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Store Gå’Dag
Igen i år havde Gymnastikforeningen inviteret til StoreGåDag i og omkring Grønbjerg. Trods den
for årstiden bidende kulde havde der alligevel samlet sig omkring 30 deltagere til arrangementet
der løb af stablen Grundlovsdag.
Trine Mikkelsen og Dan Jensen havde (måske på grund af det kolde vejr) sammensat et meget
nødvendigt opvarmningsprogram, der ud over at være et opvarmningsprogram også var fornøjeligt
at deltage i.

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Forsiden:
StoreGåDag. Trine Mikkelsen og Dan
Jensen havde sammensat opvarmningsprogrammet. Det var fornøjeligt, at de
unge mennesker havde fået lov til at lave et opvarmningsprogram - og tilsyneladende på deres egne præmisser. Der
var liv og god afveksling i øvelserne,
og det så ud som om Trine og Dan havde moret sig med at lave øvelserne ligesom timingen i instruktionen var fin.
En anden morsom detalje var at én af
øvelserne var hentet fra én af vore
gamle folkedanse.
Ja - lad blot de unge mennesker komme
til og få ansvar - de kan godt!!
Monopolernes tid:
Nye postomdelingsruter for Grønbjerg
og dermed for Runestenen, og deraf
følgende flere udsendelser pr. almindelig brev.
Der sker nye omlægninger hos Postdanmark.
Her fra 3. juli sker der en omlægning af
de postruter der betjener Grønbjerg.
Hovedruten som betjener selve Grønbjerg by (i fagsproget kaldet 6971 - rute 006 - distrikt 06) udgår (naturligt
nok - måske) fra Spjald.
Herfra tager den så Holstebrovej - helt
fra Spjald - og velkommen til disse 25
nye læsere af Runestenen der bor
langs Holstebrovej og dens stikveje og som vel og mærke ikke har modtaget Runestenen før - og til Grønbjergkrydset, hvor man drejer op i gennem
Algade og kører helt ud til Ole Østergaard i Thorsted (den nuværende Ringkøbing kommune). Og selvfølgelig tager den også resten af vejene i Grønbjerg by og på land. Det giver i alt 275
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husstande.
Så skal vi selv lægge ca. 40 Runestenen
i kuverter og frankere med 7,50 og sende dem til Holstebrovej nord for Grønbjergkrydset, Grønbjergvej, Kodalsvej
og hele Sandbækvej.
Skulle vi have postvæsnet til at uddele
til disse adresser også skulle de med på
den rute der går bagom Spjald ud til
Væggerskilde, og hele det område derude. Det bliver for omkostningstungt.
Det betyder at oplaget på Runestenen
skal øges med de 25 stk. til ca. 425.
Selvom vi kunne vælge en alternativ distributør bliver det ikke lettere af den
grund. Og det er på grund af, at det er et
begrænset antal uddelinger til et begrænset område. - Jo såmænd stort er
godt, men bare ikke altid!! Og igen går
det ud over de små samfund!!
Jeg håber dog at Runestenens læsere må
nyde sommeren i fulde drag hvad så end
vejret siger når disse linier læses. I

Deadline for nr. 76 er
lørdag d. 27. august
Bladet udkommer
onsdag d. 14. september - hvis Vorherre vil - han har ikke spurgt
Postdanmark!!

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
www.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 425 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Jeg vil denne gang
starte, hvor jeg sidst
sluttede, nemlig ved
det kommende valg
til det nye byråd.
Det vil jeg gøre med
et par subjektive
kommentarer, idet en del har spurgt desangående. Heldigvis har jeg det sådan, at
jeg stadig glæder mig, hver gang et møde
kalder. Men da jeg forleden deltog i
Venstres opstillingsmøde, blev jeg absolut ikke fristet til at forsøge genopstilling. Derfor ved jeg, det er en rigtig beslutning, der er taget. Om jeg vil komme
til at savne det?, det tror jeg bestemt.
Savner man ikke byrådspolitik, er det
måske fordi man er blevet ved for lang
tid. Med kommunalreformen er det virkelig en spændende tid, at være med lige
nu, ligesom det absolut bliver en spændende tid for de nye der vælges. Her
gælder det så om, at vi som vælgere gør
os omhyggelige med at få de rigtige
valgt.
Politikerrolle:
Selv om jeg før har nævnt det, vil min
påstand stadig være, at politikerrollen
bliver en anden fremover. Man vil i langt
højere grad komme til at arbejde med
politiske målsætninger, forstået på den
måde at politikere skal være omhyggelige med at gøre det klart, hvad man ønsker af service på et givent område,
hvorefter embedsværket fører det ud i livet. Vi har allerede taget hul på dette
”koncept” i Videbæk Kommune. Arbejdet bliver absolut ikke mindre interessant
af denne grund, måske endda mere struktureret.

Skolestruktur:
Vi har gentagne gange haft et punkt på
dagsorden lydende ”Eventuelle ændringer vedrørende driften af folkeskoler i
Videbæk Kommune”.
Der har været mange markeringer angående emnet, spændende fra påstanden
om, at vi skal trimme vort skolevæsen
før indgangen til den nye kommune, til:
vi skal vente til den nye kommunestruktur med ændringer, da vi ellers skal igennem det hele en gang til. Sandheden ligger måske et sted midt imellem. Jeg kunne bruge megen spalteplads til kommentarer til både sagsgang og indhold af debatten, det vil jeg forskåne læserne for.
Jeg har givet bestyrelsen i Børnenes Hus
min version af forløbet. Det vedtagne
omkring emnet kan ses på kommunens
hjemmeside, eller jeg kan fremskaffe det
skriftlig ved henvendelse.
fortsættes side 6...
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

Klip og Krøl:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
900 - 1730
Onsdag og lørdag:
Lukket
Tlf.: 97 38 42 85

Tlf.: 97 38 40 50
Grønbjerg
Folkebibliotek:
Mandag: 1500 - 1700
Torsdag: 1800 - 2000

Grønbjerg Kro:

Dog undtaget Juledag og Nytårsdag

Tlf.: 97 38 40 49

Postekspeditionen:
Alle hverdage:
800 - 1200
Søndag lukket

Politiet i Videbæk:
Mandag - onsdag
12.00 - 13.30
Torsdag15.00 - 17.00
Fredag
Lukket

Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.

Midlertidig lukket

Tlf.: 97 38 41 77

Landbobanken:
Mandag: 930 - 1200
Torsdag: 1330 - 1730

Brugsen:
Åben alle dage
800 - 1800

Tlf.: 96 94 20 55

Tlf. 97 17 14 48

Tlf.: 97 38 40 42

Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til
Jørgen Christensen

Udenfor kontortiden
henvises til Ringkøbing
politi tlf. 97 32 14 48

Kirkebil:
Tlf: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Tlf.: 97 38 42 59

Videbæk kommune: 96 94 94 94
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

Mandag - Fredag kl. 1750
Mandag - Fredag kl. 1200

Søn- og helligdage kl. 1750

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Lørdag kl.
900 - 1600
Søndag kl.
1200 - 2100

Videbæk -----------------Ringkjøbing -------------Holstebro ---------------Skjern ---------------------

Vagtlægen:

Alarmcentralen:--------- 112
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Dagplejerep
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Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
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Kirkebetj/Graver:
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Ringkøbing-Skjern Kommune:
Arbejdet med at kortlægge og afrapportere servicestrukturen i de 5 nuværende
kommuner er nu tilendebragt. Overordnet set har vi kommuner der ligner hinanden, men det er klart, at jo mere man
går i dybden jo flere nuanceforskelle finder man, sådan vil det være. Næste fase
er så planlægning af fremtiden. Hvis
kommunens medarbejdere går til denne
opgave med samme ildhu, som analysefasen, tegner fremtiden sig ikke umulig, hvad den selvfølgelig heller ikke er. Et er

dog sikkert, ændringer bliver man tvunget til at være gode venner med, man
slipper i hvert fald ikke for dem. Udfordringen er så, at forløbet bliver på en måde, som kommunens borgere over tid vil
føle som et fremskridt.
Sommerferie.
Jeg tror både kommunens medarbejdere
og politikere måske særligt i år ser frem
til ferie, med tid til afslapning og samling af ny energi til de udfordringer den
kommende tid vil byde på. Med disse
ord vil jeg ønske Runestenens læsere en
god sommer. 

