:
Lars Troelsen
Gaffa - gymnastik: Malene Bondesgaard
Gaffa - klub:
Kaj Kviesgaard
Gaffa - badminton: Charlotte Dyrberg
Havekredsen:
Ole Berthelsen
Jagtforeningen:
Jørgen Bank
Kirkebetj./Graver:
Klaus Tang

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

97384468
97384211
97381002
97384335
21497492
97384161
97382055
97384112
50969663
97384177
97384848
21281233
22517161
23722221
50747799
40460759
97384179
97384498
25323358
4

18. september 2013

Ingrid Kirk
97384020
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Mogens Ballegaard
97384332
Helle Engestoft
97384332
Henrik Thomsen
97384050
Else Pedersen
97384373
Klaus Wolff
97384066
Graver-kontor
25323358
Mogens Ballegaard
97384332
Brugsen
97384042
Bodil Toftdahl
97384183
Mogens Ballegaard
97384332
Besøgstjeneste
97173354
Camilla Boesen
51218221
Inger Kjeldgaard
97384335
Anita Husted
61771262
Grete Tange
97384284
Jesper Bagge
97384414

SEPTEMBER
MA 16
TI

Åben skoledag

Side
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Dagen aftaget med 9t42m

Kultur og Samværs program for 2013 - 2014
Tirsdag den 24. september kl. 19.30
Gensyn med vores tidligere præstepar, Lone og Ole Rasmussen.
Emne: en overraskelse.
Torsdag den 17. oktober kl. 19.30
Tidl. journalist på TV Midtvest Per Hansen, Sorring.
Emne: Originaler og andet Godtfolk - også kendt i Grønbjerg
Mandag den 18. november kl. 19.30
Jeppe Aakjær-ekspert lærer Maren Andersen, Torsted.
Vi følger op på, hvad vi oplevede på udflugten til Jenle med sange og fortælling.
Samme aften foregår vores generalforsamling. (Averteres senere.)
Torsdag den 19. december kl. 19.30
Før jul- arrangementet, som vil komme til at ligne det, der efterhånden er ved at
være tradition for. Julehygge i stor stil, hvor Bodil Toftdahl og David Thomas
medvirker. Og hvor vi medbringer en lille pakke til terningspillet. Gratis aften.
Fredag den 31. januar kl. 18.30
Fællesspisning i Forsamlingshuset i samarbejde med Margrethes Døtre og Menighedsrådet
Januar måned 2014 holder vi foreløbig åben for eventuel sang/musikaften - eller
andet, som evt. kan forekomme.
Tirsdag den 25. februar. 2014 kl. 19.30
Medlem af Regionsrådet, Harry Jensen, Stauning.
Emne: Os i Udkants Danmark og de andre.
Fredag den 28. marts kl. 19.30
Ud af Grønbjerg Skole, og hwa’ så?
Nina Tange fra Ommegårdvej "gik ud" i 1983.
Denne aften kommer Nina og beretter om, hvad der senere er hændt i hendes tilværelse.
Når intet andet er nævnt mødes vi i Konfirmandstuen på Frydendalsvej.
Tilmelding på liste i Brugsen eller hos bestyrelsen.
Entre - kaffe - te - kage: 50 kr.
Alle er meget velkommen til en ny sæson i Kultur og Samfund
Med venlig hilsen bestyrelsen
Grethe Lauridsen (tlf. 30 27 96 10) Herdis Tang (tlf. 97 38 40 92) Ingrid Kirk (tlf. 97 38 40 20)
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 Ode til Brugsens overlevelse
Ved: Ingrid Kirk

Hvad gør vi den dag Brugsen lukker?
Gør den da det, er der nogen, der sukker!
Ikke nødvendigvis, men vi må komme der lidt mere,
ellers kan det gå, så vi må undvære
Butikken, hvor vi den bedste Betjening fik
hver gang, vi et ærinde i Brugsen gik!
Hvad så med Medicinudlevering og Håndkøbssalg?
Med Tilmelding og Indsamling vil det også gå gal´!
Skal med Tips og Lotto og Posthus og Bank
og Buketter og Gaver det osse bli´ krank?
Tænk på Servicering af Friskolen og Grønbjerghjemmet
Og hvad med Opslagstavlen med det, vi ikke må glemme.
Her er Tobak og Sprut og Vin i lange baner
og Friskbagt Brød for de, der har sådanne vaner!
Netkøb og Forudbetaling for dem, hvor det er det rette
op til hver mands pung, om de er tunge eller lette!
Stort udvalg i Dagligvarer - Frugt - Kød og Frost
Udbringning - til svage, - som ingenting ska´ kost´.
Fin P- plads - sober Betjening og en Snak med hver især
og en Flaskeautomat, som kan benyttes af enhver.
Her er Udflugtsmålet for Grønbjerghjemmets DYT!
Og STEDET, hvor man lige får vendt Sidste Nyt !
Om man kommer stavrende med sin rollator herind
eller farer rundt som en anden vind,
så er man altid velkommen på Grønbjerg Brugs
Ja, vi vil så nødig undvære Det Hus!
Kan vi undvære Brugsen, bedøm det selv?
Jeg ønsker DEN al mulig Lykke og Held !
Vores gode, flittige Uddeler vil gerne ha´ Udviklingen vendt,
den nuværende har HAN i alt fald ikke fortjent!
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 Brugsens unge ansigter
Ved: Bestyrelsen

Da vi nu i Brugsen har fået mange nye ansigter, er det vist på tide at fortælle lidt om, hvem
der er med til at yde den gode service i vores alle sammens Brugs.

Anna Nielsen er 19 år og
kommer fra Torsted. Når hun
ikke er på arbejde, bruges tiden på venner og familie.

Kathrine Therkildsen er 18
år og bor i Grønbjerg. Hun går
på Holstebro Gymnasium og
bruger sin fritid på løb, venner, familie og kæresten.

Emilie Bagge Pedersen er 16
år og bor i Grønbjerg. Hun går
på Ringkøbing Gymnasium,
og bruger ellers fritiden på rytme – gymnastik, familie og
venner.

Frederikke Højmose kommer fra Grønbjerg (Planteskolen) og er 17 år (meget
snart 18). Når hun ikke arbejder i Brugsen, bruger hun fritiden på familie, venner og
sport. Men ellers går hun på
Ringkøbing Gymnasium i 2.g.

Søren Øster Kæmpegaard er
20 år og bor i Grønbjerg. Jobbet i Brugsen er vigtigt for
ham, og når han ikke er på arbejde, bruger han tiden på at
læse. Er i øjeblikket i gang
med Jørgen Leths samlede digte.

Maja Liv Jørgensen bor i
Grønbjerg, er 16 år og går i 10.
klasse på Ringkøbing Skole.
Fritiden bruges på fotografering og være sammen med familien og vennerne.

Foto: Mogens Ballegaard
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Josephine Holst Højmose (også
fra Planteskolen i Grønbjerg) er
19 år, og går på HF i Tarm. Samtidig er hun ved at afslutte sin uddannelse som Social og Sundhedshjælper og arbejder desuden i
Hjemmeplejen i Spjald hver anden weekend. Og selvfølgelig lige
i Brugsen!
Fritiden bruges på familien, veninderne og kæresten.

Emilie Holst Højmose, 20 år ,
bor i Holstebro, men kommer fra
Planteskolen i Grønbjerg. Fritiden
bruges på kæresten, familie, venner og håndbold. Emilie har været
i Brugsen i 3 år og fortsætter året
ud, indtil hun skal ud og rejse.
Udover at ”arbejde i den dejlige
Brugs” (citat Emilie), hjælper hun
også til på Planteskolen, samt passer en pige med handicap.
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Kære alle store og små!
1000 TAK til alle jer som var med til at gøre mit
jubilæum til en fantastisk dag.
Tak for alle besøg, gaver og blomster.

1000 tak for det hele.
Mange hilsner:
Dagplejer Erna Mikkelsen
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 Jutlaend - Vores Jydske Designvirksomhed
Ved: Søren og Jacob Mohr Hansen

Hej alle Grønbjerg’er.
Vi er i gang med at få vores design- og interiørvirksomhed Jutlaend op at køre. Vi
tænkte, at det kunne være sjovt at bringe et
indslag her i Runestenen om historien bag
Jutlaend og de Jydske værdier vi har tillagt
den.
Virksomheden hedder, som sagt, Jutlaend og
består af Michael og Henrik, som er fra Vinderupområdet og blev begge færdiguddannede, som designere på TEKO i Herning for 2
år siden. Virksomheden bygger på deres afgangsprojekt og Jutlaend blev oprettet af
Michael, Henrik og Søren i maj 2012. Siden
da er Jacob kommet til virksomheden og varetager den forretningsmæssige del af Jutlaend sammen med storebror Søren.

Søren et par sabbatår, hvor han arbejdede i
den nu lukkede XL-Byg i Holstebro og som
”bagerjomfru” ved bageren i Spjald. Herefter rejste han ud i verden, blandt andet til
Thailand, New Zealand og Australien. Jacob
tog også et sabbatår, hvor han arbejdede
som livredder i Holstebro Badeland og tog
derefter et højskoleophold på Aalborg
Sportshøjskole. Siden da har vi begge bosat
os i Århus og studeret på Handelshøjskolen,
som blandt andet bragte Jacob på et udvekslingsophold i Kina (se forrige nummer af
Runestenen) og nu bringer Søren videre til
København for at studere på CBS, hvor han
netop er flyttet til. Jacob bor stadig i Århus
og tager et år fri fra studierne for at arbejde
og få gang i blandt andet Jutlaend.

