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Nr. 71 17. november 2004 12. årgang

RUNE

Den nye konfirmandstue er færdig og præstefamilien flytte-

de ind i den renoverede præstebolig den 4. oktober. 

1. søndag i advent er der åbent hus

så alle kan besigtige herlighederne.
(se annoncen side 41)
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���� Redaktionen 
 
 
 

Forsiden: 
Så blev præsteboligen gjort færdig til 

indflytning og konfirmandstue og præ-
stens kontor blev opført så det udgør en 

separat bygning i forhold til selve em-

bedsboligen. Der er nu inviteret til at 
alle kan se indretningen ikke blot af 

konfirmandstuen, men præstefamilien 

lader også offentligheden komme ind 
og besigtige de private gemakker. An-

noncen side 41 kundgør tidspunkt m.m. 
for arrangementet. 

 

 

Skolen: 

Så går vi kun og venter på at byrådet 
skal få læst høringssvarene igennem og 

derefter træffe en afgørelse om hvordan 

de mener at skolestrukturen skal se ud i 
den resterende tid af Videbæk Kommu-

nes levetid.  

Men uanset hvad resultatet bliver af 
byrådets behandling af sagen - med 

mindre at der kommer en helt klar ud-
melding om at nedlægge Grønbjerg 

Skole - må vi i et lille samfund leve 

med den overhængende risiko for at 
vor skole er lukningstruet.  

 
Det kan måske sammenlignes med et 

firma der skranter, og at medarbejderne 

ikke rigtig ved, om de er købt eller 
solgt. Nogle vælger at blive for at 

kæmpe til det sidste, andre vælger at si-

ge, at der er større udfordringer i noget 
nyt.  

Hvilken part man skal satse på eller 
holde med, må vel blive et holdnings-

spørgsmål eller afhænge af situationen. 

 
Tager vi den diskussion eller vil vi leve 

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 
(Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 
 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

med den overhængende fare der lurer 

hele tiden, uanset hvad byrådet siger (vi 
har jo hørt at man vil beholde 8 skole i 

Videbæk Kommune) så ligger uvishe-
den der stadig og nager.  

 

Har vi selv fat i tømmerne kan vi selv 
bestemme om vi vil køre videre eller 

om vi vil kaste håndklædet i ringen, 
men så er det trods alt os selv der har ta-

get beslutningen og ikke andre der har 

besluttet for os.  
 

Det må alt andet være noget mere beha-

geligt, for nogen i det mindste, at være 
herre i sit eget hus. Ellers havde vi vel 

heller ikke den selvstændigheds- og fri-
hedskultur som vi har i et demokratisk 

land. Og en selvstændighed og en frihed 

der er mere fremherskende nogle steder 
end andre. 

Deadline for nr. 72 er  

mandag d. 27. december 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 19. januar 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 
Byrådsarbejdet brin-
ger i løbet af året 
mange ting til debat 
og stillingtagen. Det 
kan være lokalpla-
ner, fritidstilbud, di-
alogmøder med in-
stitutioner, lokaletilskud, renovering af 
plejehjem, demenspladser, budgetopfølg-
ning, timefordeling, - sådan kunne jeg 
blive ved linje efter linje. Det understre-
ger også, at det er spændende og vidtfav-
nende arbejdsområder, man er i berøring 
med som kommunalpolitiker. 
 

Fremtiden. 

Når dette er nævnt, er der ingen tvivl om, 
hvad der fylder mest lige for tiden. Det 
er uden sidestykke 2 ting. Det er nok de 
færreste der vil være overrasket over at 
høre, at det drejer sig om kommunal-
struktur i Vestjylland og skolestruktur i 
Videbæk Kommune. Hver især sager der 
vil have betydning i mange år fremover, 
i særdeleshed den kommunale struktur. 
Selv om skolestrukturen ikke er en sta-
tisk størrelse, skulle også den gerne 
komme til at bære præg af stabilitet og 
tryghed for både ansatte, elever og foræl-
dre. 
 

Kommunesammenlægning. 

På Byrådsmødet d. 5. oktober godkendte 
byrådet, at Videbæk Kommune sammen-
lægges med Egvad, Ringkøbing, og 
Skjern kommuner med virkning fra 1. ja-
nuar 2007.  
I november 2005 afholdes valg til de nye 
kommunalbestyrelser, som tiltræder 1. 
jan. 2006, for at gå i gang med det forbe-
redende arbejde frem til sammenlæg-

ningsdatoen.  
Vi, i de ”gamle” byråd fortsætter så side-
løbende med de nye byråd i 2006. Vores 
opgaver bliver stillingtagen til ”nu og her 
driften” i de nuværende forvaltninger. 
Nu er det jo ikke sådan, at alt skal ligge i 
dvale indtil nov. 2005. Derfor er der ned-
sat en politisk styregruppe og en admini-
strativ styregruppe med virke i 2005. 
5 fra hver kommune er valgt til den poli-
tiske styregruppe. Fra Videbæk er det 
Torben Nørregaard, Jørgen Andersen, 
Christa Werge, Hans Østergaard og un-
dertegnede.  fortsættes side 6... 

Indholdsfortegnelse. 
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Lange underbukser og… 26 
Menighedsrådet 52 
Mindeord 57 
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Redaktionen 2 
Skoledebatten 34 
Skoledebat hvorfor? 38 
Skoledebat læserbrev 39 
Sundhed 32 
Tøjet er afgørende 18 
Ungdomsklubben 7 
Velkommen til Grønbjerg 10 
Vikingen er løs 59 
Vind og vejr 58 
Årets fodboldspillere 8 
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Biblioteket: Torben Vestergård  97384177 

Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse Niels J. Sønderby 97384616 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 

Børnenes Hus/Inst: Lone R. Lauritsen 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Alan Larsen 97384177 

Dagplejerep supp.: Malene C Thellufsen 97382627 

Familie & Samf: Susanne Andersen 97384098 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Ole Berthelsen 97384179  

Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 

Gymnastikforen.: Torben Sønderby 97384606 

Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 

Hjemmeplejen:  96949494 

Idrætsforeningen: Leif Kjærgaard 97384323 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 

Kirkebetj/Graver: Ida Ebbensgaard 22327923 

Kirkeligt Samf: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset:  97384076 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen  97384110 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Helle Engestoft 97384332 

Musikforeningen: Jette Kragh 97384239 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl 97384040 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Sogneforening: Olav Therkildsen 97384213 

Udlejn Forsamlhus Marianne Nielsen 96940180 

Ungdomsklubben: Tommy Kjeldgaard 97384335 

Vandværket Jørgen Kristensen 97384259 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 
Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing --------------97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -----------------97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ----------------------97 35 06 77 
 

Vagtlægen: 97 84 18 00 Alarmcentralen:----------112 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
 
Tlf.: 97 38 40 50 

 

 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 
Mandag: 1500 - 1700 

Torsdag: 1800 - 2000 
 
Tlf.: 97 38 41 77 

 

Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Klip og Krøl: 
Mandag: 900 - 1730 
Tirsdag: 900 - 1730 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1730 
Fredag: 900 - 1730 
Lørdag: Lukket 
 
Tlf.: 97 38 42 85 

 
Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Jørgen Christensen  
Tlf.: 97 38 42 59 

 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag og Nytårsdag 
 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

800 - 1200 
Søndag lukket 

 
Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
 
Tlf.: 97 38 40 42 

 

Kirkebil: 

Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  

Landbobanken: 
Mandag: 930 - 1200 
Torsdag: 1330 - 1730 
 
 
Tlf.: 97 38 40 49 

 

 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag  
12.00 - 13.30 
Torsdag15.00 - 17.00 
Fredag Lukket 
 

Tlf. 97 17 14 48 

 
Udenfor kontortiden 

henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48  

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Videbæk kommune: 96 94 94 94 
www.videbaek.dk 
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 NOVEMBER Side   Side 

MA 15 Foto i Skolen Dagen aftaget med 9t 32m 47  LØ 18   

TI 16   SØ 19  Kirke 10   

ON 17   MA 20  52  

TO 18 By– og Erhverv General 41 TI 21 Juleafslutning Skolen  

FR 19   ON 22   

LØ 20 Julemarked F&S / Jagt Kiddal 33 TO 23   

SØ 21  Kirke ingen  FR 24  Kirke 14.30  

MA 22  48  LØ 25 Juledag Kirke 14  

TI 23   SØ 26 2. juledag Kirke 10  

ON 24 Vandværket General / Sidste svøm 45 MA 27 Julebal  53  

TO 25 Julens Glæde GIF 9 TI 28 Deadline Runestenen  

FR 26   ON 29 Jagt Kiddal  

LØ 27   TO 30   

SØ 28 Kirkekaffe Åbent hus Me Kirke 14  41 FR 31 Nytårsaften  

MA 29  49   JANUAR  

TI 30 Husk vejviser m. tlf., børn, e-mail  LØ 1  Kirke 14  

 DECEMBER  SØ 2  Kirke 10  

ON 1 Juleklippedag bhus / Julehygge F&S 29 MA 3 Skoledag 1  

TO 2   TI 4   

FR 3 Åbent Hus Grønbjerghjemmet 55 ON 5 1. svøm efter jul  

LØ 4 Jagt i Kiddal  TO  6   

SØ 5  Kirke 10   FR  7   

MA 6  50  LØ  8   

TI 7   SØ  9  Kirke ingen  

ON 8 Julekoncert Me 56 MA  10  2  

TO 9   TI  11 Foredragsaften KS 54 

FR 10   ON  12   

LØ 11   TO  13   

SØ 12 Juletræ børn So Kirke ingen 38 FR  14   

MA 13  51  LØ  15   

TI 14   SØ  16  Kirke 14  

ON 15   MA 17  3  

TO 16   TI 18 Åbent hus skolen Dagen tiltaget med 0t 48m  

FR 17   ON 19 Runestenen udkommer  
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...fortsat fra side 3 

 

Det bliver uden tvivl en spændende opga-

ve, som jeg glæder mig meget til. Opga-
ven bliver overordnet at igangsætte og 

beslutte initiativer, der kan fremme sam-
menlægnings- processen frem til sam-

menlægningsudvalget tiltræder. Funda-

mentet for arbejdet skulle gerne være ty-
deliggjort i form af grundpiller, der bin-

der os sammen, eks. helhedstænkning, vi-
kultur og styrken ved, at vi er sammen, - 

dels om de eksisterende, men ikke mindst 

om de nye opgaver, der skal løses i kom-
munalt regi. 

 

Skolestruktur. 
Baggrund og forslag til ændring der er 

sendt i høring, tror jeg alle er godt be-
kendt med. (Nedlæggelse af 8 distrikter 

og oprettelse af 4 nye). Vi er netop startet 

på den 4 ugers periode, hvor vi politikere 
er optaget af at læse høringssvar og dis-

kutere konsekvensen af dem.  
Der er i alt indkommet 22 svar. Grøn-

bjerg er meget godt repræsenteret, det er 

jeg faktisk lidt stolt af. Høringssvarene 
kommenterer på hver sin måde konse-

kvenser for skoler og lokalsamfund. 

Mange af svarene indeholder ligeledes 
konstruktive løsningsmuligheder i de en-

kelte distrikter og på den enkelte skole/
børnehus. Et fælles træk er der dog i sva-

rene, og det er tidsrammen ændringen 

tænkes gennemført på. Det tror jeg påvir-
ker læserne.  

Mange ting er sat i sving, skolenedlæg-

gelse, nedgang i elevtal i de nærmest 
kommende årgange, lokalsamfund, pla-

cering af 7 kl., placering af 10 kl., samar-
bejde, fælles drift m.v. Hvordan sagen 

ender tør jeg ikke spå om, vi har med 8 

mere eller mindre forskellige skoler at 
gøre, både hvad angår kultur og størrel-

se. En standardløsning der kan trækkes 

ned over de 4 nye distrikter, har jeg dog 
meget svært ved at forestille mig. Vi har 

i BUK foreløbig reserveret 3 mødedatoer 
til diskussion og analyse af sagen. Et er 

sikkert, vi vil gøre os meget umage for at 

komme med en bæredygtig indstilling til 
Byrådet. Med bæredygtighed tænker jeg 

både faglig og økonomisk i forhold til 
skolerne, såvel som en konstruktion der 

holder en rum tid fremover.  

 

Afslutning. 

Det bliver bestemt ikke nogen let sag, 

men opgaven er der nu engang, så skal 
den også løses, velvidende det kan blive 

svært at gøre til alles tilfredshed.  
Her kunne det måske være på sin plads 

at slutte af med et Piet Hein gruk. 

 

Til mange ting 

i tid og rum 

er ens forstand 

utrolig dum 

 

Hvor er det derfor 

godt at man 

er klogere 

end ens forstand. � 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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Vi har fået en ungdomsklub nede i det 

gamle bageri. Her er vi i gang med at 
finde os ind i det nye i stedet for en af 

børnehuset bygninger. 

Her er vi hver torsdag fra kl. 19.00-
22.00. 

Torsdag d. 28.10 havde vi besøg af 

Lyngdal som fortalte os om hash og al-
kohol misbrug. 

I november skal vi på en tur til CF i Her-
ning. D. 16.12 skal vi have gløgg aften 

hvor vi får varm kakao og boller. 

I 2005 i januar skal vi på skøjtediskotek i 
Herning. D. 2.3 skal vi have fastelavn. 

 D. 4.3 skal vi have natløb og overnat-
ning i ungdomsklubben. Engang i april 

er der en overraskelse.  
Vi har et bordtennisbord i ungdomsklub-

ben, som vi er meget glade for, men des-
værre er det ikke vores, det er skolens. 

Så derfor søger vi et nyt et. Vi er villige 

til at betale en god pris eller I kan være 
søde at låne os det. 

 

Skoledebatten: vi laver en indsigelse der 
handler om forslagets virkninger i lokal 

samfundet og foreningens/klublivet.  
Os børn syntes det er godt nede i ung-

domsklubben, om aftnerne holder Lya og 

Lennart øje med os.  
Vi får snart et boldrum i det gamle lager-

rum og vi får også snart et hobby bord.  
� 

���� Grønbjerg Ungdomsklub 
 
 
Ved: Per og Signe 7. kl. 

Plasticpose med Runestenen 
 
Denne gang får I også en plasticpose med Runesten i. 
 
Vi benytter os af trykkeriets mulighed for at vedlægge et ”indstik” og 
denne gang i form af et indbetalingskort. 
 
Kortet kan anvendes i Landbobanken (eller anden bank), på Posthuset i 
Brugsen eller ved Homebanking via PC og Internettet. 
 
Der er mange der benytter dette indbetalingskort for at støtte Runeste-
nens udgivelse - det er jeg utrolig glad for.  
 
Det betyder meget at man ikke skal kæmpe en kamp for at få økonomi-
en til at hænge sammen - det gør det meget sjovere at lave bladet. 
På forhånd tak for bidragene -  
 
Også en stor tak til vore faste annoncører - uden hvis medvirken det er 
meget vanskeligt at få Runestenen til at løbe rundt. 
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���� Årets spillere 
 
 
Ved: Søren Nilausen 

 
Sasa Kovacevic - Årets Spiller Junior 
Spjald 2004 
 
Kære Sasa 
Det er mig en særlig glæde at kunne 
overrække dig pokalen som Årets Spiller 
i Herre Junior i Spjald IF. 
I foråret 1995 gjorde du din entre i Grøn-
bjerg sammen med din familie, og det 
forekom kun naturligt, at du skulle spille 
fodbold sammen med de andre drenge og 
piger. Du blev en vigtig del af det positi-
ve fællesskab, som kom til at præge din 
klasse og fodboldholdet. Et fællesskab 
som senere også er kommet Spjald til 
gode – bl.a. ved at halvdelen af dine 
gamle klassekammerater også spiller 
fodbold i Spjald IF. 
Når jeg har fulgt dig igennem de næsten 
10 år, hvor du ugentlig er kommet i vort 
hjem - så er der sket en stor udvikling: 
Fra en lille buttet kortklippet dreng, som 
helst stod på mål, fordi det var for hårdt 
at løbe ude i marken. Til en ung slank 
mand med strivret løvemanke, der tager  
sine tørn – når han bliver bedt om det! 
Du har også udviklet dig til en god kam-
merat - for det meste! Du er jo en god-
modig drillepind, som helst skal beskæf-
tiges hele tiden. 
 
Hvad skal der i øvrigt til for at blive en 
god fodboldspiller? 
I Ajax Amsterdam har man 4 bogstaver: 
TIPS - til at betegne fænomenet. 
 