Torsted Auto- og Traktorværksted
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald
elb
yve
j

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

Skæring af
grøde
med
båd

40 10 48 92
97 38 40 84

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
Entreprenør
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Kim Lørdal -

Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg

Skal vi ha’ ”ægte”bredbånd til Grønbjerg - Nu?
MidtVest Bredbånd, der er ejet af 7 forsyningsselskaber i Vestjylland
bl.a. RAH som er det elforsyningsselskab der leverer strøm til Grønbjerg, tilbyder nu bredbånd med Telefoni, Internetopkobling, TV og Video.
Grønbjerg-2000 har nedsat en gruppe der skal undersøge mulighederne for at få disse faciliteter hurtigere til Grønbjerg end de 5 til 7 år det
tager før hele området er dækket ind.
MidtVest Bredbånd er i færd med at undersøge om der er tilstrækkelig
opbakning langs hovedvej A11, til at man snarest kan påbegynde nedgravning af lyslederkabler på strækning. Det gælder både by- og landejendomme.
Grønbjerg-2000 har holdt et orienteringsmøde med MidtVest Bredbånd
og er blevet orienteret om mulighederne.
I Grønbjerg-2000 kan vi se visse fordele ved dette engagement, men
det er naturligvis den enkelte der skal afgøre om det økonomisk kan
svare sig at koble sig til det nye selskab.
Vi kan se følgende fordele:
♦
Hurtig internetforbindelse (meget hurtig)
♦
Flere TV kanaler (uden brug af parabol)
♦
Rimelige telefonomkostninger (bl.a. gratis samtaler til fastnet)
♦
Leje af videoer fra eget hjem
♦
Én samlet regning på telefon, Internet, TV og video
♦
Lidt friere konkurrence på telemarkedet
Den måde man kan sammenligne priserne på, er ved at lægge sine nuværende udgifter til TV (parabol m.v., dog undtaget TV licens), telefon,
Internet og leje af videoer sammen og sammenholde det med de priser
MidtVest Bredbånd kan tilbyde. (kommer snarest)
Der vil senere blive holdt en orienteringsaften for hele Grønbjerg. Herom senere Er man ud fra disse linier interesseret kan man maile til:
bredbaand@gronbjerg.dk
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I Inger Sørensen
Ved: Grete Tange

Efter 9 år som leder af Grønbjerghjemmet har Inger Sørensen nu valgt at gå på
efterløn.
Her er en snak om tiden, der er gået, og
om hvordan det har været at sidde på
denne plads.
Om sin baggrund fortæller Inger Sørensen:
Jeg har i mange år boet i Højmark sammen med min vendelbomand på et nedlagt landbrug, hvor vi i 1972 væltede
bygningerne og stort set selv genopførte
et nyt hus på den gamle sokkel. Sidste år
solgte vi det hus og flyttede til et mindre
hus i Ringkøbing, hvor vi bor nu.

I Højmark startede jeg med at hjælpe i
Højmark Forsamlingshus, når der var
fest. Samtidig gik jeg også ud som
”kogekone”.
Da der var mangel på arbejdskraft, fik
jeg, sammen med en veninde, arbejde på
en vindue- og dørefabrik for mænd i træindustrien. Vi var i en del år kun os to damer, og vi blev godt forkælede. Bl.a. startede vi med, som der var dengang, en dametimeløn. Vi fik dog hurtige lønstigninger, så vi kom på samme timeløn som
mændene. Så risikerede fabrikken ikke,
at fagforeningen forlangte os fyrede til
fordel for mænd til en højere løn.

Der blev imidlertid mindre og mindre at
lave i træindustrien. Medarbejderstaben
blev halveret flere gange, og da jeg havde
opfordret unge mennesker, der blev fyret,
til at tage en uddannelse, måtte jeg jo også selv gå i gang, da jeg fik
fyresedlen. Jeg var på det
tidspunkt 40 år og havde kun
7 års skolegang. For at leve
op til mine egne opfordringer
gik jeg så i gang på VUC i
Ringkøbing, hvor jeg først
tog 8.-9. i fagene dansk, regning, matematik, engelsk,
tysk og fysik og kemi. Senere
tog jeg også 10. klasse i nogle af fagene.
Jeg tog disse fag, fordi jeg
regnede med, at jeg fremover
skulle beskæftige mig med
noget med madlavning. Da
det imidlertid var vanskeligt
at komme ind på EFG med
Inger Sørensen på et midlertidig kontor under ombygningen

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk
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• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes

min alder, kom jeg i jobtræning på Lem
Plejehjem, hvor jeg skulle være i køkkenet. Lederen sørgede dog for, at jeg også
kom til at prøve plejefunktioner, og det
blev jeg så glad for, at jeg besluttede at
tage plejehjemsassistentuddannelsen. Jeg
blev færdig med min uddannelse da jeg
var 45 år.
Da jeg, efter endt uddannelse i 1987 fik
arbejde på Grønbjerghjemmet, var jeg
sikker på, at her ville jeg være assistent
resten af min tid; men jeg er nok alligevel
en, der skal have nye udfordringer, så jeg
prøvede at søge stedfortræderjob i Velling, da man der startede en institution
magen til den her i Grønbjerg. Det fik
jeg, og der var jeg så indtil 1996, hvor
jeg vendte tilbage til Grønbjerghjemmet
som leder.
Efter et par år på Fjordhjemmet blev jeg
kontaktet af personalet fra Grønbjerghjemmet, som spurgte, om jeg ikke kun-

ne tænke mig at søge lederstillingen der,
fordi man manglede en. Det kunne jeg
slet ikke, men da stillingen et par år efter
igen blev ledig, tænkte jeg, at skulle jeg
prøve en sidste ting i min aktive karriere,
så kunne dette være muligheden. Og det
har jeg været meget glad for.
På spørgsmålet om Grønbjerghjemmets tilknytning til Grønbjerg by, svarer Inger:
Første gang, der blev holdt åbent hus efter starten af det nye Grønbjerghjem i
1985, kom der kun et par stykker. Det
tror jeg skyldtes, at man var lidt usikker
overfor, hvilken institution der nu var
kommet til byen, (det kan jeg godt forstå,
for indtil åbningen her var voksne psykisk handicappede lukket inde på institutioner, hvor man aldrig så dem), men siden hen er både vore åbenthusarrangementer og andre tiltag ud af huset
blevet modtaget meget positivt. Vi har

PipeCon as

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing
tlf.: 96 92 20 00 fax: 96 92 20 02
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk

PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer
til skibe og dieseldrevne kraftværker.

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vibrationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, implementering og opfølgning.

PipeCons nye domicil i Ringkøbing

DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæmperen er 12 meter lang og vejer 25.000 kg
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også oplevet, at man ringede hertil på en
omsorgsfuld måde og spurgte, om vi ikke
savnede en beboer, når vi havde nogen,
der godt ville gå deres vej.
I den forbindelse kan jeg fortælle, at en
pårørende er blevet besøgsven her i huset, efter at hendes slægtning er død. Det
er dejligt, for hun er meget loyal overfor
stedet her og ringer afbud, hvis hun ikke
kan komme den dag i ugen, der er aftalt.
I det hele taget er vore beboere jo blevet
et dagligdags syn i gadebilledet, og de
bliver gerne hilst med et hej, og det betyder meget både for dem og for os. Jeg
mener også, at grunden til, at Videbæk
Kommune har valgt at udvide hjemmet
her, er, at man i Grønbjerg virkelig forsøger at gøre et positivt forsøg på at holde
gang i hjulene.
Der er også problemer ved at være i den
lille by, for skal vi deltage i noget, så skal
vi ud af byen. I begyndelsen kørte personalet i deres egne biler, men i 2002 fik vi

lov til at købe en lille bus, og det har givet en vældig frihed. Det tager jo også altid tid, når vi skal befordres et andet sted
hen, men heldigvis er der nogle forhenværende ansatte, der er villige til at give
en hånd med ved større arrangementer.
En anden ulempe kunne være, at det ville
være svært at tiltrække personale, fordi
det jo ikke er så let at komme hertil, men
indtil videre har jeg kun oplevet det en
gang.
Der er altid en del ansøgere, når vi søger
nye folk, og det tror jeg skyldes, at det er
en usædvanlig personalesammensætning.
Når vi har fået nye beboere, har kravet
været, at de skulle kunne gå på trapper,
men så har vor intension også været, at
de skulle kunne blive her resten af deres
dage. Og det er vi lykkedes med indtil videre.
Hvorfor stoppe nu?
Til det svarer Inger: Jeg er 63½ år, min
mand er gået på pension, og vi har et

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

www.landbobanken.dk
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sommerhus i Søndervig, som vi godt vil
være noget mere ude i, og med hensyn til
arbejdet her så havde jeg faktisk bestemt,
at jeg allerede ville holde op sidste år ved
denne tid, men jeg fik kolde tæer, for
tænk, hvis jeg ikke kunne få tiden til at
gå. Jeg besluttede derfor at fortsætte til
nu, og det har været spændende med hele
nybygningen; jeg blev da også spurgt, da
jeg sagde op for flere måneder siden, om
jeg ikke ville blive, til nybygningen var
færdig, men det har jeg sagt nej til. I forhold til byggeriet, synes jeg, at det er et
godt tidspunkt, en ny leder kan komme til
at overtage. Det kan f.eks. godt give nogle personalegnidninger, når der sker mange nye tiltag. Her tænker jeg særlig på
udvidelse af lejligheder, hvilket også udløser flere ansatte, nye strukturer, nye
vagtplaner o.l. Hvorfor risikere at for
mange af disse ting skal ske to gange; det
ved vi jo alle kan ske ved lederskift.