Lidt historie
Vi er jo begge opvokset på Store Sinkjær på
Sandbækvej i Grønbjerg. Efter folkeskolen i
Grønbjerg, Spjald og et år på Brejninggaard
Efterskole har vi begge taget en HHX på
Handelsskolen i Holstebro. Derefter havde

Hvorfor Jutlaend
Jutlaend har fået sit navn, da produkterne i
virksomheden skal bygge på Jydske værdier.
Tingene bygger på ærlighed, beskedenhed,
enkelhed, ”den stille humor” og god gammeldaws hygge. Produkterne vil typisk være
udført i træ og så vidt mulig dansk produceret.
Vores første produkt
Vores første produkt er en bordlampe (Æ
Lamp), da historien om Jutlaend bygger på
en familie, der har bosat på den Jydske hede
og skal til at bygge deres hjem. Lyset er det
første familien har brug for i deres nye hjem
og derfor er ”Æ Lamp” Jutlaends første produkt. Ambitionen er at Jutlaend med tiden
skal kunne indrette et helt hjem med produkter såsom lamper, borde, stole, osv.
Jylland først!
Vi har hele tiden gerne ville starte ud i Jylland med at føre vores produkter, men samtidig har vi skulle være klar til at kunne levere. Af denne grund har vi siden november

Søren (tv) og Jacob Mohr Hansen lige efter det
første salg af Æ Lamp til en butik
12
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selv stået for salget af ”Æ Lamp” via vores
hjemmeside – www.jutlaend.dk, men efter
positiv omtale af Jutlaend i diverse medier,
blandt andet Holstebro Dagblad og en norminering til Årets danske upcoming designvirksomhed 2013 af Boligmagasinet, er vi
nu klar til at få vores produkt ud i nogle butikker.
Ønsker man at se og røre det Jydske håndværk kan ”Æ Lamp” forefindes i DesignLite
i Holstebro samt Decorate-butikkerne i Århus, Randers og Silkeborg fra september. På
denne måde håber vi, at Jutlaend med sine
Vinderupske og Grønbjergske rødder kan
sprede hygge og glæde i mange hjem på
tværs af det ganske land. Indtil videre, så
vidt vides, er det eneste eksemplar af ”Æ
Lamp” i Grønbjerg, at finde på Store Sinkjær hjemme ved Mor Birthe, Far Lars og lillesøster Mette. 

”Æ Lamp”

Foto: udlånt af Søren og Jacob Mohr Hansen
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 Edith Sørensen - 90 år
Foto: Mogens Ballegaard

Ved: Ingrid Kirk

Samtale med Edith Sørensen i anledning
af hendes 90-års fødselsdag lørdag den 31.
august.
Goddag Edith, nu er det jo snart din fødselsdag!
Ja goddag, kom lidt nærmere på, jeg kan
knap se, hvem du er.
Halvfems år ja, man kan knap nok forstå,
hvor de er blevet af!
Barndomshjemmet var Meldgaar d i
Muldbjerg, hvor jeg voksede op sammen
med otte søskende, som den tredje yngste,
fire drenge og fem piger var vi. En af mine
søstre husker jeg knap, hun døde allerede
som trettenårig. men jeg mindes dog, at hun
blev syg om aftenen, og så var hun død om
morgenen.

Vi andre 8 har da opnået en ret høj alder, en
søster på Sjælland er fyldt 95, og en anden
søster døde som 96-årig, og det var ikke for
tidligt, hun var blevet så dårlig.
Efterhånden som vi blev konfirmeret, kom
vi piger ud at tjene, min første plads var i
Snogdal. Det var sådan, at vi skiftedes til et
være hjemme og ude et år ad gangen, vi piger, i de første unge år, og det var godt nok!

ØRNHØJ EL
97 38 60 93

På et tidspunkt, det var i 1942, ja, havde jeg
en sommer på Ollerup Gymnastikhøjskole.
Her lærte jeg at lede gymnastik, og med dette fortsatte jeg så i Spjald nogle vintre.
Nu skal man ikke tro, at jeg aldrig har været
lidt hjemmefra, jeg har da tjent både på
Sjælland og i Sverige.
(Der har Edith helt sikkert også fået overladt gymnastikken).
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lige så pludseligt og meget overraskende
banker på og vil ud og være med i søskendeflokken, av min arm, da blev der lige så
pludseligt travlhed på Bakkely.

I 1950 giftede vi os, Thor vald og jeg, og
købte ejendommen Bakkely (Sønderkjærsvej 14) i Grønbjerg og flyttede ind her.
Thorvald havde ikke så mange penge, men
jeg havde da lidt på en bankbog, så vi kunne
købe os lidt møbler, stole, bord og en seng
ja, og så kom børnene hurtigt efter hinanden
ha- ha- ha !
Vi startede op på stedet med to køer og en
griseso, spiste selv et fedesvin og leverede
de øvrige til slagteriet.

Den tid kom også for Edith, hvor det var
hende, der tog sig mest af dyrene på gården.
Thorvald tog nemlig arbejde udenfor hjemmet med blandt andet kartoffelsortering hos
Halkjær og ledningsnedlægning i firmaet
Søren Knudsen. Så der var rigeligt at se til
for konen, som ind imellem også stod for det
med gymnastikken.
Edith mindes, at hun straks, da parret flyttede til Grønbjerg fik overladt koneholdet, da
den igangværende leder ikke gad ha’ "de
gamle koner"! Du har jo altid været den,
man kunne regne med i Gymnastikforeningen, Edith.
Dog ind imellem måtte man finde en anden
leder, det var lige når der kom et barn i vejen.

Vi deler lidt erfaringer med hinanden, Edith
og jeg, om dette at have 2 drenge og 5 piger,
og om, hvor stor en lettelse det var i den
daglige husførelse at komme så vidt, at der
kunne blive til en vaskemaskine og en hjemmefryser. Og om dette, at hjælpe til derude
med dyr og mark, samtidig med, at der var
en flok børn omkring ens ben!
Og griner lidt ind imellem ad det hele! Edith
stopper pludselig op ved mindet om, da Iver

Landsbymusen.dk
Netbutik
Brugskunst og interiør:
Åbningstider i butikken Algade 65
Foreløbig - efter aftale
Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615
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af hinanden og gjorde den fineste Ollerupgymnastik.
Og hvem stod så der, myndig og venligt
overvågende og fulgte os, vel en 30-40 kvinder mellem 30 og 80? Fru Edith Sørensen,
Grønbjerg. Pigen, som havde lært om krop
og øvelser på Ollerup. Jo, jo, der var skam
megen respekt omkring dig!!!
Kære Edith, Stort tillykke med de 90 år og
alt vel fremover. Håber virkelig, at helbredet
må rette sig.
Jeg håber at I får en god fest!

For ca. 2 år siden flyttede vi af helbr edsmæssige grunde fra Grønbjerg til Spjald.
Thorvald fik snart en plads på Plejehjemmet,
mens jeg blev i lejligheden her på Skovbrynet 1, og her bliver jeg boende på trods af
mine skavanker, som jeg har pådraget mig
ved et fald fra trappestigen, det gav knoglebrud, og en hjerneblødning, som uheldigvis
har sat sig på talecentret, som du kan høre!
Så på en måde kan man sige, at vi blev skilt
fra hinanden. Dog har vi været flittige til at
besøge hinanden, skiftevis her og der, Thorvald og jeg, indtil han gik bort for et års tid
siden.
Jeg kan stadig så nogenlunde klare mig selv.
Min middagsmad kommer min ældste datter,
Britta, med, til to uger ad gangen, portionsvis i frossen stand, og klar til at varme i mikroovnen. Så får jeg jo samtidig hendes besøg. Jeg har rengøringshjælp hver fjortende
dag, så det hele går bare. Det værste er det
med snakken, det er slemt, når man ikke kan
finde ordene og udtale dem, når man nu så
gerne vil det!
Vi nåede at fejre vores diamantbryllup for et
års tid siden, og når man nu er sent gift, så er
det da vist det sidste bryllup, man kan nå.

Tak for det, ja bare det nu et regner! 

Nu har Edith imidlertid lyst til at samle
børn, venner og naboer igen til en fest, som
også, ligesom alle de andre, bliver holdt i
Grønbjerg Forsamlingshus og på selve fødselsdagen. Edith venter, at ca. 100 mennesker møder op, hvoraf godt de halve er hendes egne børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.
Jeg, reporteren, vil slutte denne 90-års samtale med at mindes Edith som leder af koneholdet ved Grønbjerg Gymnastikforenings
75-års jubilæums festopvisning i 1982.
Jeg mindes det, som hændte det i går. Vi
havde en smuk, smuk balanceøvelse, hvortil
vi, dine gymnaster, skulle synge "Jeg ser de
bøgelyse øer". Jeg husker, at jeg beundrede
dig så meget for at have fundet på den,
øvelsen, hvor vi stod i 3 rundkredse omgivet
16
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Brugsen giver en kop kaffe….
Fredag den 27. september kl. 15-17
….og smagsprøver på forskellige tørkager.
Samtidig er der gode tilbud på kaffe og diverse kager til at tage med
hjem.
Vi mødes i Brugsen.
Venlig hilsen personalet og bestyrelsen i Brugsen.