T for teknik. Det har du indiskutabelt, 
tilmed krydret med skudstyrke, stor for-
ståelse for spillet og en god placerings-
evne. 
 

I for intelligens. Du redder dig oftest ud 
af vanskelige situationer, klarer dig godt 
i skolen og bliver væk fra træning i regn-
vejr - gerne med mor ALMAs velsignel-
se! 
 
P for personlighed. Du er en sjov og kre-
ativ fætter, som også pigerne sætter pris 
på! 
 
S for speed eller hurtighed. Der er to 
slags hurtighed: Den i den indvendige 
side af hovedet og den i benene – du er 
hurtigst i hovedet! Man behøver altså ik-
ke være løbestærk! 
 
Men det er lysten, som skal drive værket 
– du har alle muligheder - Superligaen 
ligger åben for dig for endens af svedens 
og dydens smalle sti - hvis DU vil! 
 
TILLYKKE! fra din gamle træner, Søren 
Nilausen! 
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Uffe Kjærgaard - Årets Kammerat 
Lilleput Spjald 2004. 
 
Det er andet år, at Uffe spiller fodbold i 

Spjald på Lilleputholdene, og i år har 

han haft selskab af sine gode venner, Sø-
ren & Jeppe. Alle i Spjald og Grønbjerg 

synes, at Uffe er en flink fyr, så det var 

ikke den helt store overraskelse for mig, 
at Uffe blev kåret som årets kammerat. 

Få har som Uffe evnen til at glatte ud, 
når der er optræk til konflikter, og til at 

hjælpe, hvis der er kommet en til skade; 

også selvom det er modstanderen! 
Dertil kommer, at Uffe kan løbe stærkt 

og er flittig til træning. Når han er til 
fodbold, så er Uffe der 100 %. Og Uffe 

sparer sig ikke – det gælder også, når 

modstanderen mod forventning er større 
end ham selv! 

Så medspillerne kan altid regne med Uf-

fe. 
 

TILLYKKE! fra din første fodboldtræ-
ner, Søren Nilausen.  � 

 

J U L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDJU L ENS  G LÆDEEEE    
  
Så nærmer tiden sig hvor vi igen skal til at tænke på julegaver og 

juleindkøb. Derfor er det os en glæde at invitere alle opsparere 

samt nye opsparere af Julens Glæde, til udbetaling af det opsparede beløb  

torsdag den 25. november kl. 18.00 - 18.30 
i Landbobanken, Grønbjerg. 

 
Kirsten vil igen i år være vært ved et glas gløgg, sodavand, hjemmelavede klejner 

med mere. Alle er velkommen til at komme ind forbi og melde sig til ordningen, 
hvor Grønbjerg IF bliver tildelt de renter, som alle har opsparet i årets løb. 

 

Grønbjerg IF vil gerne sige alle der støtter projektet samt Land-
bobanken mange tak for hjælpen. 

 
Vi ses den 25. november 

Med venlig hilsen Grønbjerg IF 
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Efter at have været ved døren et par gan-
ge lykkedes det at få en aftale i stand om 
at få en snak med de nye mennesker, der 
er flyttet ind i Poulas hus på Algade nr. 
27. Jeg bliver meget venligt modtaget, 
og beboerne fortæller derpå følgende: 
 
Baggrund: Vi, det vil sige Jeanette Pe-
dersen (43 år) og Klaus Braklov( 44 år), 
flyttede fra Kalundborg til Jylland den 5. 
februar 2000. Årsagen til, at vi flyttede, 
var at min lillesøster og svoger fulgte 
Høng til Jylland, dengang fabrikken på 
Sjælland brændte, fortæller Klaus. Vi var 
ovre at besøge dem nogle gange og syn-
tes så godt om det, at vi besluttede os til 
at følge efter, for Jylland er sagen. 
 
Vi flyttede til Rækker Mølle, hvor vi le-
jede et hus. Da vi så så, at dette her hus 
blev til salg, tog vi hen for at se på det, 
og vi var solgt med det samme. Det skul-
le være det, selvom vi havde set på et par 
andre. Grunden til, at det blev Grøn-
bjerg, er, at byen minder os om Rækker 
Mølle, hvor vi var meget glade for at bo. 
I det hele taget befinder vi os bedst, når 
vi bor på landet, for her er stille og ro-
ligt, og folk har bedre tid. Hvis man er i 
en storby, kan man jo næsten blive stres-
set af at gå på gaden. 
 
Om deres sjællandske baggrund fortæller 
Klaus: Jeg er født i Svebølle og har for 
det meste boet på landet bl.a. på Reersø, 
hvor min storesøster stadig bor. Jeanette: 
Jeg er født på Gyrsten kro, og jeg kom 
på efterskole i Kalundborg, hvor jeg 
blev, også efter at jeg blev voksen. Jeg 
fik en lejlighed, blev gift og fik to børn – 
en af hver -, men de er i dag fløjet fra re-

den. I 1998 mødte jeg Klaus, og siden 
har vi boet sammen. 
 
Nuværende livsform: Jeanette fortæller 
videre, at hun er førtidspensionist p. gr. 
a. astma og bronchitis, som er så slem, at 
hun må inhalere gennem en ”puster” fle-
re gange om dagen, men hun tilføjer dog, 
at hendes astmaanfald bliver færre, når 
hun er i Jylland, og det er en af årsagerne 
til, at det er bedre her. Desuden har hun 
en knude i ryggen, som ikke kan opere-
res, men som forårsager, at ryggen låser 
sig fast, når hun gør bestemte drejninger. 
Heldigvis ved hun dog nu, hvor hun skal 
trykke for at løsne den. 
 
Klaus fortæller, at han også er førtids-
pensionist, fordi han i forbindelse med 
sit jord- og betonarbejde kom i klemme 
mellem nogle kasser, hvilket forårsagede 
alvorlige rygproblemer med deraf føl-
gende daglige smerter, som der ikke er 
noget at gøre ved. Da han fik den be-
sked, ville han naturligvis ikke tro på det, 
men mente, at han sagtens kunne fortsæt-
te, men det varede kun et par måneder, 
så var han klar over, at det ikke gik. 
 
Klaus fortæller, at han arbejder med 
gamle knallerter, som han sætter i stand. 
Også biler har han forstand på, for hans 
far var mekaniker, og han gik ham til 
hånde. Han finder de gamle knallerter i 
Den Blå Avis, og så henter han dem, li-
gegyldigt om det er i Viborg eller i Hjør-
ring. Desuden tager han gerne på kræm-
mermarkeder, hvis han kan gøre en god 
handel. 
 
Jeanette har brugt de sidste par måneder 

���� Interview med tilflytterne i Algade 27 
 
 
Ved: Grete Tange 
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på at male huset fra ende til anden, og 
det synes hun er spændende, for hun har 

faktisk lært lidt om det, fordi hun tidlige-
re har arbejdet hos en maler, men der fik 

hun kun lov til det trælse arbejde. Her 

har hun selv kunnet bestemme både far-
ver og metode, og det har hun nydt. 

 

Jeanette tager bussen til banko i Rækker 
Mølle og Højmark, og der har hun allere-

de lært nogen herfra at kende. Hun havde 
godt nok set dem før, men vidste jo ikke, 

hvor de hørte til. Hun fortæller videre, at 

hun tit vinder, men at det ikke er nok til 
at dække alle udgifter. 

Desuden spiller de begge radiobanko om 
lørdagen, og det hygger de sig med. 

Desuden skærer hun i karton og klistrer 

sammen; hun er også en dygtig strikker, 
så større strikketing fremstiller hun også. 

Fremtiden: Vi føler os særdeles godt 
modtaget både blandt naboer, som alle er 

kommet og har snakket med os, og i 
Brugsen. Også bankofolkene har taget 

godt imod mig, siger Jeanette. De har og-

så fået tilbud om at låne naboens trailer, 
og det er de meget glade ved. 

Huset befinder de sig godt i, og det ene-

ste, som de måske kunne savne, er for 
Klaus’ vedkommende en lade eller et an-

det udhus, hvor han kan stå med sine 
knallerter, så det eftersøger han. Desuden 

fortæller han også, at han godt kan lide at 

lave mad – også i større mængder, og 
helst gammeldags mad – så i så henseen-

de kan han også hjælpe, hvis nogen måt-
te ønske det. 

 

Efter endnu en snak om stort og småt 
takker jeg for modtagelsen og kaffen. � 

www.groenbjerg.dk 
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���� Gjæve vestjyder 
 
 
Landbobanken havde tirsdag aften en 

sammenkomst med "årets gjæwe vestjy-
der". Alle "de gjæwe vestjyder" er ind-

stillet af Folkeoplysningsudvalgene til at 
modtage dette års pris. Aftenen begyndte 

med en rundvisning i banken hvorefter 

prisuddelingen fandt sted på Priorgården. 
Der var taler og historier. Alle gjæwe 

vestjyder har hver især gjort et stort styk-

ke frivilligt arbejde til gavn for lokalom-
rådet og områdets foreninger.  

 
Selv om Landbobanken bidrager med et 

betragteligt millionbeløb til foreningsli-

vet, kan det ikke vokse uden nogle ild-
sjæle som de gjæwe vestjyder. "Det er 

ikke en selvfølge, at der findes ildsjæle, 
som igangsætter og følger op på aktivite-

ter i klubber og foreninger", siger Bent 
Naur. "Selv om I får denne pris er det ik-

ke meningen, at jeres arbejde skal stoppe 
her. Der er fortsat brug for jeres arbejde 

således, at foreningslivet på vores egn 

fortsat kan blomstre!" 
 

Prisen blev uddelt i form af et årskrus og 

et rejselegat. 
 

Videbæk Kommune har indstillet  

Mogens Ballegaard, Grønbjerg 

 

Begrundelsen lyder: 
Mogens Ballegaard har siden starten af 

1990'erne præget Grønbjergs landbysam-
fund. Han var med til at starte foreningen 

Grønbjerg 2000, som samlede alle for-

eninger i Grønbjerg og fik alle til at ar-
bejde sammen. Det bevirkede, at der ske-

te en positiv udvikling. 

Fra venstre Bankdirektør Bent Naur, Inger Marie Mikkelsen, Hover, Mogens Ballegaard, Grønbjerg, 

Magda Andresen, Hvide Sande, Knud Nørby, Ringkøbing, Jens Kristensen, Vildbjerg og siddende 

Vibeke Pedersen, Thorsminde 
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Mogens er ansvarlig for: 
• at man fik lavet et mål frem mod år 

2000, med visioner som: En ny multi-
sal, 100 børn på skolen, ungdomsklub 
m.m. De fleste visioner er blevet rea-
liseret. 

• at søge midler hjem til Multisalen, 
hvilket lykkedes over alt forventning. 

• at få 4 bosniske familier fra Troldhe-
de asylcenter til Grønbjerg. Det var 
med til at få flere børn i skolen og få 
sat Grønbjerg på Danmarkskortet. 

• at Grønbjerg blev tilmeldt til kampen 
om "Årets landsby" og han som man-
den i front, der argumenterede for 
Grønbjergs sag. 

• igen i 2000 at udfærdige et projekt 
omkring et kimelaug, skovbørnehave, 
indretning af ungdomsklub m.m. og 
få gode midler hjem, så der kunne ske 
en udvikling indenfor disse områder. 

• at udforme en hjemmeside om grøn-
bjerg på internettet. 

• at samle ca. 120 mennesker i foråret 
2004 i Grønbjerg - 2000, til at lave 
nye visioner og mål for fremtiden. 
Mogens er fortsat hovedansvarlig for 
at få de nye visioner ført ud i livet. 

 
Der hvor Mogens gør sig mest bemærket 
er som ulønnet fotograf og redaktør af 
bladet "Runestenen". Bladet er det mest 
læste af Grønbjergs indbyggere og er 
med til at give informationer om Grøn-
bjergs foreningsliv m.m. til en stor grup-
pe. Bladet gør at Grønbjergs foreningsliv 
kan videregive en mængde informationer 
som ellers ikke var kommet til en større 
gruppe. Bladet har stor styrke for Grøn-
bjerg. 
 
Mogens Ballegaard er en ildsjæl og en 
værdig repræsentant til at modtage prisen 
som "En gjæw vestjyde" år 2004. � 

Vores NetBank er åben de 
fleste af døgnets timer, så du 
kan ”klikke” dine overførsler, 
betalinger m.v. på plads, når 
det passer dig 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale fra 9 - 17  

alle hverdage undtagen lørdag 
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���� Grønbjerg Friskole 
 
 
Ved: Finn Krogh Jørgensen 

 

Arbejdsgruppen Grønbjerg Friskole. 
 

Som man tydeligt kan se i denne udgave 
af Runestenen, så kigger Byrådet alvor-

ligt på skolestrukturen i Videbæk Kom-

mune. En brik i dette puslespil kunne bli-
ve "Grønbjerg Friskole". 

 

En friskole ligger på lur 
En overskrift i Ringkøbing Amts Dag-

blad sagde: "Friskole ligger på lur i 
Grønbjerg". Mere præcist kan det næppe 

skrives. 

For vi ønsker ikke at starte en friskole i 
Grønbjerg, blot for at have en friskole. 

Det klart bedste for Grønbjerg vil være 
en god kommunal skole med egen besty-

relse. Eller mere præcist: Børnenes Hus 

som vi kender det i dag. 
 

Distrikt Nord 
Hvis Grønbjerg og Spjald skoledistrikter 
lægges sammen til 'Distrikt Nord', vil der 

blive en fælles skolebestyrelse. Denne 
bestyrelse vil naturligt nok komme til at 

bestå af et massivt flertal af Spjald-

forældre og vi vil fuldstændig miste ind-
flydelse på vores skole. 

På borgermødet den 7. oktober var stem-
ningen da også klart imod at acceptere 

en sammenlægning af Grønbjerg og 

Spjald skoler og imod etablering af fæl-
les bestyrelse. 

 

Byrådets beslutning 
Vi venter derfor i spænding på byrådets 

beslutning omkring sammenlægningen 
af skoledistrikterne. 

 

Arbejdsgruppen 
I arbejdsgruppen er vi er kun i gang med 

de indledende undersøgelser, og der 
kommer ikke konkrete tiltag fra os før 

beslutningen fra Byrådet foreligger. 
 

Hvis Byrådet dropper planerne om sam-

menlægning, vil vi indtil videre skrin-
lægge planerne om en friskole, og håbe 

på at vi ikke får brug for dem igen. 

Men hvis sammenlægningen bliver ved-
taget, vil vi straks starte processen direk-

te mod en oprettelse af en friskole i 
Grønbjerg. 

 

Usikkerhed/frihed 
Vi ved udmærket godt at en friskole 

kommer til at koste både mere arbejde og 
flere penge. 

Men til gengæld kan vi komme af med 

den usikkerhed man ellers konstant lever 
med i en lille by med en lille skole. Vi 

kan få uafhængighed, ro, selvbestemmel-

se og ingen kommunal indblanden frem-
over. 

 
Men vi håber helt klart at Børnenes Hus 

får lov til at fortsætte som selvstændig 

enhed. 
 

Hvem er vi? 
Arbejdsgruppen består p.t. af følgende 

personer: 

Sten Schmidt, Per Lauritsen, Mogens 
Ballegaard, Karin Jensen, Jesper Bagge 

Pedersen, Jane Jensen og Finn Krogh 

Jørgensen. 
 

www. 
Projektet har også fået en hjemmeside på 

adressen: www.groenbjerg-friskole.dk 

Her kan man bl.a. tilmelde sig et nyheds-
brev, så man altid er orienteret om hvad 

der sker. � 



16 

Ode  til  en  ildsjælOde  til  en  ildsjælOde  til  en  ildsjælOde  til  en  ildsjæl--------------------------------------------    
 

Folkedans - Grønbjergpige – Kærlighed - Engagement! 
 