Hvorfor leder i Grønbjerg?
Jeg mener, at jeg er bedst egnet til at være på et lille sted og i et mindre samfund.
Jeg har aldrig haft ambitioner om at komme på en stor institution, og i virkeligheden havde jeg heller ingen ambitioner om
at blive leder. Da stillingen her tilbød sig,
tog jeg mod udfordringen. Der havde været mange lederskift, så jeg så en stor udfordring i, at få skabt en stabil arbejdsplads, hvor både ansatte og beboere kunne trives. Og så kendte jeg landsbyen og
dens indstilling og forventninger til
Grønbjerghjemmet.
Jeg synes, Videbæk Kommune giver en
meget stor frihed til ledere til at præge
deres egen arbejdsplads uden at kommunen går ind og vil bestemme.
Når man er leder et lille sted som her,
skal man kunne have overblik over alle
funktioner i huset, for der er ikke ”andre
døre”, som man kan sende problemerne
videre til. Det er spændende, men kan også være vanskeligt, for det kan være

Fra afskedsreceptionen den 24. juni, hvor der kom mange af husets venner.
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svært at kende de forskellige arbejdsprocesser tilstrækkeligt.
Jeg har syntes, det har været spændende
at ansætte folk; men ansættelse her har
foregået af et ansættelsesudvalg, som består af leder, stedfortræder og tillidsrepræsentant samt en medarbejder af den
kategori, der skulle ansættes. I forbindelse med samtalerne har vi altid udarbejdet
nogle spørgsmål, som vi bad vedkommende om at besvare, idet vi dog påpegede, at der ikke kun var et svar, der var
OK. Det har også været sådan, at alle ansatte, selvfølgelig her på stedet, kunne
læse ansøgningerne og være med til at
prioritere, hvem der skulle med til samtalen.
Hvorfor blev det voksne handicappede, som blev dit arbejdsfelt?
Jeg har altid været optaget af de mennesker, der var lidt anderledes, og mens jeg
gik på VUC, fik jeg tilbud om at komme
ud på MSM (handicapværksted i Ringkøbing), og det kunne jeg i grunden godt
tænke mig, men da jeg jo var i gang med
at læse, blev det ikke til noget. Efter at
jeg havde fuldført min uddannelse på
VUC, foreslog de mig, at jeg skulle søge
ind på socialpædagog-uddannelsen i
Ikast, men da vi skulle have sølvbryllup,
og da det var en noget dyrere uddannelse,
fordi man ikke fik løn i praktikperioden,

blev det i stedet plejehjemsassistenten,
der vandt.
Det har jeg ikke fortrudt, for det gav heldigvis også mulighed for at arbejde med
psykisk/fysisk handicappede. Arbejdet
med vore beboere indebærer tillidsfuldhed, loyalitet og glæde, hvilket blandt andet udmønter sig i, at jeg aldrig har taget
mit arbejde med hjem, for de mennesker,
der bor her, har ikke forfærdelige skæbner bag sig.
Der er brug for bestemte grænser i vores
dagligdag, for beboerne her bliver frustrerede, hvis det flyder, og så kan vi få
kontant afregning i form af en på hovedet, (de har jo ikke noget sprog), men så
er det forbi. Der bæres aldrig nag.
Da vore beboere jo ikke kan kommunikere med os, er det vigtigt med møder. Vi
holder et fast månedligt møde, hvor vi får
bearbejdet nogle af de problemer, som vi
løber ind i; samtidig er personalet delt op
i 3 grupper med en pædagog, en socialog sundhedsmedarbejder og en omsorgsmedhjælper i hver, og disse grupper holder også et månedligt møde, også fordi
hver beboer har en kontaktperson, som så
kan få talt med de andre i gruppen om
tingene.
Når vore beboere har brug for professionel hjælp i form af læger, tandlæger og
speciallæger, må vi naturligvis møde op

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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sammen med dem, og det kræver stor
indlevelse og loyalitet fra vores side, så
beboeren får den rigtige behandling.
Hver dag har vi noget, vi kalder en runde,
hvor vi læsser af på hinanden. Ingen skal
gå hjem med ubearbejdede oplevelser. Vi
superviserer hinanden. Der er masser af
spørgsmål, som vi ikke kan få svar på,
men vi kan hjælpe hinanden med at få
løst op for problemet.

bejderne samt nye møbler.
I forbindelse med indretningen af bygningen bad vi om at få en indretningsarkitekt
tilknyttet, og hun har arbejdet med farverne for os, så vi har fået lyse vægge, og
hver etage har så fået sin farve: 1. sal er
blå – himmel – stuen er grøn – græs – og
kælderen er jordfarver. Disse farver går
igen i malerierne, som en medarbejder,
der er meget god til at male har lavet
sammen med beboerne.

Nybygningen.
Det har været spændende at stå i spidsen
for nybygningen, og vi blev meget tidligt
taget med i planlægningen. Vi har således været med til at bestemme, at bygningen skulle være i 3 etager, for så følte vi,
at vi var nær hinanden, samtidig med at
det var nemt at bevare overblikket.
Vi synes, Videbæk Kommune har taget
nogle gode beslutninger hvad angår etablering af indeklimaanlæg, loftlifte, telefoner med overfaldsalarmer. Den gamle
bygning har vi ikke investeret ret meget i
de senere år, men har bevaret et godt klima, hvilket har været vigtigt for os, fordi
vi regnede med, at vi skulle i gang med
en nybygning. Derfor har vi haft råd til at
investere lidt ekstra i plejesenge, møbler,
et stort flot fladskærm fjernsyn med
DVD og VIDEO, andre TV og STEREOANLÆG, gode computere til alle medar-

Hvad så nu?
Jeg tror, jeg vil komme til savne de mennesker, som jeg har været omgivet af, og
udfordringen ved at bringe tingene i det
rette perspektiv, så problemer ikke bliver
kørt op, vil jeg (og måske andre) sikkert
savne.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, når jeg
nu holder, men idræt er jeg optaget af, så
jeg fortsætter nok med at spille badminton og tage ud med fiskestangen samt
cykle og motionere i det hele taget. Måske vil jeg gå på VUC og lære mere
sprog, men vi rejser da også noget, og jeg
kunne også godt tænke mig at læse nogle
bøger, hvis jeg skulle komme til at kede
mig.
Jeg har lært, at man ikke behøver at være
bange for at dumme sig, for de andre er
ikke så meget klogere, og det er ikke så
dårlig et motto at gå videre med. 

v/Arne Å. Nielsen

Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing
Telefon 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28

www.holmsland.as
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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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I Præst og konfirmation
Ved: Signe Øster Kæmpegaard

7. klasse er nu færdig med at gå til præst. Præstetimerne har været nogle timer jeg og resten af 7. klasse sent vil glemme.
Vi har hørt en masse om religion i forskellige lande
og læst og lært at slå op i biblen!
Som regel starter timerne med at vi synger en sang,
og siger fadervor og trosbekendelsen.
Herefter siger vi cpr. numre, og så krydser Ole af
hvem der var i kirke den forrige søndag. Efter det
synger vi endnu en sang og høre nogle af bibelteksterne til søndagen efter. Vi skal jo helst kunne forstå noget af det, som sker i kirken, selv om det ikke
er svært, efter vi har snakket så MEGET og så HØJLYDT som det nok har været, på klassen.
Efter det går vi som regel i gang med at læse nogle
tekster (af samme emne som bibelteksterne) fra biblen, og tilslut selvfølgelig en sang på guitaren.
Selvfølgelig har konfirmationen været et stort emne,
som vi snakkede rigtigt meget om i de sidste timer.
Om hvordan vi skulle sidde og gå, og hvad der skulle foregå. Og jeg kan sige jer, at der var nerver på,
da vi stod i kirkens våbenhus og så alle de mennesker, der var dukket op. Vi havde selvfølgelig været
oppe i kirken og forberede os de sidste gange inden
konfirmationen, hvor vi havde prøvet at gå og sætte
os, som vi nu skulle.
Vi var kommet en halv time før for at blive fotograferet. Og efter det var der en der sagde, at vi var næsten som en flok berømte, alle forældrene og større
søskende var der og pressen, som altid lige skulle
have et sidste billede inden vi måtte gå.
Vi stod alle og kiggede og trippede og rettede håret
mindst 117 gange inden orglet begyndte at spille. Så
var tiden inde, og inden vi fik set os om, var vi en
stor og stolt gruppe konfirmander.
Om morgenen var vi nede og få morgenkaffe nede
på præstegården, som afslutning på de gode timer vi
havde haft sammen. Der er så meget jeg kunne fortælle, men dette her er en grov skitse Og en ting til
som jeg synes alle skal glæde sig til, er at komme til
præst eller minikonfirmand. 
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I Grønbjergvikingen
Ved: Sogneforeningen

Årets Grønbjergviking blev Sct. Hans aften tildelt Niels Jørgen Sønderby.
Niels Jørgen Sønderby er et menneske
som har ydet en ekstraordinær indsats i
vores lille by.
Niels Jørgen er en vi ser på stadion - og
vi mærker ham. - Han er til stede.
Han virker til at have et stort overskud
og ikke mindst overblik. Han ved ”hvor
børnene er” han har føling med dem alle.
Niels Jørgen har formået en lille flok tø-

ser, som ikke var helt sikre på, om de
kunne li' at spille med drengene, til at
spille fodbold - og de kan lide det.
Forældrene får spillesedler og alle de informationer, som kan ønskes. Velorganiseret og betryggende for både forældre
og børn.
Alt i alt møder vi en virkelig toptrimmet
fodboldtræner/koordinator, som har en
stor del af æren for, at vores børn går
glade til fodbold.
Foruden en stor indsats som træner for
vore børn yder Niels Jørgen også en meget stor og uegennyttig indsats som formand for Brugsen, for at vi til stadighed
kan opretholde en indkøbsmulighed i

Niels Jørgen Sønderby (tv) får af formand for sogneforeningen Kaj Kvisgaard her overrakt
det synlige bevis på sin store indsats i Grønbjerg.
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GRØNBJERG

TLF.: 97 38 40 42

FIND DET DU MANGLER PÅ

WWW.NETTORVET.DK
● Gå ind på
●

www.nettorvet.dk, eller
kom ind i butikken så
hjælper vi dig gerne.

● Vælg kategorien, du søger

●

varer fra. Dette kan f.eks.
være Sport & Fritid, her
finder du bl.a. cykler,
motions udstyr m.m.

● Vælg varen og læg den i
”indkøbskurven”.
Bestil f.eks. din nye cykel på
www.nettovet.dk

● Angiv evt. medlemsnummer og
navn + adresse.