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
17
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 Friskolens fem års fødselsdag
Godt fjorten dage efter skolestart 2013 2014, fredag den 30. august, fejrede Grønbjerg Friskole sin femårs fødselsdag.
Der var inviteret til, naturligvis fødselsdag,
men også til ”grøntflag” hejsning i NaturMusen, fødselsdagskaffe og udgivelse af
Grønbjerg Friskoles Skoleavis.
Konstitueret skoleleder Niels Henrik Larsen
bød velkommen til de fremmødte forældre
og naturligvis også børnene i Friskolen og
NaturMusen med en stor tak til de fremsynede mennesker der i sin tid var gået i gang
med at etablere en Friskole og ligeledes de
forskellige bestyrelser der i løbet af de fem
år havde gjort så meget for Grønbjerg Friskole og deriblandt bygningen af sammenføjningen mellem skoledelen og børnehavedelen. Endvidere fortalte Niels Henrik også
om Friskolens Avis der, var et tema i en periode på ca. 3 måneder, og hvor 4. -5. klasse

Skal man tro teksten på drenges trøje, ville han
sagtens være i stand til at fortære resten af kagen.
Foto: Mogens Ballegaard
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4) Man skal fortælle om arbejdet til os og til
andre
I NaturMusen har man arbejdet med projekterne ”Sneglehuset” og ”Kryb og Kravl”.
Med hensyn til punkt fire kan man gå på NaturMusens hjemmeside der ligger i forbindelse med Grønbjerg Friskoles hjemmeside
www.groenbjerg-friskole.dk, og desuden er
punktet også opfyldt gennem denne her
kundgørelse.
Så blev der sunget fødselsdagssang der var
lavet til lejligheden hvorefter der blev inviteret på kaffe og kage i den tidligere gymnastiksal.
Under ordet frit fortalte Mogens Ballegaard,
der sammen med Finn Krogh Jørgensen, Jane Jensen, Karin Jensen, Sten Schmidt, Per
Lauritsen og Jesper Bagge Pedersen var én
af medstifterne til Grønbjerg Friskole, om
skolens tilblivelse fra 2004 - 2008 og baggrunder derfor, samt det Grundtvig-Koldske
idegrundlag som skolen bygger på. (-mb)

producerede en vægavis til intern fornøjelse,
var slutproduktet i 6.-8. klasse en rigtig papiravis, trykt i 500 eksemplarer, som er
kommet på gaden, og som i øvrigt kan fås i
LokalBrugsen i Grønbjerg.
Herefter fik afdelingsleder Klaus Wolff ordet i forbindelse med at Grønbjerg Friskoles
børnehave NaturMusen havde fået tildelt
Friluftsrådets ”Grønne Spire” flag, som
skulle hejses. (se evt. billedet på forsiden)
Kort fortalt er Grønne Spire flaget Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner der synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.
For at få flaget skal man opfylde nogle særlige krav.
1) Institutionen skal lave en grøn handleplan
2) To af de ansatte skal deltage i et Spirerkursus
3) Institutionen skal gennemføre to eller flere selvvalgte natur- /miljøprojekter

Zoneterapi  Massage
Øreakupunktur  Bach remedier

GRØNBJERG
AUTO

Tina Hammelsvang Kirk
Klinik for sundhed og velvære

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

Grønbjerg - Vildbjerg - Tlf.: 22 37 72 33

www.klinikforsundhed.dk

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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 Ungdomsklubben vil gerne byde velkommen
Ved: GAFFAs klubudvalg

Du kender måske allerede noget til Ungdomsklubben gennem ældre søskende og
kammerater. Ungdomsklubben har eksisteret
i 20 år og er i 2013 blevet lagt ind under
Grønbjergs nye fælles forening GAFFA.

Hvad laver man i ungdomsklubben
I klubben er der forskellige aktiviteter, spil,
musik, smykkefremstilling, hygge og en kiosk. Der er også forskellige aktiviteter ud af
huset fx lejrtur, en tur i biografen, bowling,
julegaveshopping i Herning Centeret og
hvad vi nu ellers kan finde på.

Ungdomsklubben holder til i klubhuset ved
Grønbjerg Stadion.
Du ved måske også at ungdomsklubben fungerer som et slags ”frirum”. Du bestemmer
selv, sammen med dine kammerater hvordan
klubaftenen skal bruges og de voksne blander sig principielt ikke ret meget. De voksnes rolle er at lytte til Jeres ønsker og ideer
og sammen med Jer finde ud af, hvordan vi
kan fører dem ud i livet.

Vi håber at du sammen med dine kammerater og de friske ledere får en super sæson i
ungdomsklubben.
Vi starter op torsdag den 19. september
2013 kl. 19:00.
Klubben er åben til 22:00, men du tager bare
hjem når du skal hjem. 

Der er to faste voksne i Ungdomsklubben og tre hjælpere: De voksne er Lya Jacobsen og
Lennart Vestergaard og de tre hjælpere er Kathrine Therkildsen, Jesper J. Jensen og Rasmus
Hansen.
Foto: Finn Krogh Jørgensen
Foto: Mogens Ballegaard

Fra venstre: Lya Jacobsen, Kathrine Therkildsen ….og her er det Rasmus Hansen og Jesper J. Jenog Lennart Vestergaard…
sen.

HUSK mødet med Ole Rasmussen den 24. september
HUSK mødet med Per Hansen den 17. oktober
Begge møder foregår i Konfirmandstuen, hvis ikke andet bliver oplyst.
Se i øvrigt Kultur og Samværs program- Tilmelding i Brugsen
20
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GAFFA
Vi glæder os til byde VELKOMMEN til en ny gymnastik– og badmintonsæ‐
son.

Vi starter i uge 39

Kom og vær med fra sæsonstart, og efter de første 3 gange betales
kontingent.

Har du spørgsmål, så kontakt en fra udvalgene.

Gymnastikudvalget

Malene Bondesgaard

Ejnar Vendelbo

Erik Øster

Opvisning i Grønbjerg
Forårsopvisning Ringkøbing
Opvisning i Vind -

Morten Tang Meiner

d. 7. marts 2014
d. 15. - 16. marts 2014
d. 22. marts 2014

Badmintonudvalget

Charlotte Dyrberg

Camilla Boesen

Jonna Thesbjerg

Badminton turnering d. 8. - 9. marts 2014
21
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Asger Andreasen

Mor - far - barn
Mandag kl. 16.45 - 17.30 i gymnastiksalen
Trænere: Anja Kynde Berger
Malene Bondesgaard

22 38 86 63
22 72 22 21

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

Sæson pris 300,-

Puslinge
Onsdag kl. 15.30 - 16.25 i Multisalen
Træner: Helle Harhorn Vendelbo

40 93 34 68

Hjælpetrænere:
Cecilie Bagge, Ninna Hammelsvang Kirk, Jonna
Berger, Nicolaj Vendelbo, Anne Juelsgaard og
Emil Bilgrav

Så er det tid til at komme i gang med gymnastikken
igen.
Vi skal lege, synge, danse og bevæge os rigtig meget.
De ældste på holdet vil sommetider blive tilbudt nogle
andre aktiviteter end resten af gruppen. Men fart på,
redskabsbaner, høj musik og glade børn og voksne vil
være et kendetegn for os i år. Har I spørgsmål så ring
endelig.
Helle Vendelbo

Kontaktperson: Malene Bondesgaard

Sæson pris 350,22
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0. - 2. kl. spring
Onsdag kl. 16.30 - 17.25 i
Multi– og gymnastiksalen
Trænere: Helle Harhorn Vendelbo
Morten Tang Meiner
Mads Juelsgaard

40 93 34 68

Hjælpetrænere:
Helle Hansen, Morten Lauritsen
Nu er det snart tid til gymnastik igen. Vi skal stå på
hænder, lave salto, flik flak, lege og have det sjovt.
Vi glæder os til at lære dig nye spring.
Alle kan være med, bare du har lyst til at have det
sjovt.
Har I spørgsmål så ring endelig.
Helle Vendelbo
Kontaktperson: Malene Bondesgaard

Sæson pris 350,-

3. - 7. kl. spring
Tirsdag kl. 18.00 - 19.25 i multi– og gymnastiksalen
Trænere:

Ejnar Vendelbo
Jeppe Lauritsen
Mikkel Lauritsen
Jonas Hjorthus
Mathilde Kokholm

28 10 31 16
29 87 44 86
61 26 97 38
25 71 43 59

Er et hold hvor vi vil gøre hvad vi kan for du bliver bed‐
re til gymnastik, men det er også et hold hvor der skal
være tid til at have det sjovt og lege. Så vil du gerne
springe, lave lidt rytmisk og lege så er det helt sikkert
noget for dig.
Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 400,23
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Teknik
Torsdag kl. 17.30 - 18.55 i Multisalen
Trænere:

Thomas Dyrberg
Kasper Jakobsen
Ronni Tipsmark

51 51 02 06
22 23 99 29
20 87 64 67

Til dig der brænder for at springe, både på måtte og
trampolin og som gerne vil bygge videre på din spring‐
teknik og lære anderledes form for spring.
Krav: For at gå på holdet skal du være aktiv på et an‐
det spring/gymnastik hold. Du skal som minimum kun‐
ne lave et araberspring, en vejrmølle og en salto i
trampolin.
Vores garanti: At du lærer lige det spring som du
brænder for.
Kontaktperson: Malene Bondesgaard

Sæson pris 400,-

Multihold
Tirsdag kl. 19.30 - 20.55 i Multisalen
Trænere:

Mikkel Lauritsen

61 26 97 38

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

Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 450,24
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Herre
Mandag kl. 20.00 - 20.55 i Multisalen
Træner:

Ejnar Vendelbo

28 10 31 16

Så starter herreholdet op. Igen i år vil vi varme kroppen op, lege, spil‐
leforskellige spil og styrke musklerne i arme og ben, og vigtigst af alt
lattermusklerne.
På dette hold dukker man op når man har tid og overskud, og ingen er tvunget til
opvisningen (men det er sjovt at være med).
Er du tyk eller tynd, ung eller gammel, gymnast eller ej, så mød op mandag aften
og se om det er noget for dig.
Kontaktperson: Erik Øster

Sæson pris 400,-

Kom i form
Mandag og Torsdag kl. 19.00 - 19.55 gymnastiksalen
Træner:

Lissi Dyrberg

21 49 74 92

Kom og få sved på panden.
Som erstatning af motionsdameholdet tilbydes nu et
”kom i form” hold.
Et hold hvor kroppen bruges og udfordres tilpas med fokus på god gymnastik til
glad musik. Vi vil arbejde hele kroppen igennem. Arbejde med jeres kondition og
styrke.
Der er mulighed for at deltage på holdet 1 eller 2 gange om ugen. Træningsdage
mandag og torsdag. Der tilbydes 10 eller 20 gange i efterårshalvåret med start
torsdag den 12. september kl. 19 – 19.55 i den gamle gymnastiksal. Nyt hold star‐
ter op til januar.
Plan over træningsgange udleveres ved opstart.
Vel mødt
Kontaktperson: Ejnar Vendelbo

Pris 1 x om ugen 200,- 2 x om ugen 400,25
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Badminton for børn
Alle børn i skolealderen, der kan tænke sig at gå til badminton, skal møde op i
multisalen tirsdag d. 24. september fra kl. 16.00 ‐ 16.55.
Her vil alle trænerne tage imod dem og starte lektionen op. Undervejs i lektionen
vil de vurdere på, hvilket hold barnet vil blive udfordret bedst på.
Barnet vil få en seddel med hjem, hvor der står om de skal gå på badminton ni‐
veau 1 for begyndere, niveau 2 for let øvede eller niveau 3 for øvede spillere.