Der var to, der ku’ li’ folkedans, og så slog lynet ned,- 
det greb om sig, og blev til mere end det, vi ved. 
Snart bor de i Grønbjerg på en bondegård 
med sorte køer og en stor flok får ! 
To sønner og et par døtre de bragte med, 

senere en lillesøster da også kom te’!!! 
Også andre steder kan man bruge ordet engagement: 
”Her er de da vist ikke gode til at sætte noget i gang !” 
nu er er det vi spø’r: ”Hvad havde vi i grunden her, 
hvis ikke Mogens var kommet og havde knoklet som en sær!” 
---Det nytter ikke noget at køre i den samme gamle skure, 
alt det ny, vi fik, det var dig der turde--- 

”Et blad ska’ vi ha’ - en Runesten kan binde folk sammen - 
idræt - annoncer - tider - beretninger - sorger og gam-
men !” 
Det blev til et blad, som blev et af de bedste i landet -  
I var tre om at starte op med indhold af blandet -  
og grønbjergfolk elsker jo det blad for både ét og andet! 
Ideen til Grønbjerg - 2000 blev sat på skinner - 

erhvervsudvikling - cervicebutikken - dog - den blev vist in-
gen vinder. 
En servicebutik var ellers nødvendig fik du os overbevist om, 
så her var der i starten en masse der kom; 
her blev vi med alskens papirer gjort bekendt, 
og her ku’ vi endda også møde vor betjent!!! 
Foregangsmand - Ildsjæl, der kampagne må laves, 

så en multisal der ved skolen nu haves ! 
Ejvinds jord blev købt, 
skolen blev omdøbt! 
Engang du kaldte dig selv for en landsbytosse, 
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så årets landsby det blev Grønbjerg da osse! 
Ikke klaret uden én, der er landsbytosset !!!!! 
Tak fordi du ikke kun er din egen, Mogens, 
men - til gavn for din egn - at du også er nogens! 
Blomsterkasser - bump - et skilt - ja fler’- 
her i Vikingens landsby er det, det sker ! 
Til mange grønbjergboeres fornøjelser 
med dit kamera du har en del beføjelser, 
du filmer gerne med unge og gamle, 
så Lokalarkivet siger haps og samle!!! 
Tres år er gået, Mogens, med mangt og meget, 
med mange tanker og ideer har du leget. 
Nu den niogtyvende november er det tres år siden, 
du begyndte at samle indtryk og viden! 
For Grønbjergs fremtid dit hjerte banker, 
lige nu vist med skoletanker.--- 
Der kunne siges mere, som her er opremset, 
om dig og dit virke, men nu er der bremset!!! 
TRES ÅR er gået--- det er dog et stykke, 
vi si’r TAK for INDSATSEN og ønsker TILLYKKE !!! 
 

NB. Jeg bad redaktøren om en side, 

hvad den sku’ bruges til, fik han ikke at vide!  ik- � 

Undgå juletravlheden  
kom og mærk dit juletræ nu 

og hent det til jul. 

 

I er velkommen alle weekender. 
 

Sønderkjærsvej 9,  Grønbjerg  

97 38 43 32  &  97 38 40 10  

I tilfælde af store kødannelser 

så husk lige saven. 

Nr. Omme Kirke 

A11 

Grønbjerg 

Fandens Slot 

x 
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���� Tøjet gør forskellen!! 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

 

Hvor vigtigt det er, at være rigtig udsty-
ret, når man nærmer sig eller måske er 

rundet de fyrre, bevidner følgende. 
Vi startede med et helt nyt oldboys-

foboldhold i foråret. Der var træningsop-

start, lidt før græsset blev rigtigt grønt, 
så det havde ikke den store interesse. 

Kampene kom i gang og vi lagde ud med 

0-0 mod Ørnhøj, et af de etablerede hold, 
som havde været i den bedste række. Ik-

ke dårligt, men næste kamp endte med et 
nederlag på 3-0. Spillet og spillerne blev 

grundigt analyseret, men det var som om 

der var flere faktorer der spillede ind. 
Nogle havde ikke spillet i 10-12 år og 

skulle lige spilles i form. Brændte chan-

cer, som nok skulle komme i kassen, 
med lidt bedre temperaturer. 

Vi spillede flere kampe, hvor resultatet 
tippede til modstandernes fordel. 

Hvad der virkelig lå til grund, viste sig at 

være spilletøjet. Det duer ikke at vel-
voksne kraftkarle ikke kan svinge igen-

nem når der skal sparkes. Man kan ikke 

spurte i sådanne benklæder som vi fik. 
PipeCon kom på banen og resultatet blev 

at vi fik det rigtige tøj og se hvad der 
skete. 

 

I dametøj 
8 kampe 0 vundne 4 uafgjorte 4 tabte 

 

I herretøj 

10 kampe 7 vundne 0 uafgjort  3 tabte 

Vi ses i det rigtige tøj til næste år. � 

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

brationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, imple-
mentering og opfølgning. 

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 
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95959595 

Ovenstående tilbud gælder resten af november måned 2004 

GRØNBJERG |  TLF.: 97384042  
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���� Badminton for damer 
 
 
Ved: Grete Tange 

 
Allerede for mange år siden startede om-

kring 20 grønbjergboere en ”badmin- 

tonklub” i klubben, idet vi fik gymnastik-

foreningen til at leje først Spjaldhallen se-

nere Brejninggårdhallen i en time hver 

uge gennem vinteren. Så tog vi over og 

spillede mix-double efter en bestemt plan, 

som blev lavet, så at vi spillede med nye 

modstandere hver aften. 

 

Det havde vi megen glæde af, så længe 

det kunne holdes i gang, men efterhånden 

kom skader og ulyst i vejen, så vi måtte 

droppe det. Heldigvis var der dog nogle 

damer, som syntes, at de fortsat kunne 

spille med hinanden, så det gjorde vi så, 

idet vi forlagde residensen til vor hjemli-

ge gymnastiksal. Efterhånden blev vi fle-

re og flere, og vi blev derfor enige om, at 

vi ligeså godt kunne spille mod hinanden 

alle sammen. 

Det resulterede i, at vi nu sommer og vin-

ter lægger en plan, som udleveres ved sæ-

sonens begyndelse, hvor man hver gang 

bliver sat sammen med nye makkere; og 

da vi på nuværende tidspunkt er 16 (8 da-

medoubler), har vi reserveret 4 timer i 

multisalen. Det betyder, at bliver man for-

hindret i at spille netop den aften, hvor 

man er sat på, ja, så ringer man blot til en 

af dem, der spiller en aften, hvor man kan 

og bytter. Alle er meget villige til dette 

bytte, hvis man på nogen måde kan, for 

det kunne jo være, at man selv fik brug 

for det på et tidspunkt. 

At der er forskellige makkere hver aften, 

betyder, at man aldrig rigtigt kan huske, 

hvordan de forskellige spiller, hvilket ofte 

er tilfældet, hvis man har et fast team, der 

mødes ugentlig. 

JKE DESIGN 

DET KREATIVE KØKKEN 
 
 
 
 
Ring og få en uforpligtende køkkensnak 
eller en nærmere aftale for besigtigelse af 
vor udstilling. 
 

 
• REALISER DIN DRØM 

• AT KØKKENSKABE SAMMEN 

• ALT-KAN-LADE-SIG-GØRE 

• GREB OM DESIGN 

• BORDE DER FANGER 

• HARMONI I ALLE FARVER 
 

www.jke-design.dk 
www.groenbjerg.dk/erhverv/jke_design.htm 

HS Agentur  
Holger Sørensen 
Holstebrovej 8 
Grønbjerg 
97 38 11 34 



21 

Vi – det vil sige nogen, der er gamle i 

gårde – men også unge, som er kommet 

til byen, og som har lyst til at spille, mø-

des så på de aftalte tidspunkter. Med hen-

syn til forudsætningerne tager vi det ikke 

så nøje, for hvad man ikke kan, det lærer 

man sig, når man spiller med de mere er-

farne. Vi har en enkelt gang haft en in-

struktør på, men det tror jeg, at de fleste 

har glemt igen. 

Finder vi i løbet af spillet ud af, at vi ikke 

er rimeligt fordelt, så den ene side af net-

tet vinder hele tiden, så bytter vi blot 

makkere, og vi er lige gode venner af den 

grund, for vi kommer ikke så meget for at 

vinde som for at få en god kamp ud af 

det; og det får vi!! Vi går til den alt, hvad 

vi kan, og vi giver ikke op, før bolden er 

helt tabt. Det bevirker også, at vi som re-

gel går meget svedige fra vores time. 

 

I løbet af sådan en session får vi også lige 

vendt de sidste nyheder i byen, og det er 

jo ikke uvæsentligt. 

 

Når sæsonen er slut deltager de fleste i 

vores grønbjergmesterskabsmatch, og til 

denne bliver der trukket lod mellem dem, 

der har tilmeldt sig. Det forårsager, at fle-

re deltager, fordi det ikke på forhånd er 

givet, hvem der vinder. Også disse dage i 

marts er fine, fordi man der mødes med 

alle de andre, der spiller badminton og får 

en snak om stort og småt. Når mesterska-

bet er afgjort, overrækkes pokalen til de 

vindende, som så må have den stående 

det næste år. Den gives ikke til ejendom, 

så den fortæller efterhånden en lang og 

sjov historie om aktive damer, der finder 

badminton hyggelig og sjov. 

For vinderne gælder det, at de skal arran-

gere en sommerkomsammen, hvor vi og-

så tager vore bedre halvdele med. 

 

Alt i alt synes jeg, at det er en god måde 

at møde nye og gamle ansigter på. � 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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���� Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

 

Badminton: 
Vintersæsonen er begyndt, og alle børne-

holdene er kommet godt i gang. Det ser 
specielt godt ud på holdet for 6 - 7 kl., 

hvor man er 12 - 14 spillere. Det betyder, 

at det også er nødvendigt at benytte 
gymnastiksalen, - dette er dog kun posi-

tivt. I år har fire drenge fra årgang 1990 

valgt at træne/spille sammen, og Ole 
Østergaard har tilbudt sin hjælp som træ-

ner, - så vidt det tidsmæssigt er muligt. 
Turneringsholdet træner som sædvanligt 

onsdag aften. 

Mange har også booket sig ind på tider i 
løbet af eftermiddagen og aftenen. Des-

værre kan det ikke altid lade sig gøre, at 
få de tider, man helst vil have. 

I løbet af sæsonen er der tilbud om man-

ge stævner. Hvis det har interesse, så 
hold jer orienteret via opslagstavlen i 

multisalen. 

 

Gymnastik 

Nu er vi godt i gang i gymnastikforenin-
gen og der er mange gymnaster på de 

fleste hold. Pigeholdet er det eneste hold, 

der ikke er kommet rigtig i gang. Det er 
en skam, men vi kan jo ikke forvente, at 

der altid er mange deltagere til det vi 
sætter i gang. 

Herreholdet begynder at snakke om, at 

de er så mange, at holdet snart er lukket 
for flere deltagere, eller også skal der 

være optagelsesprøve, for dem der kom-

mer senere på sæsonen! 
Dameholdet er kommet godt i gang, dej-

ligt at der kommer damer, som ikke har 
deltaget de sidste par år og godt at dem 

der er flyttet til byen også kigger forbi. 

Alle børneholdene har mange deltagere - 
mellem 20 og 30 børn på de forskellige 

hold. Det er rigtig flot!  
 

Svømning 
Svømmesæsonen er nu i fuld gang, og vi 

svømmer igen i år i Ulfborg svømmehal, 

som er et dejligt sted for alle aldersgrup-
per. Der har desværre ikke været så god 

tilslutning i år, som vi havde håbet på - 

men vi tror, det nok skal komme. Så her-
med en lille opfordring til alle:  

Find badetøjet frem - bussen kører fra p-
pladsen ved Børnenes hus onsdage klok-

ken 18.  

Vi er tilbage i Grønbjerg igen ca. kl. 
20.20 

Vel mødt !! � 

MØBEL 

POLSTRING 
 

Reparation og  

omforandring 

af alt fra  

arbejdstøj til festtøj. 

 
Lynlåse udskiftes 

www.runestenen.dk 
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Runestenens gamle Rédacteur  
(og meget andet)  

 
holder åbent hus  

 

mandag den 29. november 2004 
 
hvor han gerne ser tykke som tynde, høje som lave, andre 

forretningsforbindelser og godtfolk til  
 

formiddags øl - middags øl -  
eftermiddags øl - fyraftens øl - aften øl 

 
(eller hvis man har lyst til at blive til alle seancer -  

så får man jo 5 øl!! ) 

og dertil lidt brød og noget at lægge derpå 
 

Han håber denne dag at passere de 60 år 
 
Så velkommen i vort hjem på Sønderkjærsvej 9 

RENGØRINGSHJÆLP 
 

Rengøringshjælp søges til  
kontor og værksted - ca. 10 timer om ugen 

 

Henvendelse til: 
 
ANNEBERG transport A/S 
96 92 22 22 
Margit Søndergaard 

Vejviser for Nr. Omme Sogn 
udkommer sammen med Runestenens januarnummer 

Gør den god for dig og de andre - Send familiens navne m.m. til Runestenen 
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���� Kirkeligt Samfund 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Hermed en lille melding fra os. 
Kirkeligt Samfund afholdt den 4. oktober 

et møde, hvortil vi var så heldige at have 
hyret Asger Gynther Nielsen til at holde 

et foredrag. Emnet for foredraget kaldte 

han ”Mig og de andre”! Et folkeligt fore-
drag, hvor han kom om ad mangt og me-

get, et aspekt var f. eks. livsaldre. Mange 

mener - helt forkert- at vi har tre (tænk 
blot på ”den tredje alder”) - ! Mange 

springer let og elegant hen over den an-
den alder, ungdomstiden, og det er synd. 

Man skal gi´ sig tid til at leve/opleve 

ungdomstiden, som et vigtigt afsnit af li-
vet - læretiden. Så kommer manddomsti-

den ind som nummer tre og den fjerde 
alder er dermed alderdommen! Mange 

tanker blev sat i gang, og alle var enige 

om, at det var en udbytterig og god aften. 
Efter kaffen læste Asger en fortælling af 

Martin A. Hansen, som relaterede fint til 

aftenens emne. 
 

Generalforsamling og foredrag 
Torsdag den 4. november afholdt Kirke-

ligt Samfund sin generalforsamling i den 

nye konfirmandstue. 
Erna Madsen er for nylig indtrådt i be-

styrelsen for Iris Kamp, som på grund af 
sygdom har ønsket at udtræde. Erna 

Madsen og Ingrid Kirk blev genvalgt, og 
Grete Tange valgt som suppleant. N.P. 

Svendsen modtog genvalg som revisor. 

Der har været afholdt 7 arrangementer i 
årets løb med tilfredsstillende tilslutning 

- to af dem i fællesskab med andre for-

eninger. 
Efter aftenkaffen holdt Grete Tange de 

fremmødte i ånde med et foredrag over 
emnet:”Midlertidige fællesskaber”! Til 

alle tider har mennesker søgt sammen i 

fællesskaber, også fordi man søgte styrke 
og tryghed i fællesskabet, - den gjorde 

stærk. Tager den af nu - fællesskabsfølel-
sen - fordi vi moderne mennesker jo kan 

klare os selv, - kender vi knap naboen in-

de ved siden af ??? osv. - osv.---- Emnet 
fik Grete som danskopgave, da hun sid-

ste år gik på VUC i Skjern. Dette satte 

tankerne i sving - først hos hende - og nu 
senere hos os. - Fremragende tænkt og 

udlagt Grete! 
Mødet blev holdt i den nye tilbygning til 

præsteboligen, konfirmandstuen, som vi-

ste sig at være endog meget velegnet til 
den slags arrangementer. Efter general-

forsamlingen viste pastor Ole Rasmussen 
de 25 fremmødte rundt i det nye hus. Tak 

for det og TILLYKKE med huset både 

til præsten og os alle! � 

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  - 
Samt reparation.  
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GRØNBJERG |  TLF.: 97384042  

00000000 

Kartoflerne skal bestilles onsdag,  
og kan afhentes lørdag i Brugsen 

Vælg  me l l em  
Sava eller Bintje. 
Frit valg 



26 

Det var tredje gang indenfor fire måne-
der jeg kørte op ad indkørslen hos Mag-

gan og Leif i Hustomta. I juli havde vi 
hyret ”stugan” i vores sommerferie og i 

august var det tre dages bukkejagt. Det 

vil jeg ikke gøre meget ud af, da jeg har 
fortalt om turene til Sverige før. 

Elgjagt har jeg også fortalt om. Alligevel 

var min tredje tur til Hustomta i år og 
min anden elgjagt ikke helt som den før-

ste, så det skal I lige høre lidt om. 
 

Vi var tre. Undertegnede kender de fle-

ste, Rasmus har jeg beskrevet før og så 
er der Uffe. Ham kender nogle, men for 

en sikkerheds skyld, så får i her de vig-
tigste data. Han er Landbobank-

bankmand. Det er ham som siger, at han 

godt kan lide at være slank, uden at virke 
alt for ranglet - det lever han op til. Han 

ligger i et tomrum mellem boglig og 

praktisk begavet, men hælder nok mest 
til den boglige side og så er han ellers 

meget rar at være sammen med. Skal 
man sige noget negativt om ham, så siger 

han hele tiden ”ja, ja, ja, …ja, nemlig” 

og så vinder han altid når vi spiller kort. 
 