● Angiv LokalBrugsen Grønbjerg,
som afhentningssted.

● Herefter vil du få en mail der
bekræfter bestillingen, og
snart derefter vil du modtage
en besked om hvornår du kan
afhente varen.
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I Båltale 2005
Ved: Lone Astrup

Glædelig sommer, alle sammen!
Og hjerteligt tillykke til Niels Jørgen
med sølvvikingen - det var et godt valg.
Hvordan går det?
Det er fyraften. Og det er Kaj der ringer.
Kaj - det er ham fra sogneforeningens
bestyrelse (det er ham der står lige
der....).
Det er bare så dejligt, når der er nogen
der ringer, for at høre hvordan det går.
Så det får vi lige en snak om - og jeg står
ligeså stille og glæder mig indvendig.
Glæder mig over, at vi har mange kontakter til mange forskellige, dejlige mennesker - men også at vi som enkeltpersoner og som familie er en del af en større
helhed her i vores område. Det føles rigtig, rigtig godt at ha’ et netværk. Ingen
må underkende betydningen af det.
Og faktisk får det mig til at tænke på,
hvad det er vi indleder med, når vi møder hinanden? Hvordan er det lige vi
skaber kontakten? Det er f.eks. med en
hilsen, der lyder: hvordan går det?
Nå! nu skal I på den anden side ikke lade
Jer forføre helt, for efter de indledende,
charmerende manøvrer kommer vi frem

til det mere alvorlige: det viser sig, at
Kaj også har et andet vigtigt ærinde.
Han gør en helhjertet og sober indsats for
at overbevise mig om, at det er mig, der
gerne vil holde båltalen i år.
Om det er vel ment? ja, det kan jeg godt
forsikre Jer om det er.
Det er nemlig sådan nogen som Kaj og
de andre, der kommer til at gøre en forskel i sådan et lille lokalsamfund som
vores.
Sådan nogen som Kaj der f.eks. påtager
sig det ansvar at nogle gode traditioner
føres videre - at vi f.eks. får muligheden
for at mødes med hinanden på sådan en
smuk Sankt Hans aften.
Men for nu lige at komme tilbage til
ham, Kaj - jeg spørger ham: er du nu sikker på, at det er min tur?
Det var han.
Og jeg kunne godt mærke, at han ikke
behøvede at overtale mig særlig meget - i
sig selv er det overbevisning nok at
“nowen ska’ jo gjør’et” - det kan vi faktisk ikke for godt undvære.
Og når man som jeg - og min familie - i
en periode har tilladt os at skabe os lidt
luft ved bl.a. at trække os tilbage fra flere
af de vigtige opgaver og fælles forpligtelser der ligger i lokale- og sognemæssige sammenhænge - er det jo samtidigt

Tømrer og bygningssnedker
Hakon Pøhl, Grønbjerg
Tlf.: 97 38 43 20
bil.: 40 85 49 10
Fax: 97 38 48 38
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lidt af en gave at få lov at bidrage med
noget alligevel.
Så, tak for det, Kaj!
En forsker i danske folketraditioner
udtaler i avisen i dag at vi især samles til
Sankt Hans for at styrke fællesskabet og for at få bekræftet at vi hører til et
sted. Hvor er det godt at gå rundt med en
følelse af at høre til.
Oprindeligt er det Johannes Døberen der
har lagt navn til Sankte Hans. Det hedder
sig, at Johannes Døberen og Jesus delte
året imellem sig - med overtagelsesdatoerne hhv. den 24. juni og den 24. december.
Sankt Hans-ilden har aldrig været tænkt
som et bål hvor hekse og troldfolk skulle
henrettes. Sankt Hans bålet er over tid
nærmere opstået som ét af bondesamfun-

dets mange midsommertraditioner. Og
med årene - og det har vi glæde af i aften
- har det udviklet sig til en social begivenhed.
Det blussende bål skulle skræmme og afværge alt det onde. Og ifølge gamle
overleveringer, var heksene særligt aktive på de magiske aftener. De havde bl.a.
travlt med at samle ingredienser i den
frodige natur til deres trolddomsaktiviteter, eller de rejste til heksemøder.
Ud fra de gamle myter er en heks én der
volder skade, en syndebuk, én der lægger
hindringer i vejen for andres lykke, én
der vender ansigtet bort, én der opfører
sig sært - og med alles accept én man har
lov til at forfølge.
Så heksene på midsommerens bål skal vi
nok se som symbolet på at skaffe det
ubehagelige af vejen.

Amerikanske b jælkehuse
HelårsHelårs - og Fritidshuse
Blueridge I - Bjælker i cedertræ

Valhalla Bjælkehuse
Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16

Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk
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Det fik mig til at tænke på: hvad gør vi
i øvrigt med alle ubehagelighederne i
dag? kender vi også til behovet for at
skaffe det af vejen? og hvordan håndterer vi det personligt og i vores fællesskab?
Når vi møder et andet menneske og spørger: hvordan går det? og den anden svarer: ad helvede til! så kan vi godt blive
helt forskrækkede - og i værste fald finde
en undskyldning for at skynde os væk.
Før det bli’r for ubehageligt.
Som mennesker er vi vel af natur sådan
indrettet, at vi foretrækker det behagelige, det positive og det ukomplicerede. Vi
elsker at være omgivet af glæde.
Og hvor er det vigtigt at vi gi’r os selv
lov til at nyde og tillader os selv at glæde
os.
Jeg har skrevet 2 Sankt Hans taler.
Den første ligger hjemme i computeren.

Computeren brændte sammen, ramt af
lynet i tirsdags.
Onsdag morgen - ramt af panik - ringede
jeg til min kæreste, Poul Erik, som var i
København: “hvad skal jeg gøre? der er
sket en katastrofe: båltalen er væk!”. “Er
du nu sikker på, at det ér en katastrofe?”,
spørger han irriterende, nærmest provokerende roligt.
Ved nærmere eftertanke - og med det in
mente at en katastrofe er noget i retning
af “en afgørende vending i dit liv, ofte
nedbrydende og ødelæggende med karakter af ulykke”.
Nej, så er det nok ingen katastrofe - højst
meget uheldigt, og i hvert fald skideærgerligt...
Så denne tale er “plan B” - og mange
gange mindes vi jo om, hvor godt det er
at ha’ en plan B.
Det gi’r os nemlig mulighed for at komme videre.

Familie & Samfund i Grønbjerg
Kulinarisk havevandring
Mandag den 15. august 2005 kl. 19:00:
Arrangementet afholdes sammen med Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds, ved
Tove og Anders Bech, Holstebro. (Se Havekredsens annonce)
Svampetur
Søndag den 18. september 2005 kl. 9:30 - 15:00:
Med naturvejleder Jørgen Mortensen på Ørre Naturskole.
"Naturen på flasker og glas"
Onsdag den 21. september 2005 kl. 19:00:
Inspirationsaften til fremstilling af kryddersnapse, kryddereddike, kryddersalt samt hjemmelavede gaveideer. Arrangementet afholdes hos NOE,
Skivevej. 20, Holstebro.
Priser og mødested m.v. offentliggøres senere
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Katastrofer kommer ofte uventet men
også ind imellem forudset. Katastrofer er
store og små. Katastrofer gør indtryk. På
sigt får de betydning for dig.
Katastrofer foregår ude i den store verden. Og vi hører og læser om dem.
Der er heldigvis langt derud. Vi tillades
at trække os lidt tilbage, skabe luft imellem dem der er ramt og os selv.
Katastrofer foregår også midt i hverdagen. Nogle gange rammer de virkelig
som lynet - truer med at nedbryde og
ødelægge.
Men heldigvis får vi også lov til at se, at
hændelser der starter som en katastrofe
med tiden kan blive til en stærk og berigende oplevelse der får én til at værdsætte helt nye sider i livet. En oplevelse der
godt nok i første omgang truer med at
knække de ramte. Men også en oplevelse
der åbner for nye udviklingsmuligheder.
En oplevelse der får familie, venner og
andre berørte til at rykke helt tæt sammen - en oplevelse der lukker alles øjne
op på en ny måde - og gi’r en ny og tidligere ukendt form for styrke at komme
videre med.
Jeg tænker f.eks. på min kollega på fødeafdelingen som sammen med mand og
børn fanges i tsunamien i Thailand. På
min familie og mine venner som beriges
med et lille barn med et medfødt handi-

cap. På min kollega der brænder ud og
må sige op pga. sygdom. På mine venner
og min familie som får trusler om alvorlig sygdom og lidelse tæt ind på livet og kortvarigt eller på længere sigt bli’r
trængt op i en krog.
“Det der ikke knækker os styrker os”, er
der nogen der siger. Jeg ved ikke om de
har ret - jeg ved ikke om jeg er enig. Det
kan jeg af gode grunde hverken vide eller mærke. Det kommer vel an på...
Når lynet slår ned, kender vi ikke følgerne. Det er måske godt nok, vil nogen sige.
Når lynet slår ned, ved vi ikke, hvordan
vi reagerer.
Men vi er som regel sikre på, at vi får
brug for noget hjælp.
Når udfordringerne føles for store ved vi,
at det f.eks. hjælper os, at mennesker
omkring os med jævne mellemrum spørger til os: hvordan går det? og afhængig
af hvem der spørger - og hvornår de
spørger - og hvor de spørger - og hvorfor
de spørger - så får de et svar.
Nogle gange kort og hurtigt - som om vi
ønsker at signalere: jeg har lidt travlt nu
- eller jeg ønsker ikke at snakke om det.
Flere har måske oplevet at man godt i
køen ved kassen i Brugsen kan få et kort,
måske lidt afvisende svar fra én der kig-