Badminton niveau 1 - Kontaktperson Asger Andreasen
Tirsdag kl. 16.00 - 16.55 i Multisalen
Træner:

Jørgen Demant

97 38 41 87

Badminton niveau 2 - Kontaktperson Charlotte N. Dyrberg
Onsdag kl. 18.30 - 19.25 i Multisalen
Trænere:

Klaus Tang
Sten Schmidt

25 32 33 58
23 68 58 43

Badminton niveau 3 - Kontaktperson Jonna Thesbjerg
Onsdag kl. 19.30 - 20.25 i Multisalen
Træner:
Per Lauritsen
Hjælpetræner:
Thomas Dyrberg

30 37 58 65

Sæson pris 350,-

Turnerings badminton
Torsdag kl. 19.00 - 20.55 i Multisalen - 1. gang den 26. september
Sæson pris 650,26
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Trænere sponsor 2012-2013
Ide Huse
Spjaldbo
Hakon Pøhl
Jørgen Bank
Grønbjerg IT
Vildbjerg Auto
Spjald Pizzeria
Ole Berthelsen
Landsbymusen
Karsten Hansen
Trevor Mc Evoy
Klip Inn i Ørnhøj
Krog‐Planteskole
Peder Juelsgaard
Gravers Kjærgaard
Super Spar i Ørnhøj
Anneberg Transport
Sundhed og velvære
AutoMester i Ørnhøj
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
27

18. september 2013

Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale
Tirsdag og onsdag 9 – 12
Torsdag 14 - 17
mail: henrik.thomsen@dadlnet.dk
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musikere og to unge vidunderlige sangerinder.
Præstegårdshaven egner sig jo perfekt til sådanne formål, det har vi nu erfaret, så man
glæder sig allerede til mere af den slags!
Det har forlydt, at det også var en god oplevelse for Hof-Bandet at besøge Grønbjerg.
Stor TAK til Menighedsrådet og Præsteparret for en dejlig søndagsoplevelse !!

 Jazz i haven
Ved: Ingrid Kirk

En dejlig oplevelse i Præstegårdshaven!
Sommerjazz med Ringkøbing Hof Jazz Band
en skøn sensommer-søndag eftermiddag blev
virkelig et arrangement, der trak folk af huse.
Skøn koncert i grønne rammer med dygtige

Hof-band med dirigent og trompetist Flemming Nordenhof med ryggen til og med lys hat på i
”messinggruppen” sidder sognepræst Bodil Toftdahl
Foto: Hanne Kjærgaard

Adr.:
Formand:

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

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
29

18. september 2013

VIKINGEN ER LØS

Fra en ældre ”Lune Jyder” hæfte kommer disse historier:
Historien skulle være sand, og den udspillede sig for mange år siden i det vestjyske.
En folketingsmand skulle tale i forsamlingshuset, men desværre knækkede hans forlorne tænder en times tid før. Vælgerforeningens formand, vidste råd og tilkaldte sin nabo, Jens, der
mødte op med forskellige overmunde, som politikeren prøvede.
Den tredje passede helt fint, og den taknemlige mand sagde:
Så var det formanden stilfærdigt bemærkede:

Gårdejer Hestdal var opdrætter af fine heste. En dag, da hans svigermor var på besøg, ville
hun gå en tur i marken og se på de fine dyr. Ulykkeligvis kom hun for tæt på en stor hingst,
som snurrede rundt og sparkede hende ihjel.
Ved begravelsen mødte et stort antal sortklædte mænd op, og præsten sagde trøstende til
Hestdal, at det da så ud til, at hans svigermor havde været en meget populær kvinde.
Gårdejeren trak lidt på skuldrene og sagde så:

Hvem har lyst til at blive besøgsven i Røde Kors?
Er det dig - giv mig så lige et praj om det,
eller ring til Elsebeth Aggerholm på telefon 97 38 14 88,
eller få en snak med en erfaren Røde Kors-besøgsven, Jørn Bak 97 38 43 49
Personen, der ønsker en besøgsven er kvinde og bor i Grønbjerg by.
Med venlig hilsen Ingrid Kirk -telefon 97 38 40 20

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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Erna Mikkelsen og hendes mand Jens Peder
bor Skolevænget 3 og deler på et lille stykke
hæk med den tidligere indkørsel til skolen i
Grønbjerg. Der har de boet de sidste 23 år,
og har børnene Jesper (35) Rasmus (30) og
Trine (26), og ud fra det, kan man jo så regne ud, at Erna påbegyndte jobbet som dagplejer medens hendes børn var hhv. ti, fem
og et år.
Erna fortæller, at hun og familien havde en
rigtig hyggelig dag med gæsterne ud og ind
ad døren i en lind strøm. (-mb)

 25 år som dagplejer
Den 1. august dette år kunne Erna Mikkelsen fejre, at hun har været kommunal dagplejer i 25 år.
Erna havde inviteret til kaffe og kage og rigtig mange, både nuværende dagplejebørn og
også tidligere dagplejebørn inklusive deres
forældre var troppet op for at lykønske og
mindes dagplejetiden. Af dagplejebørnene
fik Erna overrakt et digert værk, en fotobog,
med billeder af rigtig mange af hendes tidligere og nuværende dagplejebørn.

Foto: Mogens Ballegaard

En lille flok af tidligere og nuværende dagplejebørn hos Erna Mikkelsen
Tre drenge bagerst til venstre er Anders, Bertil og Søren alle lydende efternavnet Øster. De to ”grå”
drenge er Sune og Jens, begge Nilausen. Yderst til venstre står Søren Berthelsen og derefter Emilie
Bagge og Erna Mikkelsen sidder med Jesper Sørensen og ved siden af står Julie og Emil Bilgrav.
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rus ændrer sig hele tiden, så vaccinen skal
ændres hvert år, og man skal hvert år have
en ny vaccine for at være godt dækket. Derfor arbejder man samtidig på at finde en
bedre vaccine, som i stedet for at reagere på
den overflade, et virus har, reagerer på dets
kerne, som ikke forandrer sig, og som er
fælles for de forskellige influenzatyper og
derfor også kan beskytte mod fugle- og svineinfluenza, eller hvis der opstår en ny farlig type i stil med den spanske syge, som
hærgede for 100 år siden.
To forskere ved universitetet i København
har foreløbig haft held med det i museforsøg, men det er endnu for risikabelt at bruge
på mennesker. Når metoden er færdigudviklet, vil den også kunne bruges mod andre
virussygdomme, og der bliver arbejdet på
den flere steder i verden på universiteters
forskningslaboratorier, og især alle de store
medicinfirmaer er i gang. Der er penge i det.

 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Influenza

Det er nu snart sæson for vaccination mod
influenza. Der findes som bekendt flere forskellige typer influenzavirus, og der er som
regel mere end én type i omløb i hver sæson.
Derfor er der flere typer vacciner i den indsprøjtning, man får. Sidste år skete der alligevel det, at der var en virus i gang, som der
ikke var taget højde for i vaccineblandingen,
og en del blev syge, men det er et særtilfælde. Som regel virker vaccinen. Den virker
dog ikke 100%, men selv, hvis man bliver
syg, bliver det mindre alvorligt, når man er
vaccineret.
Vaccinen består af virus, der er stærkt svækkede. De får immunforsvaret til at reagere,
og så er det parat til forsvar, når den rigtige
virus kommer. Problemet er, at influenzavi-
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 Tale ved Ernst Tangs begravelse
Ved: Uffe Tang

Og det gik jo. Vi lærte at køre bil, før vi var
ti. Høst på gården indebar tre børn på traktorer med store maskiner. Moster Dora fra
Kolding troede, himlen ville falde ned. Men
det gik.

Uffe Tangs tale ved sin far Ernst Tangs
begravelse lørdag den 17. august 2013.
Jeg troede, jeg ville være forberedt på det
her. Men det var jeg ikke. Og uanset hvornår, det var kommet, ville jeg ikke være forberedt på at miste den hånd, jeg holdt, når
kornet stod til min skulder og til hans knæ.
Den hånd der både har beskyttet mig og
tillidsfuldt puffet mig ud i verden.

Vi lærte rummelighed. For som han sagde:
”Gud elsker en glad giver”, og hvis snakken
pludselig drejede sig for meget om folk, der
stak ud på den ene eller den anden måde, så
sluttede far ofte snakken med at konstatere:
”Der er noget godt i alle mennesker”

Set med børneøjne havde vi en far, der kunne alt med de hænder. Undtagen at lave mad.
Det kunne ethvert barn se ikke ville gå godt.