Forventningens glæde. Det er en ret 

væsentlig ting, ikke mindst når tre svogre 
skal af sted. Lang tid inden vi skulle af 

sted, snakkede vi elgjagt. Det var lidt 
uheldigt at ugen faldt sammen med sko-

lens efterårsferie, og jeg er ikke sikker på 

at vore kære blev overbevist om, at det 
selvfølgelig også var pga. elgjagten vi 

gerne ville af sted, men at det først og 

fremmest var for at styrke familieforhol-
det. Nu er der faktisk en hel del ting der 

skal på plads hjemmefra, bl.a. skal man 
bestå en skydeprøve. Det giver så anled-

ning til en lang, hård dag på skydebanen. 

Ligeså kan man ikke skyde en elg på 400 
kg, med de samme patroner som man 

skyder en buk på 25 kg, så de nye patro-
ner skal indskydes. I år skulle vi have ra-

dioer med, så de blev studeret og købt 

ind i Sverige, via internettet. De skal jo 
testes, så der blev kørt rundt i skovene 

for at se om de nu kunne række det de 

skulle. Når tiden så nærmer sig, bliver 
opgaverne fordelt, m.h.t. hvem der skal 

medbringe hvad. Alt i alt så prøver vi på 
den måde, at overbevise vore kære koner 

om, at det sandelig ikke er ren fornøjelse 

at tage på elgjagt i Sverige. Det er ikke 
lykkedes endnu og det er et spørgsmål 

om vi kan forvente særlig stor medfølel-
se over vore strabadser. 

���� Lange underbukser og grankvist 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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Jagtlaget Grevekulla består af ca. 25 

jægere. De samles om søndagen, dagen 
inden den store premiere. I år havde de, 

udover at gennemgå reglerne m.h.t. antal 

dyr der må skydes og hvilke, også fær-
diggjort en bålhytte, som blev en stor 

succes. Vi troppede op senere på efter-

middagen, hos en af jagtlederne Magnus 
Svensson. Udover at gennemgå reglerne, 

kom vi med på køretur i skoven, hvor 
nogle nye pas skulle markeres. Hver ene-

ste post (pas) er markeret med områdets 

navn og et nummer. Ligger det et stykke 
fra skovvejen, er der ”snitsler” – små 

plastikstrimler – bundet på grene, som 
man kan følge, nogle gange flere hundre-

de meter ind i skoven. Det var en spæn-

dende tur, ikke mindst er den hastighed 
disse skovmennesker kører med ret adre-

nalinfremkaldende. Selv på små skovve-

je, hvor vi danskere ville snegle os af 
sted, stod Volvoens speedometer på 55 

km/t. 
 

Første morgen sad vi alle på pas, hvor-

efter vi skulle mødes ved slagtehuset kl. 
9. Jeg har kun én gang før frosset så me-

get og det var som rekrut, på øvelse i mi-
nus 21 gra-

der. Jeg var 

tæt på at 
sætte ild til 

det skide 

træstativ jeg 
var kravlet 

op i kl. 
05.30. Alt 

ekstra tøj fik 

jeg på, men 
jeg frøs tæ-

erne, så jeg 

frøs resten 
af kroppen. 

Kl. 8 be-

gyndte jeg på englehop og kuskeslag og 
var ligeglad med om jeg jagede elgtyrene 

og deres store gevirer over i Jönköping 
Län. Tiden sneglede sig af sted, men en-

delig blev det tid til at få tæerne tøet op i 

bålhytten ved slagtehuset. 
Det blev et herligt gensyn, da de alle 

kunne huske os fra året før. ”Hvor er Pe-

ter?” Han skød to elge på 10 sekunder 
sidste år, så ham havde de snakket meget 

om, men han sad i 47 graders varme i 
Camp Dannevang i Irak. Sigvard havde 

Uffe hørt om, så da han troppede op i 

samme mundering som sidste år, var der 
ikke noget at tage fejl af. Med brillerne 

helt ude på næsespidsen kaldte han til 
samling og nu hvor varmen var nogen-

lunde tilbage i kroppen, var det med 

spænding og endnu mere forventningens 
glæde, til en spændende dag. 

Mathias havde skudt en kalv om morge-

nen. Det var en tvillingekalv og han hav-
de skudt to skud. Den lå død i skoven, 

men med kun én kugle, så nu var han be-
kymret for om han havde skudt et skud 

på den anden kalv, så den var anskudt. 

Derfor var dagens første drev, den skov 
hvor koen og kalven var gået ind. Med 

andre ord var vi 99% sikre på, at der stod 
elg i stykket 

og kalven 

måtte skydes.  
 

Det at vi har 

radioer med 
øresnegl, gi-

ver jagten en 
helt anden di-

mension, for 

man kan føl-
ge med i alt 

det der fore-

går. Tiden 
gik uden at 

der skete no-
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get, men efter tre kvarter gik der to skud 
og efter yderligere ti minutter blev der 

kaldt til samling. Desværre havde en ung 
fyr skudt koen da den kom over en vej. 

Heldigvis kom kalven lidt efter, og den 

blev skudt af samme jæger, men…..man 
skyder aldrig en ko fra en kalv og da han 

jo ikke vidste om kalven var med, havde 

han forbrudt sig mod en af de vigtigste 
regler. Jagtlederen trak ham til side. ”Er 

du en sikkerhedsrisiko?” ”Bliver du så 
ivrig at du bare skyder uden at tænke dig 

om, og hvad nu hvis der havde været en 

hund, en bil eller en person, ville du så 
se det?” Vi så ikke den unge jæger mere! 

Desværre medførte det yderligere re-
striktioner, idet vi resten af dagen kun 

måtte skyde tyre, kvier og tvillingekalve. 

Uffe havde en ko med kalv indenfor 
skudafstand, men den enlige kalv var 

fredet. Der blev set 11 elge, så der var 

mange der oplevede elgene. 
 

Hjemme i hytten er man egentlig ret 
flad efter en lang dag i den friske luft. 

Men hvad, vi er jo nogle hårde nysere, så 

efter forretten, som bestod af en dåseøl 
og en pose flæskesvær og hovedretten, 

en gang gule ærter med ”kålme-

dister” (lyder ret mystisk, men der er 
masser af flæsk i) kæmpede vi os gen-

nem en god whisky, to dåseøl og et spil 
mausel. Det er hårdt at være elgjæger. Vi 

fik en god nats søvn, dog var jeg noget 

bekymret for, om Uffe ville ligge i ske, 
da vi skulle dele dobbeltsengen ovenpå, 

men hvad gør man ikke for familiefre-

dens skyld. Nej, det viste sig at eneste 
bekymring var, at jeg blev så vant til 

hans snorken, at jeg faktisk vågnede når 
han holdt op med det og det forgik med 

en så lang dyb indånding, at det var lige 

før jeg tvivlede på om han ville puste ud 
igen. (Men det skal jeg lige love for han 

gjorde.) 
 

Tirsdag lagde vi ud med at være drev-

karle. Såten var lang og ret lige, så vi 
kunne ikke rigtig fare vild. Jeg så ryggen 

af en voksen elg i nogle unge rødgraner 

og så blev der set en ko med kalv krydse 
en vej, men der blev ikke skudt og heller 

ikke set noget resten af dagen. Det var en 
lidt flad fornemmelse, når de normalt 

skyder 2-3 dyr om dagen. Dagens højde-

punkt for mig, var da en KÆMPE buk 
passerede sporet hvor jeg sad, på tyve 

meters afstand. Den skulle lige komme 

 

Skæring af 

grøde med 

båd 

Entreprenør  Kim Lørdal  -  Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg 

Skæring af grøde med båd 

Oprensning af søer/vandløb 

Anlæg af nye søer/okkersøer 

Stryg og ålepas 

Bobcat udlejes m/u mand 
 

Tlf.: 23 47 45 24 
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den 16. august. Heller ikke den aften 
havde jeg held i kortspil, så det var med 

store forventninger jeg kom på pas om 
onsdagen, for efter som Peter sidste år 

tabte hundrede kroner, aftenen inden han 

skød de to elge, så må det være en rigtig 
stor tyr der kommer når man taber 130. 

Lige lidt hjalp det. Heller ikke onsdag 

blev der skudt noget, og her havde man 
ellers haft hund med i skoven. Vi glæde-

de os helt vildt til at høre og se hundene i 
aktion, men….. Nu sidder hundeejeren 

oppe i Småland og læser ikke RUNE-

STENEN, så jeg tør godt.  
 

Min tantes hvide puddel kunne have 
stillet ligeså mange elge, som den Sibir-

ske Laika vi havde til rådighed, hvilket 

den skulle bevise om torsdagen. Stem-
ningen var noget trykket, da man ikke 

havde oplevet dette siden 1977. Jo større 

del af kvoten der skydes den første uge, 
jo bedre. Ellers skal de samle folk til at 

jage i weekenderne for at få nedlagt re-
sten i løbet af vinteren – og kødet skal 

bjerges! Kvoten lød på 17 dyr. 6 voksne 

hvoraf tre måtte være tyre og 11 kalve. 
Indtil videre var der skudt én ko og to 

kalve. 
 

Jeg tabte stadig i mausel og da jeg fik 
en superpost torsdag morgen var jeg 

spændt. Det skal siges at vejret var helt 
vindstille og derfor meget lydt. Frost om 

natten gør at det knirker i skovbunden. 

Derfor lød det mest som et afsporet loko-
motiv, da jeg bevægede mig 3-400 meter 

ind i skoven. Det var et stort skovparti, 

hvor 20 meter høje fyrrestammer står 
med så stor afstand, at man sagtens kan 

skyde den elg der forhåbentlig ville kom-
me. På plads hørte jeg noget bag mig, 

men det forsvandt sagte. De siger at el-

gene er lydløse, men de må da for pokker 
også knage i den frosne skovbund. 

Der gik lang tid og vi kunne høre drev-
karlene på radioen. Jeg hilste på Egon, 

som passere hundrede meter fremme og 

knapt var han videre, da der lød et skud 
tæt på mig. Det passede med retningen 

mod Uffe, men det kunne også være i na-

bolaget. ”Fyran, kom!” lød det med 
dansk-svensk accent. Magnus havde 

nummer fire på radiosprog, og var Uffes 
nabopost. Han kom ind og svarede ”Ja, 

fyra här” ”Der kom en ko med kalv og 

jeg har skjutet til kalven” Uffes stemme 
lød helt forpustet, så der var ingen tvivl 

om at dette var spændende. Magnus kom 
tilbage med et ”ta det lungt!” og Uffe fik 

Familie & Samfund i Grønbjerg 
 

Julehygge i  

Børnenes Hus Grønbjerg  

onsdag d. 1. december kl. 1900 

 

….En hyggelig, underskøn og afslappende aften, hvor vi snakker, synger, laver 

lidt kreativt, lidt godt til ganen og gløgg og æbleskiver. 
Endvidere vil der blive læst et juleeventyr. Snyd ikke jer selv for denne aften. 

Alle er velkommen 
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forklaret, at den var gået videre og han 
havde skudt to skud. Der gik nogen tid 
og vi kunne høre Magnus rekvirerede en 
hund. Sjovt nok, så var jeg ret sikker på 
at elgen nok skulle ligge der, men det er 
nok fordi, Uffe faktisk er så habil med en 
riffel, at han engang har vundet over mig 
til en feltskydning. To gange, men første 
gang snød han, ved at lave et kryds om 
til et ottetal. Ganske rigtigt, gik der ikke 
andet end et minut før hunden blev afbe-
stilt. ”Älgen ligger her!” 
 
Alle tiders, at det igen skulle lykkes en 
af os at nedlægge elg, selv om det godt 
kan være lidt belastende for os andre at 
høre på, når turen hjem tager ni timer. 
Tilbage ved slagtehuset var Uffe ikke 
kommet endnu, men da han kom køren-
de med Magnus var der ingen tvivl om, 
hvem der havde skudt elg. Grankvist i 
hatten og et stort grin. Sådan! Tyrekal-
ven blev flået og hængt på krog i slagte-
huset og vi fik hele historien. 
Hen på eftermiddagen, kom der igen lidt 

spænding på, da en af drivkarlene så en 
kvie og en stor tyr. Sporet gik over i en 
anden såt, så der blev flyttet rundt på 
skytterne og hunden sat på sporet. Ikke 
engang et spor så frisk, var hunden i 
stand til af følge. 
 
Dagens jagt var slut og selv om der 
skulle jages fredag, var det slut for vores 
vedkommende. Det er nu en tradition, 
selv om det kun er sket to gange, at den 
som skyder elg, skal servicere de andre 
om aftenen. Dvs. at Uffe stod der, alene 
med seks store bøffer, pommes frites og 
bearnaisesauce. I lange underbukser, ter-
net jagtskjorte og sin orange kasket med 
grankvisten, som synligt bevis på sin 
succes som elgjæger. Bortset fra at kar-
toflerne blev tabt på gulvet, var der ikke 
noget at udsætte på menuen. Slutteligt 
var Uffe igen en rigtig svoger og gav øl 
og rejemad på færgen hjem. Det smagte 
rigtig godt, selv om det var de penge han 
havde vundet fra mig i mausel, han be-
talte med.  � 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

De lumske. 
Der er vel ingen grund til at bekymre sig 

om sit helbred, når man føler sig sund og 
rask? - Nej. 

Dog er der 2 undtagelser.  

Den ene er den med blodtrykket. Det kan 
være forhøjet uden, man mærker det, og 

derfor bør man få det kontrolleret, når 

lejlighed byder sig. Når man er over 50 
år, er det ikke nok; så bør man få det 

kontrolleret en gang om året. 
Den anden er sukkersyge, som også kan 

komme umærkeligt snigende. 

En del mennesker har én af de to eller 

begge uden at vide det, og nogle ved 
det; men vil ikke gøre noget ved det. 

Enhver behandling begynder med æn-
dring i livsstil, som ikke alle er i stand 

til at gennemføre, men der findes også 

effektiv medicin, og det kan som regel 
lykkes at finde noget, der kan tåles. Bi-

virkningerne er i øvrigt ikke farlige, 

hverken på kort eller langt sigt. 
Det føles mærkeligt at skulle tage medi-

cin, når man ikke føler sig syg, men det 
nedsætter altså risikoen for blodpropper 

betydeligt. 

Dertil kommer, at man har det betyde-
ligt bedre og bedre er i stand til at hjæl-

pe sig selv i det daglige de sidste år, 
man lever, hvis man har holdt sit hel-

bred ved lige.■  

Fredag d. 21.januar er der fællesspisning i  

GRØNBJERG FORSAMLINGSHUS kl. 18.30.   
Her vil der være underholdning v. Ole Rasmussen og ØRNHØJ square-dancers. 
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Julemarked 
lørdag d. 20. november 1000 – 1600 

 

i Forsamlingshuset, Grønbjerg  
 

 
Masser af julehygge og boder og spændende ting at se på  
Æbleskiver, gløgg, sandwicher, kaffe og sodavand kan købes  
Alle er velkomne – gratis adgang 

 
Udstillere må stille stande op fredag kl. 1800 – 2000 
og lørdag fra kl. 800 9.30 hvor der også er morgenkaffe til udstillerne. 
 

 Familie & Samfund 
Stand bestilles hos Ilse Asmussen 97 38 42 85 

DANSK ANGUS 

KØDKVÆG 

 

FORMENTLIG VERDENS BEDSTE OKSEKØD 

 
Kød fra Angus kvæg er formentlig verdens bedste okse-
kød. Friland Angus er ekstra mørt og saftig, fordi dyrene 
kan bevæge sig frit og følge deres naturlige adfærd. 
 
Frit og naturligt liv 
Før landmænd må levere kød med ”Friland Angus”-
mærket, skal de godkendes af Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse. Foreningen kontrollanter kommer jævnligt 
på uanmeldt besøg for at sikre, at dyrene vokser op un-
der gode vilkår, hvor der tages hensyn til deres naturlige 
adfærd. Det vil bl.a. sige, at kalvene går ved koen til de 
er mindst 5 måneder gamle, og at alle dyrene er på græs 
hele sommeren. De fleste går også ude i vinterhalvåret. 
 