Bliv møbelpolster for en dag
Nu har du chancen for selv at polstre dine egne stole eller sofa.
Tid: Lørdag d. 3. - 10. - 17. og 24. september Kl. 900 - 1400
Pris 250,- pr. time + materialer
Prisen kan deles mellem max 2 personer
Yderligere informationer og tilmelding til Gosia
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ger ned - og alligevel fornemme at den
anden tænker: ”bare hun venter på mig
udenfor Brugsen, så vi kan snakke lidt”...
Andre gange langsomt og mere eftertænksomt.
For når der er én der viser dig den opmærksomhed at spørge: hvordan går det?
får du jo selv mulighed for at tænke over
det - det havde du måske helt glemt i farten. Eller i stilheden.
Hvordan er det egentlig det går?
Jeg sendte en mail en dag til en rigtig
god ven for at fortælle “at i grunden har
vi det godt”.
Og han bad mig uddybe.
Det takkede jeg ham for.
For jeg fik selv gjort en form for status
ved at blive tvunget til at sætte lidt flere
ord at “vi i grunden har det godt”.
“Kamp må der til, skal livet gro”, synger vi en populær dansk sang.
Den handler om livet - om det brogede
liv.
Den handler om livet, når det forekommer trygt og overkommeligt.
Og den handler om livet når det udfordrer os, nogle gange så meget at kræfterne truer med at slippe op.
Og hvor går man hen og samler nogle
nye kræfter.
I en enhver kamp må der kæmpes. Det
ved vi godt. Det har alle vist prøvet.
Nogle gange for at overleve.
Og mit ønske og håb for dem der kæmper hårdest er, at kampen også på sigt
handler om at komme til at leve igen.
Nye kræfter kan komme både indefra og
udefra. Ofte tænker jeg: hvor bli’r de dog
ved at finde kræfter til det her?
Det er vigtigt for os alle at være bevidste
om, at når et menneske be’r os om hjælp
- eller signalerer at ha’ behov for det - så
udleverer det menneske noget af sig selv.
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Lad os støtte hinanden i at tage vare på
det.
Lad os støtte hinanden i at blive bedre til
det.
Meget har vi helt sikkert arvet fra vores
forældre, men tapperhed - det er så vidt
jeg ved ikke arveligt.
Og når nyere litteratur med titler som
“Det skal mærkes at vi lever” og “Mærk
verden” sælger i oplag på 10-tusindvis
bekræftes vi i, at det optager os. Og det
er godt. For livet kan blive påtrængende.
Vi bor i et lille, overskueligt miljø med
gode muligheder for at møde hinanden,
hilse på hinanden, vise hinanden vores
ansigter, se hinanden i øjnene og være til
stede.
Det er trygt og godt at vide, at der er nogen der følger os, nogen der interesserer
sig for os. Og nogen der vil os det godt.
Det er jeg taknemmelig for. Og det ved
jeg, vi alle gerne vil leve op til.
“Vi elsker vort land” - og vi elsker en
række andre ting.
Det viser sig, at der er meget at tage vare
på.
Det er stærkt at mærke, at man elsker noget og ikke mindst nogen.
Det er når man elsker mest, man holder
mest ud.
Og det er når man elsker mest, man bli’r
mest bange for at miste.
Kærlighed er jo også at mærke, at “den
kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r
tvivlende kolde”.
Jeg ønsker alle en rigtig dejlig sommer med gode og overkommelige udfordringer. 

I 8 år - på bagen
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Nu har vi snart gået på Grønbjerg skole i
8 år. Og hvordan har de år så været? Det
har da været 8 gode lærerige år. Grønbjerg skole er jo sådan en lille skole hvor
man kender alle, og hvor der ikke er så
meget mobning. Vi har fået en masse gode venner og rigtig mange sjove minder.
Det er sådan set lidt ligesom en campingferie, hvor man har pakket ud og slået sig ned, og nu pakker man så sammen
igen og siger farvel. Det er jo altid lidt
sørgeligt at sige farvel til nogle steder hvor man har haft det rigtig
godt, og har mødt en masse dejlige mennesker.
Men der også været knap så
gode sider, fx når andre
klasser skulle forlade
skolen, eller hvis
nogen blev uvenner. Vi har jo
lavet hundredvis af
forskellige

stykker, bøj-åbne-slyng-sammen, til lejrture, fredagstilbud og hygget os sammen.
Vi har haft rigtig mange gode år på
Grønbjerg skole, og det bliver svært at
vænne sig til Spjald skole, for Grønbjerg
skole er og bliver sådan, som alle skoler
drømmer om at være.

ting på
Grønbjerg
skole lige fra:
lektier,
regne-
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Torsdag d. 11. august
18.00
19.00
23.00

Teltet åbner med pølser/brød, øl, kaffe, slik, chips m.v.
Senior fodboldkamp Kom og se kampene mellem Hover - Grønbjerg - Spjald
og Ørnhøj - Rigtig gode gammeldags lokalopgør
Teltet lukker

Fredag d. 12. august
18.00
18.00
21.00
24.00

Teltet åbner pølser/brød, øl, kaffe, slik, chips m.v.
Oppustelig fodboldbane
Gadefodbold (Se regler mv. andetsteds)
Gadefodbold forventes afsluttet.
Teltet lukker

Lørdag d. 13. august
9.30
10.30
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4. og 5. kl. holder loppemarked ved pavillonen - overskuddet går til deres lejrtur
Teltet åbner med sommerfestgudstjeneste i festteltet
Kom og oplev en anderledes festgudstjeneste
(Gudstjenesten er flyttet fra søndag til lørdag)
Oppustelig fodboldbane

11.30

Salg af pølser og brød øl og vand

12.00

Sæbekassebilløb. Kom med din sæbekassebil Mødested: Teltet (se regler andetsteds )

13.30

5-kamp Land mod by - Der dystes i fem forskellige discipliner og deltagerne kender ikke disciplinerne på forhånd

15.00

Agility opvisning af DCH Skjern (Danmarks civile hundefører)
Efter opvisningen kan man prøve banen med sin egen
hund. Så derfor - Tag din hund med

16.00

Grønbjergs værste bilist
Dommer er Grønbjergs lokale ordenshåndhæver, Karen
Højmose

19.00

Fest i teltet

01.00

Festaften i teltet:
Alle er velkomne såvel børn som voksne
Efter spisningen er der børnediskotek v/Diskotek Ungdomsklub
og dans for de voksne. Musikken leveres af en fremragende DJ
Voksne: Spisning og dans i teltet kr. 120,Børn: Spisning og diskotek kr. 30,Medbring selv bestik og service.
Tilmelding senest fredag den 5. august i Brugsen

Dans efter spisning kr. 50,De arrangerende foreninger:
Grønbjerg GUF - Familie og Samfund
Grønbjerg Billardklub - Grønbjerg Ungdomsklub
Grønbjerg Idrætsforening - Grønbjerg Sogneforening
Menighedsrådet
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I Børnenes Hus
Ved: Tine Lund-Nielsen

På det seneste møde har bestyrelsen
konstitueret sig, hvilket sker en gang
om året. Ole Berthelsen fortsætter som
formand, og undertegnede fortsætter som
næstformand. Der er forskellige poster,
som hvert år skal fyldes ud, og disse blev
som følger:
Indskolingen: Jens Kirk, Finn Jørgensen
og Ole Berthelsen.
Mellemgruppen: Tina Risom og Tine
Lund-Nielsen
5 – 7 klasse: Erik Øster.
Legepladsudvalget: Jens Kirk, Conrad
Jensen og Tina Risom. Skolelederen er
automatisk med i udvalget.
Bladudvalget: Tine Lund-Nielsen
Indlæg til Runestenen: Finn Jørgensen.
Grønbjerg 2000: Jens Kirk og Ole Berthelsen
Grønbjerg Multisalsudvalg: Alan Larsen
og Ole Berthelsen
Conrad er desuden valgt som ansvarlig
for madordningen i børnehusdelen.
Forældremøder – i skole- og børnehusdelen. I børnehusdelen kom der mange
gode forslag til, hvordan man kunne gøre
hverdagen lidt mere spændende for børnene. – Bl.a. er man i gang med at lave
sværd m.m. og højbede på grunden. Projekter som børnene aktivt deltager i og
synes er spændende.
Der er ansat en barselsvikar for Yvonne, og vi vil ønske Birthe velkommen til
Børnenes Hus. Birthe har været her før,
så hun er et kendt og velanset ansigt,
som overtager Yvonnes plads, mens hun
er hjemme og gøre klar til sit 2. barn og
derefter holde en velfortjent orlov.
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Da Knud stopper som lærer i Børnenes
Hus til sommerferien, har bestyrelsen/
ledelsen været ude og søge en ny lærer
til at overtage Knuds plads. Der har fundet samtaler sted, og vi har fundet en meget dygtig og velkvalificeret lærer, som
vi glæder os til at få til Børnenes Hus. Vi
ønsker Annesofie Hedevang Jensen velkommen i Børnenes Hus.
Vi har udfærdiget en mobbepolitik.
Der vil blive lavet en folder, som alle
børn får med hjem, og der vil samtidig
med blive lavet en køreplan for, hvordan
vi i Børnenes Hus håndterer mobning,
således det ikke er en ny måde, vi håndterer på fra gang til gang. Det skal ingen
hemmelighed være, at jeg ønsker en
mobbefri Børnenes Hus, og derfor håber
jeg, at vi ved fælles hjælp kan opnå dette
mål, idet ingen børn/voksne kan klare at
blive holdt udenfor eller såret – et uskyldigt drilleri kan alle mennesker håndtere,
men når det går over til at være gentagne
gange, drilleriet sker, og det desuden går
ud over den samme person, så er vi ovre
i mobning, og det skal stoppes. Vi tolererer ikke mobning i Børnenes Hus – kort
og godt..
Efter vores høringssvar til kommunen,
hvor bestyrelsen lavede et forslag til
selvstyrende teams, har skolelederen og
lærerne i samråd arbejdet hårdt for at få
projektet i gang efter sommerferien. Det
ser ud til at lykkes, og bestyrelsen glæder
sig meget til at se det ”in real life” – altså
når lærerne rigtig folder sig ud – vi tror
på, det bliver godt, og det er også bestyrelsens fornemmelse, at lærerne går op i
projektet med liv og sjæl, hvilket vi er
meget glade for og stolte over.