Vi lærte at gøre os umage: ”Aldrig færdig,
men altid på vej”. Der skulle arbejdes. Men
arbejdet skulle gøres i dagtimerne. Når solen
gik ned, var gerningen slut. Far mente, at det
bare var et spørgsmål om at planlægge og
prioritere. ”Man skal have arbejdet foran
sig,” som han sagde. Og det havde han.
Men det er ikke så let, som det så ud for
ham.

Men vi fik meget mere med, end det, man
kan se. Vi fik et livskoncept fyldt med runde
og sande værdier. Det kom fra ham i handling, men også i høj grad i ord. Far var en
skattekiste af sjove citater, brudstykker og
brokker, han havde samlet op rundt omkring. Bibelcitater, revyviser, salmevers og
røverhistorier i en skøn blanding.

Jeg så ham for sidste gang onsdag i sidste
uge. Det var en god og fin sommerdag. Det
var som altid en god frokost og far nød det,
som han altid nød at få gæster. Han var lun
og kvik, selvom han også var træt. Vi snakkede om dengang i 1966, da mor og han var
på Mallorca og dansede hver aften. Vi snakkede om steder, han havde været, folk han
havde mødt, om livet og døden. Jeg glæder
mig over at tænke på, at han stadig fortalte
historier, som han altid har fortalt historier.

”Op med hovedet, brystet frem, løft fødderne og sving armene, når du går.”
Det kom fra gymnastikken, og det irriterede
mig ofte som barn. Men vi skulle ikke møde
verden med bøjet nakke og en lad, opgivende attitude. Derimod var det vigtigt, mente
han, at vi tidligt fik lært at binde slips og gå i
takt.
Da jeg var omkring de otte, lærte han mig
tilmed, at det ville være godt at gå i u-takt,
hvis jeg en dag skulle gå og flette fingre
med en pige. Det viste sig senere praktisk.

Da vi var børn handlede de om heste og livet
på landet i hans barndom. Om at ryge cigaretter på vej til skole i 2. klasse. Og om at
tvinge dem fra 1. til at ryge med for at undgå, at de sladrede. Om folk der sled og slæbte. Om drabelige ulykker, skæve personligheder og underfundige minder fra en verden med karle og piger.

Vi lærte at intet er uoverskueligt. Alting ordner sig. Og der er ingen grund til at tage
sorgerne på forskud.
”Løft dit hoved, du raske gut”, sagde han.
Og ”Ingen kender dagen, før solen går ned”.
Og så det evige: ”Det skal nok gå”.
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Og så fortalte han om Krigen og alt det, der
kom både før og efter.
Da min Asger var fire-fem år gammel fortalte han nogle gange historier, der begyndte
med sætningen: Dengang JEG var en
barn.... I starten fik det mig til at føle mig
noget gammel. Men jeg lærte at glæde mig
over, at fars lyst til at fortælle historier på
den måde lever videre.
Far var nysgerrig. Han var videbegærlig og
interesseret i alt muligt, som han læste eller
hørte om. Han var levemand. Han elskede at
danse med sin unge kone. (Og alle I andres
koner.)
Han elskede at få øl og brændevin. Han elskede børn og unge mennesker, og havde et
særligt tag og en særlig tiltrækning på dem.
Vi er vokset op i et åbent hjem med stor
gæstfrihed. Et sted hvor mange af vores
kammerater, fætre og kusiner, gamle karle,
naboer, vennerne, og familie har elsket at
komme og få en snak med far. Og med mor.
I var et fantastisk par. I var hinandens modsætninger og hinandens forudsætninger.
Han fik mor til at grine. Han var en drillepind. En forfærdelig drillepind. Fuld af
sproglige underfundigheder, ironi og undertoner. Fuld af lune og skøre påhit.
Som da han under en dans komplimenterede
sin dansepartner ved at sige, om hun da ikke
havde tabt sig? ”Ih jo,” sagde hun. ”Kan du
virkelig se det?”
Hvortil far svarede: ”Nej, det kan jeg faktisk
ikke. Det er bare noget jeg siger til dem allesammen”

Foto: Mogens Ballegaard

Simon fik hans sans for mennesker og ihærdigheden…
Jeg fortæller historier og prøver at tøjle det
italienske temperament…
Og her i kirken sidder syv i næste generation, der spejler far. Fra Rikkes sorte hår til
Halfdans ukuelige gåpåmod.
Far var træt til sidst. Men han var ikke livstræt. Og han havde masser af gode oplevelser til det sidste med mange af jer, der sidder
her i dag. Han vidste, at den sidste sol var
ved at gå ned over ham. Men han var ikke
bange.

I dag slutter fars epoke. Kroppen og ånden
er skilt fra hinanden, som præsten sagde til
os forleden. Men far lever i os. Ikke kun i
mindet om det legende og nysgerrige menneske, han var. Vi fik hver vores del med.

Som om han tænkte: Det skal nok gå.
Nu slipper din hånd, far, og vi går videre
selv. Tak for historierne. Tak for dansen. 

Klaus fik jorden og bondens evne til at tøjle
naturen…
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 ”Vi brød os ikke om synet”
Ved: Sognepræst Bodil Toftdahl

Foto: Mogens Ballegaard

Er det da ikke grimt eller udslidt længere?
Tiden er en anden, og måske passer det udslidte krucifiks bedre til nutidens kirkes
selvforståelse end dengang krucifikset blev
sat på loftet. I vores tid er det antikke og rustikke på mode og støder ikke øjet. Vi forbinder kunst med de tanker, kunstværket
sætter i gang.
Det gamle krucifiks bringer Esajas´ ord om
Herrens lidende tjener i erindring. Det minder os om al kødets gang, om tidens ubønhørlige gnaven i alting. Det minder os også
om den Herre, vi følger og den skæbne han
fik og som den opstandne fortsat får i menneskers sind og hjerter. Kristus uden arme
fortæller om Åndens usynlige kraft og hvordan den arbejder i os og omkring os. Krucifikset uden arme inspirerer måske en og anden til at bruge sine egne arme i tjeneste for
Ham.
Nørre Omme kirke har ligget på sin plads siden slutningen af vikingetiden. Længe før
var der bosættelser her, og af og til strejfer
tankerne til dem, der byggede kirken engang
og satte krucifikset i korbuen, hvor det formentlig oprindelig har været. Bag det var
det hellige, foran det var menneskene. I
midten Kristus, som banede vejen mellem
jord og himmel for dem, der vil følge ham.
Kunst sætter tanker i gang og har altid gjort
det.

På væggen i nordsiden af Nørre
Omme kirke hænger et krucifiks
uden arme. Det er
meget gammelt,
siger eksperterne,
fra omkring 1200,
altså på alder med
kirken selv. Ingen
ved, hvem der har
skåret det eller
hvordan det oprindeligt har set ud. I
mange år lå krucifikset på kirkens
loft, da man mente, det var for slidt
og grimt til at være en pryd for kirken.
For hundrede år
siden måtte konfirmanderne af og
til vente lidt på
præsten før konfirmandundervisningen om sommeren kunne begynde i kirken. De syntes,
det gamle krucifiks var velegnet som gyngestativ, så der blev taget mange svingture på
armene. Indtil en dag de brækkede af og blev
borte.

Forleden var nogle fra sognet samlet for at
se på det gamle krucifiks. Ingen af dem husker det fra kirkens loft, af gode grunde.
Men alle sidder de af og til i kirken og lader
sig inspirere af krucifikset. Holger Sinkjærs
mor sad i menighedsrådet på den tid, da krucifikset var færdigkonserveret på museet.
Han hørte snak om, at der fra menighedsrådets side ikke var speciel interesse for at få
det tilbage til kirken dengang. Men han er

I 1938 tog lærer Vestergaard initiativ til at
bringe krucifikset til Ringkøbing Museum,
hvor det blev konserveret og indlemmet i
museets samlinger.
I anledning af en fejring af kirkens høje alder
i 2008 blev krucifikset udlånt af museet til
sin gamle plads i kirken. Det er foreløbig
meningen, at det skal blive hængende.
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kalhistorie, svarer ja. Krucifikset sætter nutiden i perspektiv til fortidens erfaringer og
forståelse af verden. Det, at krucifikset er så
gammelt, giver det en særlig betydning, det
er alle ved bordet enige om. For den sags
skyld kunne det sagtens have været et moderne kunstværk. De manglende arme kunne
være udtryk for en kunstners budskab med
sit værk. Men det er tiden og tilfældet, der
har gjort dette krucifiks til det, det er. Det er
der også et budskab i. 

glad for, at det hænger der i dag, som et
stykke historie og kunst.
Stinne Kristensen var konfirmand i 40-erne.
Hun voksede op i den gamle præstegård,
som lå ved siden af kirken. Også for hende
er kirkens udsmykning en vigtig ting i kirkens liv, og det gamle krucifiks fortæller en
historie og sender tankerne på langfart for
dem, der har levet med Nørre Omme kirke
hele livet.
Er det kunst?, spørger jeg. Johannes Kirk,
som arbejder med at indsamle og bevare lo-