Fås ikke bedre  
Angus racen er store fyldige dyr, der er kendt for at ud-
vikle en god marmorering. Det giver kødet den eneståen-
de gode smag. Friland Angus er uforlignelig på panden, 
på grillen, som steg eller i en gryderet. Når du får kød fra 
Friland Angus, fås det formentlig ikke bedre. 

    

ANGUSANGUSANGUSANGUS    
KØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆGKØDKVÆG    

    
    
    

Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger Bagfjerdinger     ca. 49 kr/kgca. 49 kr/kgca. 49 kr/kgca. 49 kr/kg    
Fars   Fars   Fars   Fars   8 - 10 % fedt     45 kr/kg45 kr/kg45 kr/kg45 kr/kg    
    
¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg ¼ bagfjerding ca. 40 kg     
kan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftalekan deles og parteres efter aftale    
    

Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på Dyrene slagtes og parteres på 
godkendt slagterigodkendt slagterigodkendt slagterigodkendt slagteri    

    

Ring og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og prisRing og forhør om vægt og pris    
    
    

Karsten HansenKarsten HansenKarsten HansenKarsten Hansen    
Algade 74Algade 74Algade 74Algade 74    

tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06tlf.: 97 38 42 06    
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På de følgende sider bringes et, ikke helt 
fyldestgørende, referat fra mødet om 

skolesituationen i Grønbjerg. Herudover 
bringes en meget kort version af Gravers 

Kjærgaards oplæg ved mødet.  

Efterfølgende har Runestenen samlet de 
høringsvar der fra Grønbjergs side er 

sendt til Videbæk kommune og som 

ellers kan læses på Videbæk Kommunes 
hjemmeside.  

Ud over dette refereres også det læser-
brev som Klaus Tang og Torbjörn Lund-

Nielsen sendte til Videbæk Byråd, Ring-

købing Amts Dagblad og Herning Folke-
blad. 

 
Som formand for Grønbjerg - 2000 er 

jeg meget stolt over at: 

For det første at der er fremsendt 7 

høringsvar fra foreninger, institutioner  
og enkeltpersoner i Grønbjerg. 

7 synes ikke af ret meget, men set i lyset 
af at der i alt er indkommet 22 hørings-

svar har 7 dog en vis vægt. 

Det vil sige at næsten 1/3 af alle hørings-
svar kommer fra Grønbjerg. 

Det er imponerende. 

Dernæst er jeg meget stolt over at læse 
indholdet i høringssvarene. 

Det skorter ikke på opbakning til det der 
sker i vort lokalsamfund en interesse og 

et sammenhold som man kan håbe på 

blev resultatet af den proces der blev sat 
i gang i 1995 med oprettelsen af 

Grønbjerg - 2000 og som var et af 
formålene med Grønbjerg - 2000. Med 

det jeg har læst tør jeg godt udtale, at  

Grønbjerg - 2000 har haft sin beretti-

���� Skoledebatten og høringssvar  
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
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gelse.  
Det er med fuldt overlæg at Grønbjerg - 

2000 ikke har skrevet et høringssvar da 
interesserne med hensyn til at opretholde 

en skole blev varetaget af skole-

bestyrelsen eller Grønbjerg Friskole 
under oprettelse.  

Men det er imponerende at ud over 

skolebestyrelsen, der næsten er pligtig til 
at sende et høringssvar, er 6 andre 

høringssvar til behagelig læsning for 
kommunalbestyrelsen. Det vidner om en 

fantastisk interesse for vort lokal-

samfund, et sammenhold der må få 
enhver politiker til at stoppe op og tænke 

over - hvad det egentlig er der sker og 
hvilke kræfter der hersker i et 

lokalsamfund. 

Nu vil jeg så håbe, at høringssvarene, 
specielt her fra Grønbjerg, ikke kun 

bliver til behagelig godnatlæsning og 

derefter glemt i forudfattede meninger 
eller beslutninger om, hvad der skal ske. 

Men at der for én gangs skyld bliver fo-
retaget en helhedsvurdering, som 

naturligvis kan være svært at forholde 

sig til, da det selvsagt er meget kom-
plekst at forholde sig til et samfund totalt 

set og måske ikke mindst et lokal-

samfund, som dog vel nok er mere 
overskueligt end en hel kommune for 

ikke at tale om et amt eller et land som 
helhed med alle dets sammenhænge. 

Men sådan som situationen er nu frygter 

jeg ikke for at Grønbjerg skal stå uden 
skole i årene fremover.  

Fremtidsforskerne er ikke sene til at 
komme med dommedagsprofetier om 

landsbysamfundene, men der står som 

regel med småt efterfølgende - ”såfremt 
der ikke gøres noget” - og her i 

Grønbjerg gøres der noget.  � 

Afholdes sædvanen tro  
 

den 27. december kl. 19 – 02. 
 

Grønbjerg forsamlingshus. 
 

Medbring mad  

Drikkevarer købes i Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Kom og oplev årets store fest i Grønbjerg 

Entré 75,- kr. 
Vel Mødt Grønbjerg Sogneforening 
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Den 7. oktober havde Grønbjerg - 2000 
inviteret alle interesserede til en oriente-
ring om skolesituationen i Grønbjerg. 
80 havde fundet vej til mødet hvor både 
forældre til skolesøgende børn og foræl-
dre til kommende skolesøgende børn 
dukkede op. Derudover var der flere for-
ældre der havde haft skolesøgende børn i 
Grønbjerg skole. 
En meget god repræsentation af grøn-
bjergs befolkning. 
I korte træk havde byrådet foreslået visse 
besparelser på skoleområdet og herved 
givet forslag om at Videbæks 8 skoledi-
strikter skulle reduceres til 4. For Grøn-
bjergs vedkommende ville det betyde at 
Grønbjerg og Spjald bliver slået sammen 
til et skoledistrikt. Forslaget blev sendt i 
”høring” og i løbet af de 8 høringsuger 
har alle lov til at komme med indsigel-
ser/høringssvar. 
For at få en smule klarhed over hvad det 
hele drejer sig om og mulige konsekven-

ser af forslaget inviterede Grønbjerg - 
2000 til orienterings/borgermøde. 
Årsagen til dette initiativ skal findes i 
Grønbjerg - 2000’ vedtægter der siger: 
 
Institutionens formål er at medvirke til at 
bibeholde og styrke serviceniveauet i 
landsbysamfund (læs Grønbjerg), ved 
bl.a. i samarbejde med landsbysamfun-
denes foreninger at medvirke til opret-
holdelse af eller skabe grundlaget for en 
skole. Fremme by- og erhvervsudviklin-
gen, samt sport, fritidsaktivitet og kultur-
liv således at alle aldersgrupper har mu-
lighed for at trives i landsbysamfundene 
(læs Grønbjerg). 
 
Da det er vores opfattelse at skolen spil-
ler en central rolle i sognet blev initiati-
vet til mødet taget. 
Mogens Ballegaard bød velkommen, 
hvo re f t e r  Graver s  Kjærgaa rd 
(byrådsmedlem Grønbjerglisten) rede-

���� Møde om Skolesituationen 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
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gjorde for forløbet set fra byrådets side. 
Herefter delte Alan Larsen (skoleleder i 

Grønbjerg) og Ole Berthelsen (formand 
for fællesbestyrelsen - skole og børne-

hus) opgaven med at fortælle hvor Grøn-

bjerg Skole (Børnenes Hus) stod i alt 
dette samt hvilke emner der kunne indgå 

i et høringssvar til byrådet. Efterfølgende 

berettede Finn Krogh Jørgensen om hvor 
langt man er i planerne med at oprette en 

friskole i Grønbjerg. 
Grønbjerg - 2000 rolle, kan man hævde, 

er hermed udspillet i og med at der er 

kræfter i gang med at sørge for at en fol-
keskole bibeholdes i Grønbjerg , og lyk-

kes det ikke, er der andre, der har taget 
initiativet til at der i Grønbjerg oprettes 

en friskole, således at der ”opretholdes, 

eller skabes grundlag for en skole”. 
Herefter udspandt der sig en diskussion 

om konsekvenserne af en sammenlæg-

ning af de to skoledistrikter. 
Indflydelse hvis de to skoledistrikter 

sammenlægges, bestyrelsessituationen, 
nybygning af klasselokaler (i Spjald), 

fragt af børn fra Spjald til Grønbjerg el-

ler måske omvendt, og så en del frustra-
tion over at mangle oplysninger og bud-

get bag forslaget, samt forskel på lands-
politiske udmeldinger og lokalpolitiske 

udmeldinger (styrke skolerne/besparelser 

i skolen) og endelig blev betydningen af 
at have en skole i lokalsamfundet også 

berørt. 

 

En undersøgelse 

Sluttelig havde Grønbjerg - 2000 udar-
bejdet en lille, helt uvidenskabelig kor-

rekt spørgeskemaundersøgelse som man 

bad deltagerne på mødet om at svare på. 
Der var mødt ca. 80 op til mødet, hvoraf 

71 deltog i undersøgelsen. 

 
På spørgsmålet: 

Hvis der ændres på skolen i Grønbjerg 

i betydelig grad skal Grønbjerg så satse 

på en friskole? 

 

63 svarede ja  

4 svarede nej  

4 ved ikke. 

 

Der var 42 der mente at en friskole 

skulle oprettes hvis man lagde de to 

skoledistrikter og skolebestyrelser 

sammen  

7 mente at det først skulle ske hvis de 

to skoler fik én leder 

6 mente at det først skulle ske hvis 1 - 

2 årgange blev flyttet til Spjald 

5 mente at det først skulle ske hvis man 

flyttede 3 - 4 årgange til Spjald. � 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 
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���� Hvorfor skoledebat? 
 
 
Ved: Gravers Kjærgaard 

 

Hvorfor debat om skolestrukturen i Vi-
debæk Kommune?  

Ved budgetlægning de foregående år, har 
vi gentagne gange været nødsaget til at 

lave besparelser på folkeskoleområdet. 

Dette har måttet ske, selvom kravene til 
folkeskolen er stigende. Altså stigende 

krav sammen med mindre, eller i bedste 

fald uændret økonomisk ramme. Det er 
selvsagt 2 størrelser, der ikke forenes 

særlig godt. Derfor har BUK 
(undervisnings- og kulturudvalget), med 

tilslutning fra hele Byrådet ønsket områ-

det til debat. Kort sagt, kan tingene gøres 
på en anden måde, så der opnås en be-

sparelse og resurserne udnyttes bedre? 
Dette ønske ligger tilbage i efteråret 

2003. I november 2003 var skolerne ind-

kaldt til et møde, hvor fælles ledelse blev 
drøftet. Det har vi så løbende debatteret i 

BUK udvalget, for igen at skulle tage det 

op i oktober 2004. I den mellemliggende 
periode har skolerne ikke været indkaldt. 

På budgetkonferencen i aug. 2004, mente 
et flertal af byrådets medlemmer, at vi 

skulle sende et forslag i høring, gående 

på at nedlægge alle de nuværende 8 di-
strikter og samtidig oprette 4 nye pr. au-

gust 2005. For at det kan lade sig gøre, 

skal forslaget vedtages inden 1. dec. 
2004. Forinden er en høringsperiode 8 

uger + 4 uger påbudt. Derfor er tingene 
gået meget hurtig, uden en detaljeret for-

beredelse i udvalget. Ved færre distrikter 

og dermed fælles indskrivning til 2 un-
dervisningssteder, kan der opnås større 

og færre klasser, dermed en besparelse 
på lærerstillinger. Det er meget kort for-

talt, hvad forslaget går ud på. Det er der 

så en lang række plusser og minusser 
ved, som er indeholdt i de høringssvar 

skoler, foreninger og enkeltpersoner har 

indsendt, som led i en demokratisk pro-
ces, forinden byrådet træffer en beslut-

ning.  � 

 
 

 
 

 

 

For børn og voksne 

I Grønbjerg Forsamlingshus 

Søndag d. 12. december  kl. 10 - 12 

 

Entre 10,- pr. person 

Kom og dans om juletræ og mød de 

glade nissepiger der deler godteposer ud. 
 

Derefter vil der være mulighed for at købe æbleskiver og gløgg 

samt kaffe og sodavand. 
 

Hilsen Grønbjerg Sogneforening 
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Nu er der gået et par uger, siden kommu-
nalbestyrelsen i Videbæk Kommune of-

fentliggjorde, at de ønsker at ændre sko-
lestrukturen, ved at reducere skoledi-

strikterne fra otte til fire. Et udspil, som 

blev udsendt med en argumentation, som 
i en skriftlig eksamen i 8. klasse ville ha-

ve givet bundkarakteren 03. Udspillet 

har nu været ude i høring i to af i alt otte 
uger, men det er svært at kommentere et 

udspil, som stadig er total blottet, for 
kommunalbestyrelsens argumentation. 

De sidste tilgængelige oplysninger, som 

man kan få på Internettet, er en indstil-
ling fra økonomiudvalget til byrådet, 

hvor der i første omgang skal spares 
500.000 kr. 

Selvfølgelig er vi, som bor i Grønbjerg, 

med børn i den skolesøgende alder be-
kymrede. Hvad er det der skal ske med 

vores skole? Som vi ser det på nuværen-

de tidspunkt, så har nogle i kommunal-
bestyrelsen, på et seminar på Skarrild-

hus, pludselig ønsket et emne til afstem-
ning, som ingen har haft mulighed for at 

sætte sig ind i. Ifølge de oplysninger vi 

har fået, får bestyrelsesmedlemmerne 
normalt lejlighed til at sætte sig ind i en 

sag, ved hjælp af et oplæg med facts om 
emnet. Hvorfor gjorde man ikke det i 

denne sag? Vi kan gætte og lægge uger 

med høringsfrister sammen og komme 
med et godt bud. Der skulle gøres "et el-

ler andet" inden kommunesammenlæg-
ningen, og det, uanset om det er begrun-

det eller ej. Som vi ser det, har man nu 

otte poser penge som man reducerer til 
fire. I vores tilfælde er det poserne i 

Grønbjerg og i Spjald, som slås sammen. 

Så fjerner man en håndfuld penge og 
rækker den til lederne med beskeden. 

"Her har i det der kan blive til jer – få det 
til at virke så godt som muligt." Hvad 

har de så af muligheder? De må vælge 

færre lærere, større klasser osv. og må-
ske i yderste konsekvens lukke en skole. 

Som vi ser det, har politikerne behændigt 
taget en overordnet beslutning, og over-

ladt de upopulære nedskæringer på de 

enkelte skoler til skolelederne. Man kan 
vel lidt populært sige, at kommunalpoli-

tikerne har givet aben videre til skolele-

derne. 
Når vi så i denne uge får oplyst, at øko-

nomiudvalget har indstillet til byrådet, at 
der skal spares 500.000 kr. er vi endnu 

mere rundt på gulvet. Der skal skaffes 25 

millioner og en af de tunge poster skal 
nu spare en halv million. En pinlig måde 

at kompensere for sin fejltagelse, for 
hvad er de reelle hensigter på længere 

sigt. 

���� Læserbrev i Ringkøbing Amts Dagblad 
 
Ved: Fra Klaus Tang og Torbjörn Lund-Nielsen 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70  -  Biltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78  -  Biltlf: 40 14 42 78 

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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Kære politikere. Giv os en chance for at 
spille med. Lad os få nogle facts på bor-

det. I må da have regnet lidt på dette, in-
den i stemte "ja" til forslaget. 

Som før nævnt, finder vi det ret svært, at 

komme med fornuftige indsigelser, mod 
et udspil der er i høring, når det er så 

ukonkret som det er. Og det er frustre-

rende! Vi kan ikke bare sidde med hæn-
derne i skødet og lade stå til. 

Vi er godt klar over, at mange små sko-
ler er pressede, men i Grønbjerg føler vi 

det stik modsatte. I 1993 havde vi 71 

børn. Når den næste børnefamilie med 
tre børn flytter til Grønbjerg, så hejser vi 

flaget og runder 100 elever. En procent-
vis fremgang, som ingen anden skole i 

kommunen kommer i nærheden af. Hel-

ler ikke efter en kommunesammenlæg-
ning. 