Lørdag den 25. juni var der Arbejdslørdag i Børnenes Hus. Ikke mindre end
35 voksne og 40 børn var mødt op for at
give en hånd til en række praktiske opgaver der skulle laves.
En hyggelig dag, som startede med fælles morgenkaffe. Derefter blev man delt
op i grupper og kom på forskellige projekter. Bl.a. er der blevet lavet ny stor
sandkasse samt nyt legestativ på Børnehusgrunden. Der er lavet ny sandkasse
på ”grunden”, og der er lagt fliser m.m.
ved højbedene. Desuden er der blevet luget ukrudt ved indgangspartiet samt hele
grunden ved Multisalen og parkeringspladsen. Der er blevet malet i Mariehønen, afbarket piletræer til brug ved legepladserne samt mange andre skønne ting.
”Madholdet” diskede op med lækre frikadeller, kartoffelsalat, salat, pølser
m.m., og vi var derefter klar til at tage
endnu en tørn. Der blev serveret kaffe og
kage til alle, og ca. 17.30 var vi alle

”tappet” for energi – både store og små.
Legepladsudvalget kunne se tilbage på
en dejlig dag, hvor der blev lavet en masse arbejde til glæde for vore børns hverdag.
Til slut vil jeg nævne, at der næste år er
valg til bestyrelsen, og har man lyst til
at være en del af dette team, kan jeg kun
anbefale, at man ”melder sig” – kom endelig hvis I vil høre mere om, hvordan
det er at sidde i bestyrelsen for Børnenes
Hus – det har været nogle lærerige år,
hvor bestyrelsen/ledelsen har været gennem mange problemstillinger, og det
styrker sammenholdet. Jeg kan kun sige:
”Prøv det”…..
Til allersidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle børn og ansatte en rigtig
god og velfortjent sommerferie. Vi håber, I alle vil nyde den og at vi får en
masse dejlige solskinstimer. 
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I Natur, ferie og børn
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen

”Og nu skal du krydse af i et af felterne,
om du tror dette er en hare, en ræv eller
et egern.” Den lille dreng kiggede først
på det udstoppede dyr, som sad der på en
stub, ræverød og med halen op langs
ryggen, mens den gnaskede i en grankogle. Derefter skulede han op til mig,
med løftede øjenbryn og svarede: ”Det er
en ræv!” Dertil skal siges, at han langt
fra var den eneste, som havde gættet på,
at egernet var en ræv. ”Hvor tror du den
har fundet den grankogle?” hjalp jeg
ham lidt på vej. ”På jorden ude i skoven.” svarede han og han fortalte, at han
en gang havde været med børnehaven
ude i skoven, for at finde ting til juledekorationer, og her havde de samlet kogler op, som lå på jorden. Nå, men efter
en lille snak frem og tilbage, blev vi enige om, at der var et egern. Knægten var
jo ikke dum, og da vi havde snakket om
den udstoppede mår´s tænder og kløer,
blev vi også enige om, at krydset ved
svaret på, hvad en mår oftest spiser,
skulle flyttes fra bær og frugter, til små
pattedyr og fugle.
Jeg var blevet bedt om, at hjælpe på Jægerforbundets stand, ved det årlige
Landsskue i Herning, og havde fået fornøjelsen af at stå for en minijagtsti, hvor
børnene skulle svare på ni spørgsmål,
som så udløste en lille medalje med Jægerforbundets logo, som de kunne hænge
om halsen.
Hvad vil jeg så fortælle med den episode? Ikke andet end, at det ærgrer mig,
når børn ikke kender noget til naturen.
De kender alt muligt til Pokemon-kort,
playstation og sms’er, men den natur de
har lige uden for deres dør, aner de ikke
et klap om. Jeg skynder mig at sige, at
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det ikke er generelt, men at det selv i
Grønbjerg, kan være tilfældet. Vi har
haft børn på besøg, hvor vi er taget en tur
i skoven, og jeg kan jo ikke lade være
med at gå og lægge mærke til alt muligt
mærkeligt. Så spørger jeg eller fortæller,
og børnene de elsker det. En gang var
der en bogfinke, som kom med sit samme karakteristiske fløjt igen og igen. Jeg
spurgte om børnene kunne høre hvad den
fløjtede. ”Nææ!”
Den fløjter: ”Det, det, det, det, det, ka’
jeg sige lige så tit, det skal være.” Hverken mine egne drenge, eller deres kammerater har glemt, hvordan en bogfinkehan pipper.
Jeg har tidligere skrevet, at man ikke kan
beskrive, hvad der er så fascinerende ved
at gå på jagt. En af tingene er, at man oplever naturen på en helt anden måde end
”almindelige” mennesker. Man ser eller
hører et eller andet. Det leder videre til,
hvor eller hvem der har fremkaldt f.eks.
lyden. Nysgerrigheden driver én videre
til at løse mysteriet, og især når det lykkes, er man en oplevelse rigere.
Eksempel: Vi går inde blandt nogle høje
graner og en lyd får os til at stoppe op.
Lidt inde i skoven, registrerer vi noget
som bevæger sig. Det var en kogle, som
faldt ned gennem grenene og – bump –
landede i skovbunden. Var det et egern?
Vi lister os væk fra sporet og ind mellem
træerne, mens vi kigger op. Der er pludselig mange bevægelser, men det er småfuglene som bliver urolige for os mennesker. Pludselig udbryder en af drengene
”Se, der er den!” og vi har vores lille
kikkert med, så vi skiftes til at studere
egernet, indtil den forsvinder op i toppen. ”Det var mig der først fik øje på
den.” driller han sin storebror, men lidt
senere er det storebror, som opdager
krondyrene, der står som skygger inde i
underskoven. Så står der 1 – 1.

Nu er det midt i de flestes sommerferie
og går I derhjemme en dag og ikke ved
hvad I skal lave, så er der masser af muligheder, for nogle rigtig sjove og samtidig lærerige oplevelser. Ud over en tur i
skoven, som for vores vedkommende er
rigtig tæt på, vil jeg her komme med
nogle forslag.
Kører i til Tim og videre vestpå til Stadil, så fortsæt mod Vesterhavet og et sted
kommer der nogle sving og her ser i nogle forskellige hytter. Der findes en hytte
på pæle, lidt ude i vandet. Her kan man
åbne nogle skodder og med en kikkert,
kan i se en masse forskellige vandfugle.
Ved en lille jagthytte kan i spise jeres
madpakke og regner det, så gå indenfor.
Det er Jens Bjerg Thomsens gamle jagthytte og lige overfor er der informationstavler, hvor man f.eks. kan trykke på en
grågås og så kommer en grågås´ skræppen.
Haunstrup Dyrepark (Jyllands Mini Zoo)
er altid et hit for børnene og ellers er alle
zoologiske haver altid spændende. Der er
dog nogle som skiller sig ud. På Djursland ligger Skandinavisk Dyrepark. Her
har man verdens største anlæg for brunbjørne. Der er lavet gangbroer, så man
går inde blandt / over dyrene og der er
”opvisning” to gange om dagen. To lignende anlæg er lavet til ulve og ræve og
en af de sjoveste ting, er at se en af dyrepasserne fodre rævene.
Givskud Løvepark er også i en klasse for
sig. Her skal man både gå rundt og køre
inde blandt de store dyr og gennem et separat anlæg med løver. Og så er deres legepladser helt i top, hvor børnene nemt
kan bruge en time, mens vi voksne spiser
færdig og får en kop kaffe.
I 1992 oplevede jeg for første gang Ørnereservatet ved Tversted i Nordjylland.
Sidste år skulle vi så opleve det igen,
sammen med børnene. Det var helt fan-

tastisk. De giver opvisning med falke og
ørne og man kommer helt, og dermed
mener jeg helt tæt på fuglene. Når falkoneren stiller sig op blandt publikum og
ørnen med et vingefang på to meter, lander lige ved siden af dig, så får man en
oplevelse for livet.
Skal I til Fyn, så er Zoo i Odense rigtig
spændende, men ellers er der nogle
spændende oplevelser på Egeskov Slot. I
skoven har man lavet ”tree-topwalking” (træ-tops-vandring) hvor man
har lavet hængebroer mellem de store
bøgetræer og ved hver træ kan man trykke på en knap og høre en bestemt fugls
kvidren. På Tåsinge ligger Valdemar
Slot, hvor der på loftet er en udstilling af
trofæer og etnografika fra hele verden.
Det er testamenteret til Nordisk Safariklub, som står for udstillingen og der er
masser af info og opgaver som børnene
synes er sjove.
Skal I til Sjælland, så er Jagt & Skovbrugsmuseet i Hørsholm, lige nord for
København spændende, og her er alt indenfor jagt og skovbrug, helt fra stenalderen til i dag. Nogle dage er der specielle arrangementer.
Har I været af sted, så husk stederne, for
de er der garanteret også til næste år. Og
husk nu, at tage en tur ud i naturen en
gang imellem, og lær jeres børn, hvordan
man ser forskel på en ræv og et egern.
Fortsat god sommer. 