Aktivitetskalender MARGRETHES DØTRE 2013-2014
Mad med inspiration onsdag den 9. oktober kl. 18.30
Grønbjerg Friskoles gymnastiksal. Traditionen tro afholdes mad
med inspiration denne gang med Trevor Mc Evoy, som laver irsk
mad. Der vil være smagsprøver, som Trevor tilbereder denne aften.
Drikkevarer kan købes til gode priser.
Pris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til: ldyrberg@gmail.com - eller i Brugsen.
Tilmeldingsfrist 1. oktober.
Inspiration til juledekorationer torsdag den 21. november.
Vi mødes kl. 19 i Grønbjerg Friskoles gamle gymnastiksal.
Kom og lav dine juledekorationer og få inspiration og nye idéer. Marianne
Thomsen, Aulum vil demonstrere forskellige juledekorationer indendørs og
udendørs. Der kan ikke købes materialer. Medbring skåle, lys og pynt. Vi sørger for gran, mos m.m. - Arrangementet afholdes i samarbejde med Haveforeningen. Der serveres gløgg og æbleskiver.
Pris 75 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til: ldyrberg@gmail.com - eller i Brugsen.
Tilmeldingsfrist 7. november
Julemarked lørdag den 30. november.
Vi arbejder på at arrangere et julemarked, mere herom senere i Runestenen.
Fællesspisning fredag den 31. januar kl. 18.30
I samarbejde med menighedsrådet og Kultur og Samvær genoptager vi fællesspisningen og laver dejlig mad. Tag naboen med til en hyggelig aften.
Nærmere information senere.
Kreativdag i foråret
Vi arbejder med at arrangerer en kreativ dag til foråret.
En dag med forskellige aktiviteter – bolsjekogning, kagepyntning, smykker
og filtning.
Nærmere information senere.
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 Kommunemestre i skolefodbold 2013

7. klasse Grønbjerg Friskole

Bagerst fra venstre: Christian Bo Ovesen, Morten Hessellund Lauritsen, Aksel Møller Larsen, Kristian
Smith Sønderby, Kristian Friis Mikkelsen.
Forrest fra venstre: Karoline Gammelager Therkildsen, Louise Kviesgaard Nielsen, Jon Negendahl
Madsen, Kristine Hjorthus Kristensen og Kathrine Hammelsvang Kirk (foto Vibeke Green, Landbobanken)

Weekenden den 31. august og 1. september
blev der afholdt Ringkøbing-Skjern kommunemesterskaber i skolefodbold i Skjern.
Skjern GF Fodbold stod som arrangører af
stævnet og det var arrangeret således at man
ikke behøvede at komme af sted begge dage.
Der deltog ca. 175 hold fordelt på klassetrinene 0. - 10. kl. og derudover var ungdomsuddannelserne også inviteret.
Fra Grønbjerg Friskole var 7. klasse tilmeldt
med et hold.
På 7. klasse niveau blev der spillet på ”7
mandsbaner” og der måtte være otte mand
på banen pr. hold hvoraf de tre skal være piger, men der var ingen begrænsning i antal
på holdet. Spilletiden var på 2 x 9 minutter i
hver kamp.

Fra Grønbjerg var 7. klasse tilmeldt sammen
med 24 andre 7. klasser fra RingkøbingSkjern kommune.
Der blev spillet tre indledende kampe hvorefter der blev spillet semifinaler. Og Grønbjergs 7. klasse gik videre.
Så skulle finalen spilles. Og de to finalemodstandere stod over for hinanden.
Amagerskolens 7. klasse i Skjern på den ene
side og Grønberg Friskoles 7. klasse på den
anden. I løbet af de 18 minutter som finalen
tog blev der skudt fire mål og en suveræn
sejr på 4-0 gik til Grønbjerg Friskoles 7.
klasse.
(-mb med hjælp fra Per Hessellund Lauritsen)
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 Angående Grønbjergpiger
Ved: Ingrid Kirk

I forbindelse med ”Citatet” i slutningen af ”Grønbjergpiger” har jeg fået følgende henvendelser:
Hvem skriver dem - og hvorfor - hvem opfinder dem?
Jeg svarer:
Dem, jeg skriver, bliver jeg inspireret til efter at have
læst de forskellige indlæg - og efter at have spurgt skribenterne, om det er ok.
Man er selvfølgelig - som nogle også gør det, velkommen til selv at hitte et. De, som jeg kommer med, kan
være alle mulige kloge ord, sagt af alle mulige vise personer fra alle mulige tider - fra eksempelvis kinesiske
ordsprog til bibelcitater! 

VEJVISER 2014
Man må gerne sende rettelser - nye grønbjergborgere - nedlæggelse af fastnet og erstattet med mobilnumre - nye tilflyttere - ind til Vejviseren 2014

runestenen@runestenen.dk
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 To danmarksmestre i Grønbjerg
Ved: Grete Tange

Indenfor de sidste par måneder har to grønbjergboere vundet danmarksmesterskab i
skydning. Henrik siger godt nok, at hans
præmie ikke er danmarksmesterskab, men
når præmien er så dyr, at den ikke kan opbevares i eget hjem, må sejren vel tangere det.

som muligt. Det er indenfor den sportsgren,
at Henrik har fået sit flotte trofæ, og om det
fortæller han:
”Kæden, som jeg har vundet i år, er 50 år
gammel, og man skyder om den hvert år.
Den kan aldrig vindes til ejendom, og selve
konkurrencen foregår i Vemb. Der er stor
prestige i at vinde denne kæde, og folk kommer fra hele Jylland for at få deres navn indgraveret i en plade på den. Nogen har skudt
om den i 30 år uden at det er lykkedes for
dem at få den, og til konkurrencen i år stillede 35 op, og det er kun de allerskrappeste,
der kommer. Konkurrencen består i, at man
skyder en serie på 40 skud, og de skal rammes alle for at man kan have en chance for
at vinde. Det gjorde jeg i år og vandt, men
sidste år skød jeg også 40 ud af 40, men det
var der også en anden, der gjorde, og derpå
var der 2 skud i omskydning, og der vandt
min modstander. Efter at man har sejret,
kommer de andre og tager ens hat, som bliver kastet i luften, og så bliver der skudt på
den.”
Henrik har haft kæden hjemme i nogle dage,
men da han ville have den forsikret, og det
ikke kunne lade sig gøre, idet den er uerstattelig, afleverede Henrik den igen, da han ikke turde have den hjemme uden forsikring.
Til flugtskydning bruger man haglgevær,
mens man på jagt bruger både gevær og riffel.
For at holde sig i form med skydningen tager Henrik rundt til forskellige byer, dels for
at træne, dels for at konkurrere med andre
skytter. Han har i flere år gået til skydning i
Holstebro, men der opstod noget uro derinde, og så holdt han op. For nogen tid siden
ringede tre fyre fra Sevel, som er meget dygtige skytter og spurgte, om Henrik ikke ville
være fjerde mand på deres hold til holdskydning, og det kunne han ikke sige nej til, så i
en weekend var han på Fyn for sammen med

Henrik fortæller om jagt:
Men for at begynde med begyndelsen, så
fortæller Henrik Skytte - for det er nemlig
ham - at han allerede begyndte at gå på jagt
som dreng, for da fulgtes han med sin far,
men da han blev 16 år, tog han selv jagttegnet. Siden har han jævnligt gået på jagt sammen med sin far og med andre jagtkammerater, og han har indrettet en stue med jagttrofæer, der vidner om, at han ikke alene har
dyrket sin interesse i Danmark men også i
Sverige, Polen, England, DDR samt Sydafrika. Henrik fortæller, at jagten naturligvis er
vigtig, men samværet med de andre i jagtgruppen er også en væsentlig del af oplevelsen.
Henrik fortæller om flugtskydning:
Foruden skydning på jagtmarker dyrker
Henrik også flugtskydning, som er lerduer,
der bliver affyret op i luften. Når de kommer
flyvende, gælder det om at ramme så mange
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skydning, som er den mest prestigefyldte
turnering for kvindelige skytter. Den foregik
i Sæby. Der kommer alle de dygtige skytter,
og så skyder man 2 serier a’ 40 skud, og de
der skyder bedst, går videre til finalen, hvor
der skydes 40 skud igen. Når det er overstået, har man fundet vinderen, og det blev i år
Kristina med 110 træffere ud af 120 mulige.
Hun var i tæt konkurrence med to sjællandske skytter, men hun klarede skærene og
kom hjem med en flot pokal, som hun får sit
navn indgraveret i, og en fin guldmedalje.

dem, at skyde om danmarksmesterskabet.
De blev ikke mestre, for det er en svær disciplin, når alle 4 skal ”toppe” på denne bestemte dag.
Når flugtskydningssæsonen, som går fra 1.
januar til 1. oktober er forbi, og når jagtsæsonen også er forbi, holder Henrik sig i form
ved at skyde med salonriffel i Ørnhøj. Her
arbejdes med bl.a. åndedrættet. Henrik er i
det hele taget meget seriøs med sin sport, og
han stiller altid op for at vinde, ”for hvis
man bare vil deltage, kan man ligeså godt
blive hjemme,” som Henrik siger.

Jagt i Sydafrika
Sammen med Henriks far og mor, Ejgild og
Birgit har de været i Sydafrika for at gå på
jagt, og det var en meget stor oplevelse både
for dem og Ejgild og Birgit. De har stor lyst
til at gentage turen, men da de venter en lille
ny til januar, bliver det nok lidt vanskeligt,
selvom Kristina mener, at det er nemmere at
tage af sted med et barn på ½ år end med et
på 1½. Men nu ser de tiden an.
Som udenforstående kan man kun ønske
dem begge stort tillykke med de fine præstationer og håbe, at vi også næste gang, hvor
de vinder, kan få lov til at høre om deres bedrifter. 