Vores Børnehus (daginstitution-SFO) 

ligger i sammenhæng med skolen. Med 

det udgangspunkt, fik vi forrige år god-
kendt, at vi kunne forsøge os med fælles 

ledelse og fælles bestyrelse i det, som vi 
nu kalder Børnenes Hus. Skillevæggen 

er væk. Lærere og pædagoger har samme 

opholdslokale, vi afleverer vores børn 
samme sted som vi henter dem. I foråret 

startede den nye leder, Alan Larsen 

som har formået at skabe en gejst og et 
sammenhold, som skinner igennem hos 

både ansatte og børn i skolen. Når vi ser 
vores børn i skolegården, så leger børne-

haveklassebørnene lige så meget med 

dem fra 7. klasse, som med deres jævn-
aldrende. Da man fra kommunens side i 

sin tid godkendte projektet, var det også 
med en besparelse, som begrundelse. 

Fælles ledelse, skolens sekretær kunne 

overtage funktioner, så der blev frigivet 
timer til lærere og pædagoger. Har dette 

forsøg været med i betragtningerne og 

hvad skal der ske med alt dette, hvis vi 

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen     
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !    
prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,---- kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time    
    
    

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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skal lægges sammen med Spjald? 
Efterhånden som børnetallet steg i Bør-

nehuset, måtte vi udvide arealet. Hvad 
kunne man gøre? Vi inddrog nogle par-

keringsbåse og havde et stort areal vest 

for skolen, som lå hen i ukrudt og et par 
jordbunker. I dag har vi en stor parke-

ringsplads, som der slet ikke var penge 

til. Men hvad gør man i Grønbjerg. Vi 
samles og graver, planerer og lægger be-

lægningssten. Hvor meget belastede par-
keringspladsen det kommunale budget? 

Ligeså med "Grunden" ved siden af. I 

dag er det et legested med en kælkebak-
ke, en bålhytte, frugttræer foruden alle 

de andre træer der er plantet og ungerne 
har deres egen køkkenhave. Hvad koste-

de det kommunen? 

Man kan ikke lade være med at tænke på 
Videbæk Kommunes "Vision 2008 - 

Rummelighed i folkeskolen." Børn med 

problemer har været - er - og vil i fremti-

den komme i Grønbjerg Skole og trives i 
den rummelighed vi har. Prøv at sæt dis-

se børn i en klasse med 26 elever. Er der 
så rummelighed til disse elever, eller må 

der oprettes specialundervisning? – Og 

hvad koster det? 
Kære Politikere. Vi håber at I, inden i 

vedtager noget, lige ser en ekstra gang 

på, ikke bare hvad det koster, men også 
på, hvad vi får for pengene. Vi skulle nø-

digt ende i noget dårligere, som ender op 
i, at koste lige så meget. Det er ikke altid 

vi er enige i det der besluttes, men vi har 

respekt for beslutninger, deri også bespa-
relser, som er analyserede og gennemar-

bejdede, men... lad nu ikke kommunalre-
formen ødelægge jeres sunde dømme-

kraft. 

Børnenes Hus er vores og denne sam-
menhængende institution vil vi i Grøn-

bjerg kæmpe for med næb og klør.  � 

Kirkekaffe og Åbent Hus hos præsten 
 

Præstefamilien er nu flyttet i embedsboligen på Algade 34  
 

Menighedsrådet og præstefamilien inviterer i den anledning på  
kirkekaffe og Åbent Hus  

 

Alle er velkommen til at se indenfor i den ”nye” præstebolig samt den nytil-
byggede konfirmandstue og arbejdskontor. 
 

Søndag d. 28. november kl. ca. 15  
(efter gudstjenesten i Nr. Omme Kirke) 

Grønbjerg byGrønbjerg byGrønbjerg byGrønbjerg by---- og Erhvervsudvikling ApS og Erhvervsudvikling ApS og Erhvervsudvikling ApS og Erhvervsudvikling ApS 
Afholder Generalforsamlinger Afholder Generalforsamlinger Afholder Generalforsamlinger Afholder Generalforsamlinger     

Torsdag d. 18. november 2004 kl. 19Torsdag d. 18. november 2004 kl. 19Torsdag d. 18. november 2004 kl. 19Torsdag d. 18. november 2004 kl. 1900000000 
Vi begynder med virksomhedsbesøg hos:  

JKE - Design / Holger Sørensen, Holstebrovej 8, Grønbjerg 

 

Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:Generalforsamlingerne fortsætter herefter i:    

Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 20Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 20Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 20Storrummet i Børnenes Hus kl. ca. 2000000000 
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���� GUFs høringssvar 

Ved:Form. Torben Sønderby og næstf. Lisbeth Sand Larsen 

Grønbjerg Gymnastik og Ungdoms-Forening (GGUF) 
vil hermed gerne komme med nogle synspunkter an-

gående kommunens planer om at ændre de nuværende 
8 skoledistrikter til 4 skoledistrikter. 

Som en forening blandt mange andre i et lille lokal-

samfund kunne GGUF i sidste sæson mønstre 524 ak-
tivitetsmedlemmer fordelt på de 4 aktivitetstilbud: 

gymnastik, badminton, svømning og Tour de Pedal.  

Det synes vi selv er ret imponerende! Bag alle aktivi-
teterne står den frivillige bestyrelse, de frivillige lede-

re og trænere, - uden dem kunne det ikke lade sig gø-
re. 

Ved sammenlægningen af Spjald og Grønbjerg skole-

distrikter kan man frygte, at Grønbjerg Skole med ti-
den kun vil være en lille ubetydelig satellit til Spjald 

Skole, som nemt kan "skrottes". Dermed mister lokal-
samfundet et velfungerende og naturligt samlingssted. 

Hvis børnene først får deres daglige skolegang i 

Spjald, er vi som forening bange for, at de også flytter 
deres fritidsaktiviteter, - måske især "de stærke børn", 

som har let ved at indgå i større sociale sammenhæn-

ge. Tilbage er der "de social svage børn", som vi som 
forening ikke kan tilbyde de sædvanlige aktiviteter, da 

vi må påregne at tilslutningen er for lille. 
Som forening ved vi, at det er nemmere at påvirke 

børn og forældre til at deltage i fritidsaktiviteter, når 

de foregår i et lille lokalsamfund. Vi har alle, og især 
som forening, en social forpligtigelse til at tage os af 

de svage. I et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, 
føler man ofte et større socialt ansvar. 

I de tre sidste sæsoner har vi i GGUF med stor succes 

haft brugere fra Lyngdal, som frivillige badmintontræ-
nere. I et lille samfund som Grønbjerg ved vi, at tillid 

skaber tillid og fælles respekt, og kan vi som forening 

være med til at give brugerne i Lyngdal en ballast 
med i rygsækken, gør vi det gerne. Men dette vil 

fremover ikke være muligt, såfremt der ingen børn er 
at træne. 

Denne blandt mange andre solstråleoplevelser frygter 

vi forsvinder, hvis børnene rives væk fra deres hver-
dag i Grønbjerg. � 
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���� GIFs høringssvar 
 
 
Ved: Leif Kjærgaard, Børge Jensen, Else- 
 
Marie Kokholm, Bill Pedersen, Bo Mølgaard 

 

Grønbjerg Idrætsforening er en forening 
der varetager alt der har med følgende 

aktiviteter at gøre: 
 

• Børnefødbold 

• Voksenfodbold serie 6 

• Vooksenfodbold Old-boys 

• Damefodbold serie1 

• Kroket for de ældre 

• Net-café for de unge 7-18 år 
 

Vi har i de seneste år haft en stor frem-

gang i klubben, pga. at der er kommet 
mange nye familier til Grønbjerg bl.a. 

fordi Grønbjerg har en lille og meget 
velfungerende skole. 

 

På grund af dette er vores store bekym-
ring omkring den nye skolestruktur, at 

der på sigt ingen skole vil være i Grøn-
bjerg. Dette begrundes i at, der er lagt op 

til at Grønbjerg og Spjald skal have fæl-

les skoleledelse i fremtiden, og at vi der-
for frygter at man vil flytte de største 

klasser til Spjald forholdsvis hurtigt efter 

at den nye skolestruktur er trådt i kraft. 

Man kunne ligeledes forestille sig at man 
inden for en yderligere overskuelig år-

række, vil flytte resten af klasserne og 
dermed lukke Grønbjerg Skole. 

 

Dette tænkte eksempel vil naturligvis 
være en katastrofe for vort lille samfund, 

som herved vil få svært ved at tiltrække 

nye/unge borgere til byen. 
 

Det vil samtidig berøre Grønbjerg 
Idrætsforening, såvel som de øvrige for-

eninger i lokalsamfundet, da vi herved 

vil få et mindre grundlag end det vi ken-
der i dag. Man kan forestille sig, at bør-

nene vil foretrække at gå til fritidsaktivi-
teter, der hvor de går i skole. 

Med det samme Grønbjerg Idrætsfor-

ening bliver svækket på børnesiden, 
frygter vi det vil være umådeligt svært at 

beholde vores velfungerende forening, 

som er til gavn for hele byen. Dette vil 
ligeledes betyde at andre i lokalsamfun-

det vil blive berørt, idet vor handel ligger 
i den lokale brugs, som så vil miste om-

sætning. 

 
Grønbjerg Idrætsforening støtter herfor, 

at vi i Grønbjerg får lov at fortsætte 
uændret med egen skolebestyrelse og 

egen skoleledelse uafhængigt af Spjald. 
� 

Grønbjerg Grønbjerg Grønbjerg Grønbjerg ---- Holmsland Holmsland Holmsland Holmsland    

MaskinforretningMaskinforretningMaskinforretningMaskinforretning 
v/Arne Nielsen 

 

www.holmsland.com 

 
Din lokale maskinhandler har altid et  
godt tilbud på nye og brugte maskiner. 

 Ring og hør nærmere !  

Algade 2B, Grønbjerg 
6 9 7 1   S p j a l d 
Tlf. 97 38 40 35  

Vestervang 3, Kloster 
6950  Ringkøbing 
Tlf. 97 33 72 11  



44 

���� Skole og bestyrelse 
 
 
Ved: Alan Larsen og Ole Berthelsen 

 
Da Børnenes Hus sidste gang skrev nyt 

til Runestenen, havde Byrådet netop be-

sluttet at sende følgende ud til høring: 
 
Følgende skoledistrikter med tilhørende selv-

forvaltende enheder nedlægges pr. 31. juli 

2005: 

  

Spjald, Fjelstervang, Grønbjerg, Herborg, Nr. 

Vium, Troldhede, Videbæk og Vorgod.  

 

Følgende nye distrikter oprettes pr. 1. august 

2005: 

 

Distrikt Nord:  

Bestående af de tidligere Spjald og Grønbjerg 

skoledistrikter. 

 

Distrikt Vest: 

Bestående af de tidligere Videbæk og Herborg 

skoledistrikter. 

 

Distrikt Syd: 

Bestående af de tidligere Nr. Vium og Troldhe-

de skoledistrikter.  

 

Distrikt Øst: 

Bestående af de tidligere Vorgod og Fjelster-

vang skoledistrikter. 

 

I hvert af de nye distrikter etableres pr. 1. au-

gust 2005 1 ny selvforvaltende enhed. De 4 nye 

selvforvaltende enheder varetager de opgaver, 

de 8 nedlagte selvforvaltende enheder havde. 

Undervisningen og pasningen placeres i de ek-

sisterende bygninger i de nuværende 8 distrik-

ter.  

 

Hver af de 4 nye selvforvaltende enheder skal 

have 1 bestyrelse, 1 leder, et antal afdelingsle-

dere, 1 drift (pædagogisk, økonomisk, admini-

strativt, teknisk m.m.). 

 

Ja efter ovenstående sværte, måtte besty-
relsen tage en dyb indånding, stikke fin-

geren i jorden, for at finde en løsnings-

model, der kan tilgodese forældrene og 
personalet i Børnenes Hus. 

Jeg vil gerne her slå fast, at bestyrelsen 
ikke har ligget på den lade side. Vi har 

haft en stor mødeaktivitet med flere 

ugentlige møder. Der har været møder på 
rådhuset – møder med bestyrelsen fra 

Spjald – møde med klasseforældrerådene 

- ja og så alle de møder, vi har holdt in-
ternt for at få diskuteret os frem til en 

fælles holdning. 
Midt i høringsperioden besøgte BUK ud-

valget os til et dialogmøde. Ikke for at 

tilgodese Grønbjerg i høringsperioden, 
men af den praktiske grund, at BUK ud-

valget besøger alle institutioner i kom-
munen i løbet af valgperioden, og nu var 

det så vores tur til at få besøg. 

Her lagde bestyrelsen og medarbejderre-
præsentanterne sig virkelig i selen. Vi 

synes selv, at vi havde en god og vellyk-

ket aften, hvor BUK vendte hjem med en 
klar fornemmelse af, hvad det er vi 

Er du vaks 

så kom straks 

jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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brænder for her i Børnenes Hus og at det 
er hjerteblod der røres ved i strukturde-

batten. Alt dette arbejde gør vi i håb om 
en god og bæredygtig fremtid for Børne-

nes Hus. 

 
Efterfølgende bringer vi vores hørings-

svar til kommunen. Her fremgår det med 

alt tydelighed, hvad vi er nået frem til. 
Der er kommet 22 høringssvar til kom-

munen, (alle kan læses på kommunens 
hjemmeside) ja og de 7 kommer fra 

Grønbjerg. Det er dejligt at mærke, at 

der er så stor opbakning til Børnenes 
Hus – vi kan nu kun håbe på politikerne 

tilgodeser vores ønsker. 
 

Vi vil gerne fra bestyrelsen sige tak til 

alle, der har bidraget til debatten og her-
med har været med til at klæde bestyrel-

sen på til at give vores høringssvar. 

 

Høringssvar fra Børnenes Hus 

angående 4 skoledistrikter i Videbæk 
Kommune: 
 

Vi har indset nødvendigheden af 
besparelser inden for det kommunale 

skolevæsen. Vi har overvejet mange 
muligheder i denne korte tidsfrist. Derfor 

er høringssvaret inddelt i 2 afsnit – et 

afsnit der kort omhandler mulige 
konsekvenser ved en Distrikt Nord 

model, og et afsnit der beskriver en 

bæredygtig alternativ ”Grønbjerg-
model”. 

Model 1 på distrikt nord, ud fra gæl-
dende tolkning af regler (UVM): 
Hele indskolingen i distrikt Nord under-
vises i Grønbjerg. 

Dvs. ca. 120 børn fordelt i 7 klasser. 

3.-9. kl. undervises på Spjald skole. 
”Grønbjerg børn” i SFO i Grønbjerg 

”Spjald børn” i SFO i Spjald 

 
Konsekvenser: 

• En pæn besparelse på lærerstillinger 
ved større klassekvotienter 

• Meget transport af mange børn 

• Kraftige forældreprotester fra både 

Spjald og Grønbjerg 

 

Model 2 ud fra en ny tolkning af reg-
ler (KL): 

• 0. – 5. klasse undervises i Børnenes 

Hus i 2 afdelinger 

• 0. – 9. klasse undervises i Spjald i 4 af-

delinger 

• ”Grønbjerg børn” i SFO i Grønbjerg 

• ”Spjald børn” i SFO i Spjald 

 

Konsekvenser: 

• En moderat besparelse 

• Transport af mange børn 

• Overførsel af børn fra nuværende 
Spjald skoledistrikt. 

• Problemer med personalefastholdelse 

ved en for lille arbejdsplads i Grøn-
bjerg 

• Ikke acceptabelt for forældrekredsen i 

Distrikt Nord 

Grønbjerg Vandværk 
 

afholder ordinær generalforsamling 
 

onsdag den 24. november kl. 19  

Idrætsforeningens Klubhus, Frydendalsvej. 
 Bestyrelsen 
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De 2 modeller er bekymrende og er 
ikke bæredygtige på sigt fordi: 
 
1. Nedlæggelse af bestyrelsen for Børne-

nes Hus i Grønbjerg:   

 

• Det ville være meget svært for foræl-

drene at acceptere tabet af indflydelse 

på egne børns hverdag i Børnenes Hus 

• I en kommende bestyrelse vil forældre 

i Grønbjerg i bedste fald få 1-2 pladser 

• Tab af forældreopbakning til frivilligt 
arbejde, f.eks. renovering/opbygning af 

legeplads, bålhus, P-plads og grønne 

områder. Herved opnås en besparelse/
forbedring af Børnenes Hus uden mer-

udgift for kommunen. Bestyrelsen er 
katalysator for forældrenes store ind-

sats. Det vil være svært at fastholde 

ved nedlæggelse af bestyrelsen. 

• Mange vælger at bosætte sig i Grøn-

bjerg pga. den lille skole med tryghed, 

overskuelighed og kvalitet. 

• Det vil blive svært for børnehavedelen 
i Grønbjerg at blive repræsenteret i en 

kommende bestyrelse. (I forsøgspro-

jektet er de sikret 2 repræsentanter i be-
styrelsen.)   