HUSK
Tilmelding til vinterbadminton.
Tirsdag d. 13. september kl.19.00
i gymnastiksalen.
Husk betaling ved tilmelding:
• voksne 350,- kr.
• børn 250,- kr.
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I Åbne haver
Ved: Eva Broni

Så har vi igen med stor succes haft åbne
haver, et arrangement, der altid er populært, da man jo så helt legalt kan se de
andres haver uden af skulle strække hals
over hækken. Det er sagt før, men nu siger jeg det igen. Det er altså ganske almindelige haver hos ganske almindelige
haveglade mennesker, vi besøger. Fejlagtigt tror mange, at man kun kan være
med i haveforeningen, hvis man har en
helt speciel have. Det passer ikke. Haveglæden er jo lige stor hvad enten man har
3 krukker med blomster eller en tønder
land have, og hvad enten man glæder sig
over en selvsået tjørn eller et dyrt indkøbt sjældent træ.
Vejret i år var perfekt til havevandring,

sol og varme. I Grønbjerg havde Ellen
og Freund haft travlt med at gøre haven
så indbydende som mulig. Det var lykkedes rigtigt godt. En dejlig have med
mange afdelinger, hvor glæden ved forandring og nyskabelse var tydelig.
I Abildå så vi to haver. Den ene hos Sonja Pedersen (den, hvor der er en hund på
muren ). Sådan kender jeg den have, en
sjov klippet Cotoneaster, der ligner en
hund. Derudover er der mange spændende ting i haven. Gamle redskaber pyntet
med blomster, et fuglehus med husløg på
taget osv. Store, gamle træer omkranser
haven, hvor staudebede og buske er
fremherskende. Der er absolut lagt mange timers arbejde i den have.
Den anden have i Abildå var hos Finn og
Hedevig Risbjerg, og den have kunne tage pusten fra enhver. Her var det helt tydeligt, at der var tale om at arbejdsglæ-

Et af de mere utraditionelle, men spændende tiltag i haven hos Ellen og Freund, er at benytte en af
anernes gravsten som dekoration/flise ved en stenbænk.
(En gravsten er familiens ejendom og man kan gøre med den hvad man vil. Hvis ikke man selv fjerner stenen når gravstedet nedlægges drager menighedsrådet omsorg for at stenene destrueres. red.)
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den var stor. To drivhuse, et til tomater
og et til agurker. Meget stor køkkenhave,
så børn og børnebørn kunne forsynes hele sommeren. Derudover en kæmpe
prydhave delt op i mange rum med rigtigt mange siddepladser både overdækkede og i det fri.
Tilbage i Grønbjerg så vi på fugle i volierer hos Lone og Michael på Vinkelvej.
Det var meget spændende at blive ført
ind i videnskaben omkring fuglepasning.
Glæden ved arbejdet med fuglene og ved
at vise dem frem, var overvældende. Vi
hørte om yngelpleje og fodring, som var
mere krævende, end jeg nok havde forestillet mig.
Så var vi inde for at se det fine træhus,
som Tina og Jens Kristian har bygget. Et
fantastisk hus med mange finesser. Store
lyse rum var fremherskende og så er jeg
helt vild med den store veranda, der går
hele vejen rundt om huset. Tænk ikke at

JKE DESIGN
DET KREATIVE KØKKEN

skulle flytte havemøblerne ud og ind,
hver gang, det regner! Godt nok var det
ikke haven, vi skulle se der, men vi var
da nødt til lige at kikke lidt, og det var
bestemt ikke mindre spændende. Dejlig
stor have med sø og legeplads og så en
masse stauder. Rigtigt flot.
Sidst, men ikke mindst havde vi jo om
formiddagen allieret os med Jens Peder
og Erna ved Brugsen, hvor vi holdt plantemarked. Folk kom og fik billige planter, eller byttede sig til andre end dem,
de selv havde medbragt. Brugsen serverede gratis kaffe og solgte vin, jordbær
og anden frugt. Det blev en succes, som
vi gerne gentager en anden gang.
Til slut en stor tak til dem, der har vist
haver, hus og fugle frem. Det giver inspiration til mange andre. Og tak til Jens
Peder og Erna for ”lån” af p-pladsen ved
Brugsen og for kaffe!! 

HS Agentur
Holger Sørensen
Holstebrovej 8
Grønbjerg
97 38 11 34

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
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I Flamingosvaner og Brandsprøjter
Ved: Deltager Eva Broni

Torsdag den 9. juni tog en flok glade
Grønbjergboere på udflugt med bus. Vejret var rigtigt godt. Solen skinnede og
temperaturen lå vel på 20 grader, altså
perfekt udflugtsvejr.
Vi startede med at køre til Hjerl Hede,
hvor en meget ivrig vejleder viste os
rundt og fortalte om stedets opstart. Vi
nåede ikke at se ret meget, men det vi så,
var meget spændende. Det gav os lyst til
at komme igen hen på sommeren, hvor
der jo er mange aktiviteter og åbne værksteder. Vi tømte butikken for kræmmerhuse med bolcher og kørte derefter videre.
Næste stop var KFUM Soldaterhjem i
Karup, hvor Ole (Præst) og Lone har været bestyrerpar. Der fik vi vores efter-

middagskaffe med lagkage!! Og så begyndte eventyret for alle ”drengene”. Vi
skulle ind på flyvestationen og vises
rundt. Vi kørte rundt i bussen og så på

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

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

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde.
Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning
Kristen Agerlund Jensen
Peter Ø. Christensen

97 38 42 70 - Biltlf:
97 38 42 78 - Biltlf:

40 33 42 70
40 14 42 78

INGEN OPGAVER ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE
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området og fik fortalt så mange ting, at
det var svært at huske det hele. Vi så
bunkers fra krigen, som tyskerne havde
lavet. Den største med to meter tykke
mure og et fundament på 8 meters tykkelse. Det var bestemt et solidt byggeri,
der ikke sådan lod sig påvirke af tidernes
skiften. Man havde forsøgt at lave nogle
huller i muren til ventilationsskakter, da
der var kontorer derinde, men selv med
sprængladninger, måtte man opgive dette
forehavende.
Så kom vi ud til redningshelikopterne!!!
Det var alle pengene værd. Vi fik fortalt
om disse meget avancerede helikoptere
af en pilot, der helt tydeligt var meget
stolt af sin gerning. Disse helikoptere
kunne flyve i al slags vejr undtagen isslag. Redninger fra skibe, eftersøgning af
forsvundne personer, sygetransport og
transport med vores dronning et par gange om måneden var blot nogle af de op-

gaver, helikopterne udførte. Timeprisen
på flyvningen lå på ca. 35.000 kr., så det
var ikke til ”flyvning for sjov”. Vi fik alle lov til at komme ind i helikopteren, og
mange skulle selvfølgelig hen at sidde i
den stol, som dronningen plejer at sidde
i. Det var det helt store hit. Vi havde Søren og Andreas på 8 år med, og de nåede
vist tre ture i helikopteren.
Vi kørte videre på flyvestationen og hørte om problemerne med svanerne, der
kunne genere flytrafikken. Der var en sø
på området, hvor svanerne gerne ville
opholde sig, men for at skaffe sig føde,
skulle de til Karup Å, og de skulle derfor
passere landingsbanerne. Derfor var man
jo ikke så interesseret i at have svaner i
søen, så Kalø Vildtforvaltning blev kontaktet for at høre, hvad man stillede op.
”I den størrelse sø, I har, er der plads til
2 svaner, sæt derfor 2 kunstige svaner
ud”, sagde Kalø. Som sagt så gjort, og

Alternativ behandler

Flagallé

Karl Gejl
Bymarken 10B
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
karlgejl@vip.cybercity.dk

Udlejning kan ske
ved henvendelse til:
Holger Therkildsen
97 38 41 61

Ældreklubben !!!!!
Vi begynder i Børnenes Hus
mandag d. 5. september kl. 14
Vi spiller kort og bob m.m.
Har du lyst, så mød op, I er alle velkomne!
Er der spørgsmål, så ring til Thyra på tlf. 97 38 40 60
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næste morgen var de 2 flamingosvaner
pulveriseret af 2 rigtige svaner . Nye
plastsvaner blev sat ud og problemet var
løst. Der kom ikke flere svaner – før til
efteråret, hvor hele søen en morgen var
fuld af svaner!! Kalø igen: ”Nu er der jo
efterår, så svanerne samles i flok før deres træk, så nu må I altså ud og fjerne de
kunstige svaner, så I ikke tiltrækker flere.” Dette råd blev fulgt, og svanerne
forsvandt. Nu er det rutine at sætte
kunstsvanerne ud om foråret og tage dem
ind igen om efteråret, og problemet er
løst.
Nu skulle vi se brandbiler, dvs. meget
store brandbiler, som var bygget til at
slukke flybrande. Igen blev vi mødt af
brandfolk, der var tydeligt stolte af deres
opgaver. Der var mange i selskabet, der
ville have givet meget for en tur i disse
køretøjer, men kun to fik lov, nemlig Søren og Andreas. Det blev en oplevelse
for livet med udrykning og sprøjtning
med vandkanonerne.
Udover at passe brandbilerne skulle
brandfolkene også sørge for renholdelse
af landingsbanerne, hvortil de havde
nogle enorme fejemaskiner. Der måtte
absolut INTET skidt være på banerne, da
jet-motorene så ville suge det til sig og
blive ødelagt.
Vi forlod Karup mættede med indtryk,
dog var vi lige forbi en kirkegård for tyske flygtninge, der var døde i Danmark
lige efter krigen. En absolut anderledes
stemning bredte sig, da vi på gravstenene
kunne læse om de mange børn og unge
mennesker, der på grund af en krig måtte

lade livet.
Nu kunne vi ikke klare flere indtryk, så
vi kørte til Sunds, hvor der ventede os et
dejligt måltid mad.
Dernæst tog vi tilbage til Grønbjerg,
trætte, men en masse oplevelser rigere.