Kristina fortæller:
Det andet Danmarksmesterskab er vundet af
Henriks kæreste, der bor sammen med ham.
Hun hedder Kristina Christensen, og hun er
først begyndt at skyde i 2008. I begyndelsen
fulgte hun bare med Henrik, når han tog til
træning i Holstebro. Det foregik én gang om
ugen, men efterhånden fik hun selv lyst til at
prøve, og nu skyder hun så ofte, som det kan
lade sig gøre. Så tager hun af sted sammen
med Henrik og Bent Lauridsen, som har været med til skydning, lige siden Henrik begyndte. I begyndelsen lærte Kristina af Henrik, men efterhånden som hun blev bedre,
var der andre i truppen, som
tog over, for ellers kunne det
godt give lidt ballade på hjemmefronten.
Kristina er også begyndt at gå
på jagt. I begyndelsen var hun
med som ”hund”, men ved at
følges med Henrik og andre
jægere fik hun efterhånden
lært både dyr og fugle at kende, så til sidst tog hun - efter
mange timers træning og instruktion via nettet - et lynkursus, som hun bestod, så hun
nu også har jagttegn.
Danmarksmesterskabet:
Kristina var i år med til Danmarksmesterskabet i flugt-

Foto udlånt af: Kristina Christensen

Kristina står på den fornemme førsteplads
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Senere kom svigerdøtre og 7 børnebørn til,
til stor glæde og fryd for Herdis og Ernst.
I 1994 var sønnen Klaus klar til at overtage
driften af fædrenegården, så da flyttede Herdis og Ernst fra Kjærgaard til huset på Rundingen, som de havde købt. Her blev parret
glade for at bo.
Æret være Ernst Tangs minde!

 Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Ernst Tang Pedersen, Rundingen 9, døde
pludselig i sit hjem tirsdag den 13. august
2013 og blev lørdag den 19. august begravet
fra Nørre Omme Kirke.
Ernst blev fulgt til graven af et overvældende stort følge.
Ernst ville den 22. august være fyldt 81 år.
Skønt han havde skrantet en tid, kom døden
vel overraskende for familien.
Han blev født på gården i Kjærgaard som
det mellemste barn i den børneflok på fem,
som Henrikke og Sarinus Tang fik. Det meste af sit liv levede han her. På nær nogle
skoleophold, soldatertiden, et job på en islandsk gård og et par danske har Ernst Tang
levet sit liv i Grønbjerg og omegn.
Et påbegyndt studium på et lærerseminarium
fandt Ernst hurtigt ud af ikke lige var ham.
Han var født til at være bonde, og som sådan
overtog han og Herdis fra Gl. Præstegaard,
som han var blevet gift med i 1966, gården
derhjemme i Kjærgaard efter forældrene.
Her kom de tre drenge, Klaus, Simon og Uffe til og voksede op i et trygt og godt hjem.

Ved Faderens båre i Kirkens kor drog en
dybt rørt søn, Uffe Tang, minder frem fra sin
og brødrenes barndoms- og ungdomstid. (se
side 34)

Ligeledes blev der ved gravøllet/kaffebordet
i Friskolens gymnastiksal sagt mangt et velment ord omkring en agtet "ægte" grønbjergbos afgang! 

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61
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 Grønbjergpiger - Else Nyborg
Else Nyborg drog med familien ud i verden
- langt ud - er nu hjemme i "Den østre skole"
på Grønbjergvej igen.
Brudstykker af en landsbypiges dagbog
fra troperne
En fortælling om oplevelser og erfaringer
fra dengang jeg og min familie i 90’erne
landede og levede på en lille ø midt i det
store Stillehav.
Jeg er vokset op i Grønbjerg Østre Skole,
hvor mine forældre blev ansat som lærere i
1964. Det er her, Per og jeg bor nu, idet vi
overtog den gamle skole, efter mine forældre, Gudrun og Sigfred Nyborg, der døde i
henholdsvis 2003 og 2005.
Som meget ung flyttede jeg sammen med
Per, der var fra en gård i Ørnhøj. Per blev
uddannet landmand, og han købte part i sine
forældres gård, og fra 1984 boede Per og jeg
på gården. Alt tegnede til et liv på landet, og
min mor, der selv var fra landet, så allerede
for sig en flok rødkindede børnebørn, der
voksede op i frisk landluft med muld under
fødderne og med friskmalket fuldfed komælk i maverne - børn, som kunne videreføre de gode gamle landbodyder og Grundtvigs jævne, muntre, virksomme liv på jord.
I 1988 lagde vi imidlertid nye planer. Per
havde en drøm om at få en anden uddannelse, så vi solgte gården og brugte pengene på
Pers pilotuddannelse i USA. Per startede på
pilotuddannelsen i Colorado i marts 1989. I
september blev Mads født, og så var vi en
lille familie, der boede i Colorado og siden i
Arizona, hvor Per fik instruktørjob, da han
var færdig med sin flyvetræning.

fartsselskaber i verden, og så sendte vi ansøgninger af sted ud i den store vide verden.
Den første respons var fra Freedom Air i
Saipan, som netop manglede en pilot.
Der stod vi og anede ikke, hvor i verden
Saipan var. Vi spurgte dem, vi kendte, men
ingen havde hørt om det sted. Vi endte med
at tage på biblioteket i Phoenix. Her vidste
de heller ikke noget, men de fandt et par
gamle brochurer derfra. Oplysningerne i
brochurerne var sparsomme, men jeg husker, at der var smukke billeder af hawaiiblomster, kokospalmer og kridhvide sandstrande.
Vi besluttede, at Per skulle rejse i forvejen,
og hvis stedet og jobbet var bare nogenlunde, skulle Mads og jeg følge efter en måned
senere.

Som nyuddannet pilot er det svært at få det
første job, da alle ønsker medarbejdere med
erfaring. Vi lånte en stor bog, Airlines of the
World, som indeholdt adresser på alle luft-

Foto: Mogens Ballegaard
Øvrige foto udlånt af Else Nyborg
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onen lettere. Per forklarede, og endelig gik
der en prås op for hende, og hun sagde: ”Oh,
breast milk”. Det fik han nu ikke.

Sådan gik det til, at vi havnede på den lille
ø, Saipan, som er én af Marianerøerne, der
ligger lige ved verdens dybeste vand, Marianergraven.
Vi endte med at bo på Saipan i fire år, så jeg
vil sige, at øen og oplevelserne der, er blevet
en vigtig del af vores liv. Det gælder ikke
mindst for vores søn, Mads, som havde sin
barndom der. Og det, min mor fik, og som
hun elskede over alt andet, var et dejligt barnebarn, der voksede op i 30 graders varme
mellem banantræer og kokospalmer, som
spiste sig stor og stærk på ris og toastbrød
og blev internationalt orienteret i en meget
tidlig alder.

Kartofler var ikke at få, og vi kunne se, at alle omkring os spiste ris morgen, middag og
aften, så det kunne vi vel også gøre.
Vi gik rundt i butikkerne og ledte og ledte
efter ris. De her poser vi kender fra Brugsen
med et kilo ris eller måske en pakke med ris
i kogeposer. Der var ikke noget. Nå, men
der kunne jo også være udsolgt, sådan som
alle spiste ris hele tiden. Jeg husker ikke,
hvordan det gik op for os, men ris var noget
man købte i 25 kilo sække, og når vi ikke
kunne finde det i butikken, var det fordi,
sækkene lå udenfor, ligesom sække med
spagnum ligger udenfor i Brugsen. Det tog
tid for os at vænne os til maden. Nogle gange så vi frosset kød, der stod på perronen i
lufthavnen, indtil kødsaft begyndte at løbe
ud af kasserne. Så blev det kørt ud til butikkerne, hvor det blev lagt i frysedisken. Hyppige - og ofte langvarige - strømafbrydelser
var en del af dagligdagen, så det er ikke så
sært, at kødet fik en helt særlig farve og
smag.

Brystmælk
Da Per kom til øen, var hans første udfordring at finde mælk til havregrynene. I alle
butikker havde de langtidsholdbar mælk på
hylderne. Mælk, der kunne stå i 30 graders
varme i månedsvis uden at tage yderligere
skade. Per ønskede frisk mælk, og han
spurgte i alle butikker, men de stakkels ekspedienter anede ikke, at der fandtes andet
end den langtidsholdbare mælk. Per var meget vedholdende og prøvede at forklare en
pige i butikken, at det, han gerne ville have,
var ”fresh milk”. Øboernes engelsk var ikke
det bedste, og det gjorde ikke kommunikati-

Én af øboernes største delikatesser er balut.
Balut er et befrugtet hønseæg, der bliver
kogt, fire til fem dage før, kyllingen
ville komme ud af ægget. Vær-så-god
at spis! Det lykkedes os at undgå denne - for os - bizarre spise.
Af andre lokale delikatesser kan nævnes flagermus, krabber, sprødstegte
griseører, fiskeøjne, eddikesyltet
mango og papaya.
En udbredt vane blandt de lokale er at
tygge betelnødder, hvilket virker euforiserende. Alle steder var der skilte
om betelnødde-tygning forbudt, men
alle steder var der også tydelige spor
af det røde spyt, man skal af med, når
man tygger nødderne.
De første gange, man kører bag en
Den lyse Mads blandt sine chokoladebrune legekammerater bil, hvor føreren åbner døren i farten
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heller ikke forstå, sagde jeg, og pegede på
politimesterens fine stempel. Ja, men det
kunne sandelig ikke godkendes, for den
slags officielle stempler skulle nemlig være
runde. Gode råd var dyre, idet der ikke findes mange officielle, runde stempler i Danmark. Jeg fiksede det selv med proppen fra
en medbragt Gammel Dansk, lidt skosværte
samt kopier af det runde stempel på min
dåbsattest. Det kom til at se meget professionelt ud, og ansøgningen gik glat igennem.