 
2. Hvad med forsøgsprojektet og fælles 

ledelse/bestyrelse i Børnenes Hus ? : 

 

• Det er et forsøgsprojekt, der skulle ha-

ve været evalueret i 2006. Det store 

stykke arbejde der ligger til grund for 
projektet, vil synes tilsidesat. 

• Vi har en god og velfungerende institu-

tion, som stadig er i en startfase. Der 
vil være mulighed for at finde besparel-

ser indenfor nuværende projekt.  

• Forsøgsprojektet er fra aug. 2004 ført 

ud i livet, og nu ser og mærker vi ”det 

pædagogiske sus”. Vi har nu et engage-
ret og nytænkende personale, samt 

trygge og velfungerende børn.  

• Vores udviklingsarbejde kan bruges 
som model for andre.  

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for 
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det. 

Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset     
sker det hos:sker det hos:sker det hos:sker det hos:    
    

Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7Marianne Nielsen, Grønnegade 7    
    

Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80Tlf.: 96 94 01 80    
    

Hvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglen....    
    

Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:    
Leje af: Leje af: Leje af: Leje af:     
Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)    kr. 700,kr. 700,kr. 700,kr. 700,----    
Køkken ved spisningKøkken ved spisningKøkken ved spisningKøkken ved spisning    kr. 300,kr. 300,kr. 300,kr. 300,----    
Køkken ved kaffebordKøkken ved kaffebordKøkken ved kaffebordKøkken ved kaffebord    kr. 200,kr. 200,kr. 200,kr. 200,----    
Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,---- rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen.    

Borde og stole lejes ud af huset: 
Borde 12,- kr. pr. stk.  
Stole 5,- kr. pr. stk. 
Service 10,- kr. pr kuvert 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  
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• Projektet opfylder kommunens vision 
om ”helhed i barnets hverdag”. Det vil 

sige en lettere overgang fra daginstitu-

tion til skole og fra skole til SFO. 
 

3. Hvad med personalet?: 

• Vi har en engageret og velkvalificeret 

personalegruppe. Den kan blive svær at 

fastholde ved sammenlægning med 
Spjald. 

• Et godt arbejdsmiljø der fastholder de 

kvalificerede medarbejdere. 

• Skift mellem flere arbejdssteder vil væ-

re en væsentlig forringelse af arbejds-

miljøet. 

• Medarbejderne har et stort medejerfor-

hold, hvilket ses i ansvarlighed over for 

egen efteruddannelse og udvikling. 
 

4. Pædagogiske problemfelter: 

• Rummeligheden i Børnenes Hus vil gå 

tabt. Vi rummer ressourcekrævende 

børn, der profiterer af at gå på en lille 
overskuelig skole.  

• ”Helhed i barnets hverdag” går tabt for 
børnene ved en sammenlægning med 

Spjald. 

• Indskolingsbørn bør undervises i bør-
nenes nærmiljø, og ikke transporteres 

til nabobyen. 

 

”Grønbjerg-modellen”: 

Vi har forståelse for, at der må ske 

besparelser også inden for vores område. 
Som oven for nævnt har vi svært ved at 

finde bæredygtige besparelser i en 
Distrikt Nord model. Det er selvfølgelig 

ikke nemt at spare yderligere ind til 

benet, uden at det vil synes som en 
forringelse af nuværende niveau.  

Som alternativ til Distrikt Nord vil vi 
dog foreslå, at vi selvstændigt forestår de 

nødvendige besparelser. Med udgangs-

punkt i vores eget udviklingsprojekt og 
udfordringen ved Vision 2008, har vi 

søgt inspiration til vores egen Grønbjerg 

Model, som endnu er i idéfasen. 
 

Vi mener, at vi pædagogisk forsvarligt 
kan spare de 594 timer, som vi får ekstra 

tildelt, pga. at vi er en lille skole. Denne 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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besparelse vil vi finde gennem en ændret 
struktur og anderledes tilrettelæggelse af 

undervisningen. I stedet for en øget sam-
læsning af timer, foreslår vi skolen op-

delt i tre afdelinger med selvstyrende te-

ams. 
 

Indskolingen: 0. - 2. klasse 

(førskolebørnene indsluses pr. januar) 
Mellemgruppen: 3. - 5. klasse 

De store: 6. – 7. klasse (evt. fælles fag-
dage med Spjald) 

 

Personalemæssigt består indskolingen af 
børnehaveklasseleder, en danskfaglig og 

en naturfaglig lærer. Efter 1. januar hvert 
år indgår pædagoger fra børnehusdelen i 

teamet. 

I mellemgruppen og de stores afdelinger 
parallellægges fagene, således at lektio-

nerne kan dækkes af et passende antal 

lærere i forhold til antallet af elever.  
 

Undervisningen foregår med holddannel-
se som pædagogisk princip. De selvsty-

rende teams planlægger og afholder selv 

lektionerne i fastsatte fagblokke. Bespa-
relsen opnås bl.a. Ved, at 2 lærere plan-

lægger og gennemfører undervisningen 
for 3 årgange. 

 

Nedenstående skema er i grundform et 
eksempel på, hvordan et skema i mel-

lemgruppen kunne se ud: (udeladt pga. 

tekniske vanskeligheder) 
 

Fælles morgensamling: 
Skoledagen starter fælles med morgen-

sang, fælles beskeder, oplæsning eller 

andet. ( ca. 5-10 min.). 
 

Fælles 3.-4.-5.kl: 
Dagligt: Individuel læsning, fællesople-
velser, de timeløse fag, og idrætsunder-

visning. 

Hele skolen onsdag: 
Fælles lektion for hele skoledelen. De 

forskellige afdelinger har på skift ansva-
ret for tilrettelæggelse af denne. 

 

Fagblok: 
Her planlægger de selvstyrende teams 

fordeling og indhold af fagene dansk, 

matematik, natur/teknik, historie, kri-
stendom, (idræt) og engelsk. 

 
Der kan i Grønbjerg-modellen, og i et 

tættere samarbejde med Spjald skole om 

drift, findes yderligere midler som vil 
kunne bruges til udvikling og til fremti-

dige udfordringer. 
 

Konklusion: 

Vi håber, at argumenterne i vores hø-
ringssvar har overbevist jer om vigtighe-

den af, at vi i Grønbjerg fortsat har en 

selvstændig og velfungerende institution, 
og at vi samtidig har vist viljen til at tage 

vores del af det økonomiske ansvar. 
 

Da vores medarbejdere og bestyrelse 

skal samarbejde om en økonomisk og 
pædagogisk bæredygtig udvikling af 

Grønbjerg-modellen med selvstyrende 
teams, må vi gøre opmærksom på, at 

tidsfristen august 2005 er for kort.  

Det er vores håb, at selvstændighedskul-
turen og den stærke lokale opbakning i 

Grønbjerg fortsat kan komme Videbæks 

kommunale skolevæsen til gode. 

Vær mæ´ å æ vogn - 
Meld dig til æ vejviser  
for Nr. Omme Sogn 
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���� Høringssvar 
 
 
Ved: Jane og Børge Jensen 

 

Vi vil som forældre gerne give et hø-
ringssvar ang. Skolesammenlægningen i 

Videbæk kommune, set med vores øjne i 
et velfungerende lokalsamfund. 

Vi har valgt at bo i Grønbjerg. Få børn i 

Grønbjerg. Få dem passet i Grønbjerg og 
få dem i skole i Grønbjerg. Vi ser ikke 

noget positivt i at få fælles ledelse med 

Spjald skole. Af flere grunde: Vi får 
mindre indflydelse, vores børn risikerer 

at skulle med bus til Spjald, til større 
klasser, med mindre tid til det enkelte 

barn. Vi mener det bedste er at lade 

Grønbjerg kommuneskole forblive som 
den er nu. Der er bl.a. projekt Børnenes 

Hus, hvor der er fælles ledelse skolen og 
børnehuset imellem. 

Vi sætter stor pris på, at vores børn er so-

ciale. Det bliver de når de kender alle, 
uanset alder. Vores datter på 4 år går i 

børnehaven, men kender alligevel børne-

ne i 6-7 klasse. I timerne mener vi også 
det er et plus med færre elever. Der er 

mere tid til det enkelte barn. Vi er bange 
for  at der bliver tabt nogle børn ved stør-

re klasser. Vores børn har et godt forhold 
til både lærere og inspektøren på skolen. 

Børnene lærer at respektere og hjælpe 

hinanden uanset alder. Vi synes det er 
vigtige værdier som er på Grønbjerg sko-

le. Som lokalsamfund frygter vi også at 

gymnastikforeningen og idrætsforenin-
gen vil miste medlemmer. Vi tror at bør-

nene vil søge hen, hvor kammeraterne er. 
Hvis vi er lagt sammen med Spjald, som 

har flere børn pr. årgang vil det være na-

turligt for børnene at søge mod Spjalds 
fritidsaktiviteter. Huspriserne vil falde. 

Folk vil ikke længere søge mod Grøn-
bjerg pga. den lille lokale skole, for sko-

len vil ikke længere være et solidt funda-

ment. Hvad sker der næste gang der skal 
spares? Så vil det naturligt være Grøn-

bjerg skole det går ud over. 

Det går fremad for Grønbjerg skole. P.t. 
næsten 100 elever. Vores projekt Børne-

nes Hus bør få lov at vise, hvad det kan 
udvikle sig til.  � 

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 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
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���� Høringssvar 
 
 
Ved: Klaus Tang og Torbjörn Lund-Nielsen 

 

Undertegnede henvendte sig til Jer kom-
munalpolitikere, i begyndelsen af hø-

ringsperioden, og samme brev blev sendt 
som læserbrev i Ringkøbing Amts Dag-

blad og Herning Folkeblad. 

Som vi skrev, følte vi oplægget var for-
hastet og for ukonkret. Dette er stadig 

vores holdning. 

 
Vi koncentrerer os om det som berører 

os, og det er Grønbjerg. Vores klare mel-
ding skal være, at vi i Grønbjerg ønsker 

et selvstændigt skoledistrikt. Lad os køre 

forsøgsprojektet færdigt! 
Vi har en fantastisk engageret og saglig 

skolebestyrelse, som formår det vi også 
ønsker. En fornuftig argumentation, som 

sagligt og konstruktivt tilkendegiver 

holdningerne i Grønbjerg, uden mudder-
kastning, som ikke fører nogle vegne. 

 

Vi har dog nogle få tilføjelser, som vi 
også ønsker I skal tage med i betragt-

ning, når I skal tage stilling til forslaget. 
 

Når I ser på udviklingen i Grønbjerg som 

helhed, ser I den som positiv eller nega-
tiv? 

 
Når I ser på Børnenes Hus og forsøgs-

projektet, fælles ledelse, fælles bestyrel-

se, elevtal, osv. Hvordan stemmer det 
overens med en sammenlægning med 

Spjald? 

Hvordan ser i Børnenes Hus, når vi taler 
om begrebet ”Rummelighed”? 

 
Hvilken betydning har det for et landsby-

samfund, som er i fremgang, at der også 

på længere sigt er en velfungerende sko-
le? 

 

Har I lagt mærke til, at Grønbjerg faktisk 
har kunnet tiltrække børnefamilier? 

 
Hvis ”Grønbjerg Modellen” som man 

hører Børnenes Hus omtalt, får lov at ud-

vikle sig, tror vi på at det, kombineret 
med billige huspriser, kan tiltrække end-

nu flere børnefamilier. Hvad er værdien i 
skatteindtægt pr. børnefamilie? 

 

Der skal helt sikkert spares også i Grøn-
bjerg, men det må aldrig udelukkende 

dreje sig om tørre tal. Hvad får man for 

pengene i Grønbjerg, selvstændigt - eller 
- sammen med Spjald? 

 
Det har efter vores mening været svært at 

forholde sig til det udspil der kom fra 

kommunalbestyrelsen, selv om der efter-
følgende er kommet holdninger fra en-

kelte politikere frem på møder, og som 
vi har kunnet læse i dagspressen. Heldig-

vis er politikere jo mennesker, som Tor-

ben Nørregaard sagde det på mødet i Vi-
debæk, hvilket også betyder at argumen-

tation påvirker. Vi er glade for, at der er 

nogle, som træder på bremsen. Forhast 
ikke, men få tingene gjort rigtigt fra star-

ten - uanset kommunalreform.  � 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Vi vil med denne indsigelse gøre op-
mærksom på, at byrådet med sit forslag 

om Skoledistrikt Nord, ikke blot rammer 
Børnenes Hus, men at et sådant forslag 

også vil ramme hele vores lokalsamfund. 

Vi vil gøre opmærksom på, at nogle af 
de indsatsområder vi har haft i Grøn-

bjerg, bl.a. Børnenes Hus, Lokal Brug-

sen, fortsat tilflytning af børnefamilier, 
huspriser samt forenings og klubliv, vil 

blive påvirket af en sådan beslutning. 
  

Vi frygter at Grønbjerg ikke længere vil 

være så attraktiv at flytte til, og at en el-
lers positiv udvikling i forhold til ind-

købsmuligheder og hussalg hurtigt vil 
vende. 

 

I Grønbjerg har vi altid måttet kæmpe 
for det vi gerne vil have.  I Grønbjerg 

snakker vi altid om fremtiden, men de 

seneste uger har snakken også handlet 
meget om, hvad vi skal gøre for at beva-

re alt det vi har skabt indtil nu. 
 

 Byrådet foreslår, at nedlægge kommu-

nens 8 skoledistrikter og genoprette 4 
nye, større skoledistrikter. Vi stiller os 

ikke tilfredse med at man kan blive” 
nødt til” at forringe det helt enestående 

og velfungerende tilbud vi har til alle vo-

res børn i alderen fra 3-14 år i Børnenes 
Hus i Grønbjerg. 

 

Børnenes Hus er gennem mange år byg-
get op og udviklet af såvel dygtigt perso-

nale som frivillig, fælles arbejdskraft fra 
hele byen. Fællesskab og samhørighed er 

vigtige værdier i et lille samfund som 

vores. For de fleste familier bosiddende i 
Grønbjerg og vel i de fleste små sam-

fund, er det en væsentlig, måske ligefrem 
grundlæggende værdi, at vi kan lade vo-

res børn vokse op i det trygge, overskue-
lige nærmiljø, som vi selv er med til at 

sætte vores præg på. 

Laver man markante ændringer på skole-
området, Børnenes Hus, frygter vi at det 

vil få alvorlige konsekvenser for hele lo-

kalsamfundet. Vi kan frygte, at vi med 
en ændret struktur, vil få over ordentligt 

svært ved, at give vores børn og unge 
den tilknytning til byen, som vi synes er 

den bedste for dem i deres barneår.  

 
Da en gruppe forældre i 1995 stiftede 

Grønbjerg Ungdomsklub var det og er 
det stadig klubbens formål, at give de 

unge fra og med 5. klasse til og med 8. 

klasse et fast samlingspunkt i Grønbjerg 

by. Klubben har, i de 9 år den har eksi-

steret, haft en tilslutning på tæt ved 100 

%, og kun få ændringer på lederfronten, 
hvilket er med til at gøre ungdomsklub-

ben til en stabil base, hvor byens unge 
nyder og er trygge ved at komme. Det er 

med i Ungdomsklubbens formål, at klub-

aftnerne bygger på de unges ideer og 

præmisser under råd og vejledning fra 

de voksne ledere. Det kan ikke undgås at 
grundlaget for at sådant arbejde vil for-

svinde sammen med børnene.  

 
Det vil få konsekvenser for Grønbjergs 

fremtid hvis man fratager os vores vig-

tigste ressource, nemlig børnene.  � 

���� Ungdomsklubbens høringssvar 
 
 
Ved: Formand Tommy Kjeldgaard 
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���� Nyt menighedsråd 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

 

22 var mødt til Menighedsrådets oriente-
rings- og opstillingsmøde i Børnenes 

Hus tirsdag d. 7. september. 
Formand for valgudvalget Erik Ellegaard 

bød velkommen og gav ordet til Ole 

Rasmussen der fortalte om det første me-
nighedsråd i Jerusalem. 

 

Herefter orienterede Erik Ellegaard om 
arbejdet i menighedsrådet de sidste fire 

år. 
Ole Rasmussen fortsatte med sine visio-

ner for arbejdet i Nr. Omme Sogn, Grøn-

bjerg. 
 

Derefter var der kaffe og efterfølgende 
kunne der opstilles en liste. 