og læner sig ud og spytter store røde klatter,
tænker man uvilkårligt på førstehjælp og
død.
Gammel dansk dokumentfalsk
Da Mads og jeg kom til Saipan, havde Per
allerede talt med en skoleleder, som var sikker på, at jeg kunne få arbejde som ergoterapeut ved skolevæsenet. Jeg skulle bare ringe
til Sarah Hunt, der var leder af specialundervisningen, og sige, at Jack havde givet mig
nummeret. Så skulle han nok lige snakke
med Sarah. Det virkede. Jeg kontaktede Sarah, og vi aftalte, at jeg skulle møde hende
på hendes kontor. Vi snakkede lidt, og jo,
det virkede som om, der var en ledig stilling.
Jeg spurgte, hvornår jeg kunne komme til
samtale, og Sarah sagde: ”Det har du lige
været”. Stillingen var min, men allerførst
skulle jeg have en arbejdstilladelse, idet jeg
jo var udlænding. Det betød at mine eksamensbeviser og anbefalinger skulle oversættes til engelsk, og at de derefter skulle godkendes af immigrationsmyndighederne. Jeg
oversatte mine papirer, og sendte det hele
hjem, så de respektive personer kunne skrive
under på, at oversættelsen var korrekt. Det
blev min mor, der måtte løbe rundt og indhente underskrifter. Jeg fik at vide, at papirerne skulle være underskrevet af ”notarius
publicus” så det bad jeg også min mor om at
sørge for. Hvem er notarius publicus i Danmark? Jeg kender ”ham” kun som den, der i
gamle dage udtrak vindere i klasselotteriet.
Min mor gik til Politimesteren i Ringkøbing
for at spørge ham, og han sagde, at han gerne ville stemple og underskrive hele molevitten, og større myndighed på området
fandtes, ifølge ham, ikke.
Jeg fik samling på alle papirer og sendte min
ansøgning om arbejdstilladelse af sted. Sagsbehandlingstiden var lang, men endelig kom
der svar – et afslag. Jeg var meget uforstående, idet jeg jo havde kvalifikationerne i orden, og det hele var oversat og godkendt.
Forklaringen på, at det ikke gik igennem
var, at der manglede stempler. Det kunne jeg

Da arbejdstilladelsen blev givet, var der et
par måneder, til ergoterapeutstillingen blev
ledig. Jeg fik derfor tilbudt at starte som matematiklærer i specialundervisningen. Det
sagde jeg ja tak til. Som ny lærer fik jeg den
første dag overrakt en ”startpakke”, som indeholdt en myrespray, en rulle toiletpapir, to
ruller malertape og en æske tavlekridt. Jeg
husker endnu, at min kollega, der underviste
i sprog, blev meget fornærmet, fordi der kun
havde været én rulle tape i hendes kasse, da
hun startede året før.
Jeg ringede hjem og spurgte min mor om
gode råd vedrørende specialundervisning i
matematik. Hun sendte mig nogle bøger om
praktisk anvendt matematik, om hvordan
eleverne for eksempel kunne måle en roekule op. Det prøvede jeg så efter bedste evne at
overføre til hverdagsmatematik på en tropeø.
En krokodille i køkkenet
Den første aften på Saipan så jeg gekkoer,
som er små firben i 10-15 centimeters længde, sidde rundt omkring på husmuren. Vi
boede på anden sal i et lejlighedskompleks,
og de udendørs gange var smalle, og jeg
gjorde mig umage for at gå forbi gekkoerne i
behørig afstand. Jeg må indrømme, at jeg
syntes, de var vamle. Nogle var brune, andre
var grønne, og de værste var nærmest gennemsigtige. Per forvissede mig om, at de levede udendørs, og at de var ganske harmløse.
Tredje aften havde vi været ude at spise, og
da vi kom hjem var der en kæmpe gekko på
væggen i køkkenet. Jeg huskede pludselig,
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set. Gekkoer i huset betyder nemlig lykke.
Hvor smart at forbinde det helt uundgåelige
med lykke.
Som med så meget andet vænnede jeg mig
til de små krokodiller. De var ganske harmløse, og så var de faktisk meget trofaste.
Hvis én boede bag sofaen, kom den op derfra hver aften for at hjælpe os af med myg
og andre insekter. Det sidste lange stykke
tid havde vi en lille gekko boende i et hjørne
ved et bordben under spisebordet. Når Mads
havde spist sine havregryn om morgenen,
kom den frem for at se, om der skulle ligge
lidt sukkerrester på bordet.

hvordan jeg i min barndom havde været
skrækslagen for edderkopper. Den fobi virkede helt ude af proportioner nu, hvor jeg
nærmest stod ansigt til ansigt med noget, der
mest af alt lignede en krokodille. På min besindige vestjyske facon gik jeg helt amok.
Jeg sagde meget bestemt til Per, at han måtte
få uhyret ud, for ellers ville jeg tage den første flyver hjem, og så stormede jeg ellers ind
i soveværelset med Mads i favnen. Per fandt
en kost og jagede det uheldige dyr ud. Mens
jeg stod og dampede af i soveværelset, fik
jeg øje på en endnu større gekko der, og den
forsvandt ned bag et skab, hvor ingen kunne
fange den. Den nat lå jeg helt stiv af skræk
mellem Per og Mads.
I lang tid var jeg meget omhyggelig med at
lægge sammenrullede håndklæder under
yderdøren, så der ikke blev levnet den mindste sprække, men dyrene syntes at kunne finde vej alligevel. Senere flyttede vi i hus, og
der var det helt umuligt at holde firbenene
ude. Faktisk flyttede de lokale ikke ind i et
hus, før de havde set den første gekko i hu-

Det er uhøfligt at sige nej
Kulturchok er nok det mest dækkende for at
flytte fra Danmark til Saipan. At chokket så
var lige så stort, da vi fire år senere rejste
den anden vej og så vores hjemland med
nye øjne, er en helt anden historie.
Jeg vil blot nævne et par eksempler på, hvad
vi mødte. Vi mødte gæstfrihed, der betød at
vi hurtigt blev inviteret til barnedåb og fød-

Den lokale dansegruppe havde også taget moderne lydhjælpemidler i brug
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selsdage hos mennesker, vi slet ikke kendte.
En gæstfrihed, der også betød, at Pers kolleger arrangerede en stor barbeque til ære for
Pers forældre, da de kom på besøg.
Kulturen var også, at det var meget uhøfligt
at sige nej. Alle sagde ja. Jeg havde et par
lokale medhjælpere, og når jeg spurgte dem,
om jeg så kunne regne med, at de kom næste
dag, fordi vi skulle løse den og den opgave,
sagde de altid ja, men faktisk kom de kun
sjældent. At sige nej var meget uhøfligt,
men ikke at dukke op var naturligt og egentlig ikke noget, der krævede nogen nærmere
forklaring. Enhver vidste, at der kunne komme noget i vejen.
De første mange gange, hvor jeg skulle have
samtaler med forældre, havde jeg forberedt
mig, så jeg næsten kunne det, jeg havde på
hjerte, udenad, og jeg var nervøs som bare
pokker. Da der de første fem gange ikke
dukkede nogen op til møderne, begyndte jeg
at slappe af, og det gik også op for mig, at
hvis forældrene kom, kunne det godt være,
at tolken sagde noget andet, end det jeg havde forberedt, når han oversatte fra engelsk til
det lokale sprog. I hvert fald kunne lange
sætninger pludselig blive påfaldende korte
eller modsat. Jeg begyndte at tage mere afslappet på både forberedelse og på de møder, der faktisk blev til noget.
Der var ingen langtidsplanlægning. Alt kunne være blæst væk med en tyfon i morgen –
og det skete faktisk flere gange, mens vi var
der. Under og efter en tyfon var strømmen
ofte væk i flere dage, bygninger blev ødelagt, skolerne var lukkede, og en enkelt gang
fik Freedom Air ødelagt flere fly.

har den mest konstante temperatur døgnet
rundt og året rundt. Det betyder, at der næsten altid er 30 grader. Vi kunne bade og
grille hver dag, og det nød vi rigtig meget.
Efter de første 365 dage, kom jeg dog til at
tænke på alle de aktiviteter, vi ikke længere
havde som en del af vores repertoire. De
lange vinteraftener med strikketøj, kortspil,
tykke bøger og stearinlys. Jeg kom efterhånden også til at savne de lyse nætter, løvspring og endda løvfald. I hvert fald nyder
jeg det på en ny måde, efter at have prøvet
at undvære det.
Hvad lærte vi ellers? Jeg tror og håber, at vi
har taget lidt af den tilbagelænede livsstil
med os hjem. At vi har set værdien af at være til stede lige nu - og så en gang i mellem
at tænke pyt med morgendagen og have tillid til, at der nok falder en kokosnød ned,
hvis vi bliver sultne. Ikke at tage det så
tungt, hvis strømmen forsvinder, eller hvad
der nu kan ske her i landet, som gør, at vi
må ændre planer.
Jeg tror også, det har været sundt at prøve at
være ”fremmed”. At være den, der ikke kender spillereglerne. Den, der ikke helt forstår,
hvad der foregår, og den, der ikke føler sig
fuldstændig inkluderet og hjemme. Og at føle, hvordan nogen har taget imod os, for at
vi alligevel skulle føle os velkomne.
Sidst men ikke mindst har vi fået venskaber
for livet. For eksempel har vi stadig tæt kontakt til Mads’ barnepige, Jasmin, som boede
hos os i Saipan. Hun har besøgt os i Danmark, og vi har besøgt hende i Manila. Vi er
på Skype og Facebook, og hun føler sig fortsat som en del af vores familie.

Tropiske souvenirs
Jeg skrev i indledningen, at vores ophold på
Saipan har fået betydning for vores liv. Det
har det på mange måder, og jeg vil prøve at
give et par eksempler.
Det er gået op for mig, hvor meget årstidernes skiften betyder for mig, og hvor meget
jeg holder af, at aktiviteterne skifter med
årstiderne. Saipan er det sted på kloden, der

Jeg vil slutte med et citat, jeg ynder at tage
frem, når hverdagen bliver hektisk, og der
bliver råbt på effektivitet og produktivitet.
”Why waste half an hour, if you can
waste half a day”
- Dino Taitano, én af mine kolleger i Saipan. 
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- Handel lokal det gør vi...
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