 

Fra det siddende menighedsråd havde 
Hanne Kjærgaard og Helle Engestoft 

valgt at stoppe. 
Der blev opstillet en liste med følgende 

sammensætning 

 
Else Pedersen, Eva Broni, Dorthe Liv, 

Klaus Jensen, Marianne Hansen og Erik 

Ellegaard.  
Såfremt der ikke indkommer flere lister 

er disse medlemmer af det nye menig-
hedsråd, der tiltræder første søndag i ad-

vent. 

Heraf er de to nye i det kommende me-
nighedsråd Eva Broni og Dorthe Liv. 

 
Da der ikke er indkommet flere lister bli-

ver der ”fredsvalg” hvilket vil sige at den 

opstillede liste er det kommende menig-
hedsråd. � 

Fra venstre: Dorthe Liv, Else Pedersen, Marianne Hansen, Erik Ellegaard, Klaus Jensen, Eva Broni 

og pastor Ole Rasmussen. 
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I de snart 4 år der er gået siden sidste 
valg er der sket temmelig meget her i 

Grønbjerg eller Nr. Omme sogn som vi 
jo også hedder. 

 

Af de større ting kan nævnes at vi har ta-
get afsked med Pastor Mølgaard Otto-

sen, der har været vores præst i mange 

år. 
Og selv om et præstestop var lige ved at 

give os grå hår i hovedet, fik vi heldigvis 
dispensation til at søge en ny præst.  

Det blev Ole Rasmussen, som vi har haft 

et vældig godt samarbejde med indtil nu. 
Han er allerede kommet med mange nye 

tiltag. Det håber jeg at han vil blive ved 
med. 

Så har vi været med til at vælge ny bi-

skop, som blev Elisabeth Dons Christen-
sen.  

Ole var den første præst hun ordinerede, 

så menighedsrådet blev indbudt til spis-
ning i bispegården i Ribe. Det er ikke 

sikkert at de næste får lov til det. 
Og da vi nu har fået ny præst skulle vi jo 

have præstegården renoveret. 
I den forbindelse har vi fået lov til at 

bygge et nyt konfirmandhus i forbin-

delse med præstegården, det kan også 
bruges til div. møder og foredragsafte-

ner. 

Så vi glæder os meget til det bliver 
færdigt. Det skulle den gerne være her 

omkring 1. oktober. 
Til konfirmandlokalet har vi fået mulig-

hed for at købe et godt klaver, da vi har 

modtaget en arv til kirken.  
Det er rart at der er nogle der tænker på 

kirken også i den forbindelse. 
På kirkegården er der også sket lidt nyt, 

da der er blevet anlagt et stykke græs 

hvor man kan blive begravet, og hvor 
man kan få en sten lagt ned i plan med 

græsset. 

I forbindelse med begravelse er vi ved at 
få udarbejdet en pjece der fortæller alt i 

���� De sidste 4 år i menighedsrådet 
 
 
Ved: Erik Ellegaard 

KIRKEBIL TIL NR OMME KIRKE 
 

Bliv afhentet ved døren når du skal i kirke. 
 
Du skal: 
 
Ringe tlf.: 20 13 25 13 - Vildbjerg Taxi op opgiv dit navn og adresse 
senest kl. 18.00 dagen inden gudstjenesten.  
 
Kirkebilen henter og bringer dig ved døren.  
 
Virkningen træder i kraft fra 1. søndag i advent og gælder alle gudstjene-
ster 
 

Bemærk: Kirkebilen kører kun hvis du/I har bestilt den. 
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forbindelse med en begravelse. Den er li-
ge ved at være på trapperne. 

Kimelauget blev stiftet d. 28. august 
2001 af initiativtagere udenfor menig-

hedsrådet. Det er dejligt når nogen uden-

for menighedsrådet kan tage sådanne ini-
tiativer. Så nu bliver der kimet ved man-

ge højtider og Kimelauget kan bestilles 

til at kime ved bryllupper. 
I forbindelse med ringning er der sat 

penge af til automatisk ringning. Der 
har været snakket meget frem og tilbage 

om det etisk rigtige i at lave automatisk 

ringning i en så gammel kirke. Så det er 
ikke blevet besluttet endnu, hvad man 

skal her. 
Kirkebogen er blevet moderniseret, så 

nu foregår det hele, via pc, i den elektro-

niske verden. Og da vi har fået en ung 
præst, skal det nok komme til at kører. 

Og endelig, i 2003, fik vi en ny salme-

bog, den har været undervejs i flere år. 
I forbindelse med kirken som arbejds-

plads er der blevet udarbejdet en ar-
bejdspladsvurdering, der viser om de 

ansatte trives på arbejdspladsen, og om 

sikkerheden er i orden. 
Minikonfirmander er blevet startet op 

inden for de seneste år, hvor nogle frivil-
lige hjælper præsten med undervisningen 

af 3. klasses elever. 

 

Så har vi nogle traditioner som har fore-
gået i kortere eller længere tid.  

Blandt andet 

• Udflugten i juni 

• Familiegudstjeneste et par gange om 

året  

• Julekoncert 

• Og så har vi besøg af børnehuset i 

kirken her i efteråret, hvor der bliver 

fortalt lidt om kirken, de får safte-
vand og kagemand. 

• I januar er vi med til at arrangere fæl-
lesspisning. 

• Dåbsudvalget sender hilsner ud på 

børnenes dåbsdag de første 5 år, efter 
de er blevet døbt. 

 

I år håber jeg at vi har lavet en ny traditi-
on. Nemlig teltgudstjenesten ved som-

merfesten, som var vældig godt besøgt.  
� 

En aften med sognepræst Ole Rasmussen 
 

Tirsdag d. 11. januar 2005 kl. 19.30 
i konfirmandstuen 

 

Emnet er: Min vej til Nr. Omme- 

Alle er velkommen 

fælles kaffebord 
Menighedsrådet og Kirkeligt Samfund 

 

Alternativ behandler 
 

Karl Gejl 
 

Bymarken 10B 

Konsultation efter aftale 

97 38 40 40    1800 - 1900 

karlgejl@vip.cybercity.dk 
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Om mine visioner for arbejdet som sog-
nepræst i Nr. Omme sogn ved Oriente-

ringsmøde om menighedsrådsvalg tirs-
dag den 7. september på Grønbjerg Sko-

le. 

 
Idealet for en kristen menighed har til al-

le tider været at finde i Apostlenes Ger-

ninger i Bibelen : 
 

”De holdt fast ved apostlenes lære og 
fællesskabet, ved brødets brydelse og 

ved bønnerne. Hver og én blev grebet af 

frygt, og der skete mange undere og tegn 
ved apostlene. Men alle de troende var 

sammen, og de var fælles om alt. De 
solgte deres ejendom og ejendele og del-

te det ud til alle efter enhvers behov. De 

kom i enighed i templet hver dag; hjem-
me brød de brødet og spiste sammen, og 

jublende og oprigtige af hjertet priste de 

Gud og havde hele folkets yndest. Og 

Herren føjede hver dag nogle til, som 
blev frelst.” (Ap.G.2,42-47) 

 
Når vi hører om den første kristne me-

nighed, er det en beretning om en for-

samling mennesker, som havde et varmt 
fællesskab, som også omfattede et udvi-

det ejendomsfællesskab. Der gik dog ik-

ke længe før noget gik galt. De blev 
uvenner over praktiske ting, så den lyk-

kelige paradistilstand varede kun kort. 
Det betyder dog ikke, at vi ikke kan bru-

ge det som pejlemærke. 

Jeg blev for efterhånden længe siden af 
en bekendt spurgt om mine visioner for 

mit nye job som sognepræst på landet. 
 

Der lå i spørgsmålet en undertone af, om 

jeg nu rigtigt skulle til at sætte "gang" i 
noget, så Grønbjerg og Ørnhøj kunne bli-

ve en rigtig levende menighed á la det, vi 

lige hørte fra Jerusalem i den første tid. 

���� Kirken må ikke blive et ”præsteshow” 
 
 
Ved: Pastor Ole Rasmussen 

Amerikansk lotteri med mange gode gevinster  

Der kan købes: 
2 vafler og 1 kop gløgg 15 kr. 

2 vafler og 1 sodavand 15 kr. 

1 sodavand 5 kr. 

Kaffe, the og kager er gratis. 

Fredag den 3. december fra kl. 14.00 til 17.00 

Velkommen til en hyggelig eftermiddag 
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Jeg tror egentligt nok, at jeg kom til at 
skuffe min ven. Jeg er ikke kommet her-

til for at revolutionere, men for at fort-
sætte det solide arbejde, mine mange for-

gængere har stået for. Jeg kommer natur-

ligvis som en yngre person med nye ide-
er, og derfor kan det jeg laver, se ander-

ledes ud end hvad I før har set. 

 
Jeg har sat mig 3 hovedmål for mit virke 

her hos jer som præst. 
 

1. Jeg ønsker, at Kirken må være en syn-

lig og naturlig del af byens liv og virke.  
Derfor er det f.eks. vigtigt for mig, at 

holde gudstjeneste ved byfesten. Jeg vil 
gerne, når noget arrangeres i byen, at 

man spørger efter kirkens rolle som no-

get helt naturligt. 
Tilsvarende kunne jeg f.eks. tænke mig 

at få kirkestien (den gamle jernbane) ud-

smykket med noget spændende kirkeligt 
kunst, så vejen til og fra kirken kunne 

benyttes til at stemme sindet til det, der 
foregår derhenne. 

2. Kirken må ikke blive et "præsteshow". 
Nok er præsten en vigtig brik i Kirkens 

liv, men det er menighedens deltagelse 
også. Derfor vil jeg i så høj grad som 

muligt forsøge at inddrage almindelige 

mennesker i Kirkens arbejde på forskelli-
ge måder.  

Det er også derfor, der til tider er andre, 

der skal læse tekster m.m. ved gudstjene-
sten - ligesom ved teltgudstjenesten for 

øvrigt. Konfirmanderne skal deltage i 
gudstjenesten mindst én gang hver. 

 

3. Vi lever i en tid, hvor Kirkens bud-
skab er meget omtumlet i medierne, og 

derfor er det væsentligt at kende lidt til 
budskabet selv. 

Jeg vil gerne, at både børn og voksne i 

Grønbjerg kender de mest elementære 
ting om Kristendommen, og derfor hol-

der jeg prædikener, som også er 

"undervisning", ligesom jeg i min klum-
me i kirkebladet vil forsøge at dreje nog-

le artikler, der er læseværdige for alle. � 

Julekoncert 
i 

Nørre Omme Kirke 
 

Onsdag d. 8. december 2004 kl. 20.00 
 

Mød det store Hjertingkor.. 
 

..der vil synge julen ind for og sammen med os  
med dansk og engelsk julemusik 

 
Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset 
Kaffe: kr. 25,- 

Menighedsrådet 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Else Petersen, Spjald Plejehjem, tidl. 
Grønbjerg- 88 år. 

Else Petersen sov stille ind den 26. okto-
ber og blev begravet den 30. oktober 

2004 fra Nørre Omme Kirke. 

Else blev født i Bækgaard i Grønbjerg i 
1916 som datter af Marie og Hans Hen-

riksen, og havde sin barndoms- og ung-

domstid her. Hun var en rigtig landbopi-
ge og deltog med levende interesse i, 

hvad der foregik i barndomshjemmet 
Bækgård. 

Else blev som ung meget glad for en ung 

mejerist, der kom her til Grønbjerg meje-
ri sammen med den nye mejeribestyrer 

Axel Christensen, og det gik da også så-
ledes, at de giftede sig. De startede deres 

fælles tilværelse i en lejlighed i Grøn-

bjerg by. Men Else trak sin Gregers med 
ud på landet, så efter at de havde været 

pige og karl derhjemme i Bækgaard en 

tid, købte de Nygaard i Ørnhøj og drev 
denne gård indtil de overtog Elses hjem, 

da hendes forældre var parate til at af-
hænde. 

Både Else og Gregers var meget aktive 

og dygtige mennesker derhjemme, men 

også udadtil viste de sig og deltog med 
interesse i mangt og meget. Else var så-

ledes i en årrække i menighedsrådet, og 
var på et tidspunkt med til at sy en smuk 

alterdug til Nørre Omme Kirke. En hånd-

fuld par flittige hænder var gået sammen 
om at udføre dette smukke håndarbejde. 

Efter mange gode år i Bækgaard solgte 

Else og Gregers gården, og - det kan man 
godt sige - flyttede de tilbage til mejeriet 

igen, ind i mejeribestyrerboligen, som de 
havde købt, og her fik de også en del go-

de år sammen. Her blev Else boende ef-

ter sin mands død for nogle år siden, ind-
til hun efter tiltagende svaghed flyttede 

ind på Spjald plejehjem. 
Else efterlader sig sine tre børn. Tove i 

Ikast, Hans Jørgen i Grønbjerg og Hugo i 

Holstebro samt svigerbørn og børnebørn. 
Mange føler med familien i denne tid. 

Foruden sorgen over at have mistet en 

kær mor og bedstemor, må familien også 
bære den store sorg at have mistet Toves 

mand, Poul Christensen, søn af forhen-
værende købmandspar i Grønbjerg Poula 

og J. Tage Christensen. Altså også født 

og opvokset i Grønbjerg og kendt af 
mange her. Poul døde samme dag, som 

Else blev begravet. 
Æret være deres minde!   � 

 

Ørnhøjvej 18  Grønbjerg 

 

6971 Spjald 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Uge 39 stod i vind og vejrets tegn i Bør-
nenes Hus i Grønbjerg. Det betød at alle 

skoleskemaer var suspenderet og alle fra 
børnehavebørnene til 7. kl. arbejdede 

med alt fra vind - og regnmålere til frem-

stilling af papirsflyvere, vindmøller, dra-
ger, skibe og vindbiler. Naturkatastrofer 

blev fundet på Internettet og emnet vejr 

og energi blev afprøvet. 
Den flotte udstilling i gymnastiksalen 

gav et godt indblik i alt fra energifrem-
stilling til luftballoner, sejlende skibe og 

flotte drager og flyvemaskiner. 

Det hele kulmineret i optræden af 3 mu-
sikgrupper på tværs af alder, hvor der i 

Multisalen var musik, sang og dans med 
fantasifulde indslag og påklædning. 

En rigtig god uge for alle i Børnenes 

Hus. � 

���� Vind og vejr i Børnenes Hus 

Det er ikke kun i emneuger at de store tager de små ved hånden i Børnenes Hus.  

Det er i al slags vind og vejr. 

Her er de unge mennesker optaget af fæno-

menet vind, sejl og skibe - og så er vand jo 

altid dragende. 
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VIKINGEN ER LØS 

En tysker en århusianer og en dansker (københavner) arbejder på toppen af et høj-
hus. En dag de har frokostpause sige tyskeren: Jeg er så træt af pølse, hvis jeg får 

pølse med i morgen springer jeg ud fra dette hus. Det samme siger danskeren om 
roastbeef og århusianeren om leverpostej.  

Næste dag får tyskeren pølse, københavneren roastbeef og århusianeren leverpo-

stej, de hopper alle sammen ud og dør.  
Til begravelsen står enkerne og taler sammen.  

Tyskerkonen siger: min mand plejer at elske pølse, jeg forstår det ikke, og det sam-

me siger københavnerens kone om roastbeef og århusianerens kone siger,  
"Jeg ved det ikke han smurte selv sin madpakke". 

 

 

Har du hørt, at Helveg sad fast i folketingets elevator i næsten 10 minutter?  

Er det noget.  
Under strømafbrydelsen forleden stod Marianne Jelved en hel time på hovedbane-

gårdens rulletrappe. 
 

 

Lille Per tager telefonen, og en stemme beder om at tale med husets herre. 
Lille Per: "Hun er desværre ikke hjemme, men du kan tale med min far." 

 

 
En lille dreng kom hjem en dag og opdagede, at hans mor lugtede af alkohol.  

"Mor", udbrød han, "Du har fars parfume på!" 
 

 

En mand og hans kone havde fået fem børn og ventede et sjette, hvilket manden 
var ret stolt af. Da det sjette barn var ankommet gav han sin kone øgenavnet "mor 

til seks".  
En aften da de var til fest og timerne var begyndt at blive små, mente manden at 

det var på tide at køre hjem. Han råbte derfor til konen igennem lokalet: "Nå, mor 

til seks, lad os se at komme hjemad!"  
Konen var ret irriteret over øgenavnet og råbte derfor tilbage:  

"Jeg kommer lige om lidt, far til fire!" 
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