Mange TAK
for opmærksomheden
ved min fødselsdag!
Med venlig hilsen
Ingrid!

MØBEL
POLSTRING
Reparation og
omforandring
af alt fra
arbejdstøj til festtøj.
Lynlåse udskiftes

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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Bedsteforældre på besøg i dagplejen
Tirsdag den 14. juni havde børn og dagplejere i Grønbjerg, bedsteforældredag i Multisalen. Dette blev til en dejlig formiddag hvor børn, dagplejere og bedsteforældre kunne
hygge sig med kaffebord, leg og sang. Fra børn og dagplejere skal der lyde en tak til alle der var med til dette arrangement.
Børn og Dagplejere i Grønbjerg.

www.runestenen.dk

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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I Fra Skolen
Ved: Alan Larsen

Vi nærmer os med hastige skridt skolernes sommerferie. De sidste uger er præget af stor aktivitet, det gamle skoleår
skal afsluttes på ordentligt vis, samtidig
med at det nye skoleår planlægges.
Forleden dag kom en elev på kontoret og
spurgte:" Passer det vel, at der kun er 9
dage til sommerferien, Alan?" Så måtte
vi have en kalender frem og tælle dagene. Vi kom frem til, at rygtet måtte være
sandt, og på gammelklog vis, kunne vi
samstemmende sige: "Det er dog utroligt, som tiden løber!"
Der har været mange forskellige opgaver
i det forgangne skoleår, nogle af disse
opgaver har vi rettet mod os selv, andre
er stillet af vore omgivelser.
Her er nogle af de opgaver, som vi har

pålagt os selv, og som vi i dette skoleår
har gennemført:
Lokal læseplan i dansk
Lokal læseplan i matematik
Vedtaget principper for, hvordan vi professionelt behandler forældres henvendelser
Udarbejdelse af mobbepolitik
Arbejde med det gode undervisningsmiljø
En af de opgaver vi ikke selv valgte, var
den strukturdebat, der startede i efteråret.
Denne debat og deraf følgende høringssvar osv. har lagt beslag på en stor del af
bestyrelsens tid, og den har lagt beslag
på en stor del af den tid, lærerne og ledelsen har haft til pædagogisk udvikling.
Det har på trods af de tunge økonomiske
skyer, der har hængt over Videbæk
Kommunens skolevæsen, været en spændende og fremadrettet proces, vi har haft
i Børnenes Hus. En proces, der blev beskrevet på forårets forældremøder og fø-

Grønbjerg Forsamlingshus
Vil man leje forsamlingshuset
sker det hos:
Svend Jensen, Grønbjergvej 28
Tlf.: 97 38 44 08
E-mail: greentoft@mail.dk

Hvor man også kan hente nøglen.

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
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.
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rer til en ny struktur, med en afdelingsopdelt skole og "autonome lærerbander" (selvstyrende teams).
Jeg vil i den forbindelse gerne takke forældrene for den store opbakning og tillid, vi er blevet mødt med.
Jeg vil også gerne takke bestyrelsen og
personalet for deres engagement og ildhu
i den krævende proces. Flot arbejde!
Som beskrevet i sidste nummer af vores
blad, (Omkring Børnenes Hus red.) har
vi søgt Trygfonden om penge til at gøre
Børnenes Hus til et trygt- og mobbefrit
sted. Vi har fået 47.000 kr. til et projekt
vi kalder: "Førstehjælp - redder mere end
liv!" Der vil i det nye skoleår blive indkaldt til et forældremøde, hvor projektets
indhold vil blive introduceret.

Vi har en tradition for, at vores lokaler
flittigt bliver brugt af foreninger og interessegrupper, så hvis foreninger eller lignende har brug for lokaler i det kommende skoleår, er man meget velkomne til at
ringe og bestille et lokale. Så skriver vi
det i vores kalender. Grunden og bålhuset kan ligesom lokaler også bookes af
foreninger og lignende.
Vi har pr. 1. august ansat Annesofie Hedevang Jensen i en fast lærerstilling. Hun
vil fortrinsvis komme til at undervise i
indskolingen det kommende skoleår. Vi
glæder os til samarbejdet med Annesofie.
Personalet ved Børnenes Hus ønsker alle
en rigtig god sommer.

www.groenbjerg.dk
Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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I Ungdomsklubben
Ved: Tommy Kjeldgaard

Grønbjerg Ungdomsklub årsberetning
2004 - 2005
Sæsonen 2003 - 2004 sluttede med at de
lokaler som vi havde i fællesskab med
børnehuset, blev inddraget, da skolen og
Børnehuset skulle bruge lokalerne til andet formål.
Så var Ungdomsklubben blevet hjemløs
igen, som tilfældet var, da klubbens lejemål med Schulstad i bageriet, et par år
forinden blev opsagt.
John Asmussen tilbød os at vi kunne
bruge nogle lokaler hos Grønbjerg Møbelindustri.
Forholdene var gode, men stemningen
var mest for at komme tilbage til Bageriet, hvis det var muligt. Hanne undersøgte
sagen og det var i orden med Schulstad.
Lokaleproblemet var løst.
Bestyrelsen var en aften inde og se de lokaler Schulstad ville leje ud til os, og vi
sagde ja tak. Vi fandt billige møbler og
inventar rundt omkring. Og første klubaften var torsdag d. 2. september med
fint fremmøde af unge mennesker. Derefter har det kørt med klubaftner hver
torsdag aften hele sæsonen igennem
uden de store problemer, under kyndig
ledelse af Lennart og Lya.
Ud over klubaftenerne har vi haft forskellige ture- og arrangementer, som
skøjtediskotek, bowling, pizzaaften,
overnatning i klubben med natløb ud til
Niels på Sønderkjærsvej, som serverede
boller og varm kakao. Klubben har også
afholdt besøgsaften for næste sæsons
”debutanter” i klubben.
På grund af flytningen fra skolen til bageriet, skulle der investeres en del penge
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til diverse ting og sager eksempelvis,
bordtennisbord, karaokeanlæg, stereoanlæg, gasvarmer, elkedel og div. andre
småting som er nødvendige for at holde
en ungdomsklub kørende.
I forbindelse med sommerfesten skal
klubben stå for børnediskoteket.
Efter forespørgsel sponsorerede vi et beløb til Grønbjergs nye ”fællesprojektor”.
Da Niels Jacobsen forlader bestyrelsen
skal der lyde en stor tak for hans indsats i
ungdomsklubben genne flere år. En stor
tak til Lennart og Lya og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.
Til sidst en tak til alle de unge medlemmer som jo er grundlaget for klubben.
Ny i bestyrelsen i stedet for Niels Jacobsen blev Jette Hansen. 

Er du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

97 38 42 85

Gadernes kontaktpersoner:
Algade - øst
Leif Kjærgaard, Algade 40

tlf. 97 38 43 23

Algade – vest
Børge Jensen, Algade 65

tlf. 97 38 41 86

Bymarken, Frydendalsvej, Nylandsvej:
Else-Marie Kokholm, Bymarken 11

tlf. 97 38 45 80

Grønbjergvej, Holstebrovej, Kodalsvej:
Jytte Nilausen, Grønbjergvej 35

tlf. 97 38 43 78

Grønnegade, Vinkelvej, Teglværksvej,
Tjørnevej, Skolevænget, Rundingen:
Erna Mikkelsen, Skolevænget 3

tlf. 97 38 42 08

Holmgårdsvej, Spåbækvej:
Jens Kirk, Holmgårdsvej 2

tlf. 97 38 46 00

Ommegårdvej:
Margit Lauridsen, Ommegårdvej

tlf. 97 38 42 91

Kastanjeallé, Købmandsallé, Ørnhøjvej, Svinget:
Niels Erik Jacobsen (Niller) Ørnhøjvej 5,

tlf. 97 38 44 68

Kjærgårdsvej samt Algade Land:
Kim Pedersen, Kjærgårdsvej 4

tlf.97 38 45 25

Sandbækvej:
Lars Holm Hansen, Sandbækvej 26

tlf. 97 38 44 24

Sønderkjærsvej:
Olav Therkelsen, Sønderkjærsvej 3

tlf. 97 38 42 13
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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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•
•
•
•

Et hold består af minimum 7 spillere (heraf skal der være mindst
3 børn (max. 12 år) på banen ad gangen)
I må meget gerne stille med flere hold.
Kan I ikke samle nok deltagere til et hold, så meld jer til alligevel så laver vi et eller flere "fælleshold".
I kan også forsøge at lave et hold med en anden gade.

Kontakt evt. din gadekontaktperson (se side )
Der vil være pokaler til:
•
det bedst udklædte hold,
•
fair-playholdet
•
vinderholdet.
Hvis I syntes at jeres hold skal være udklædt, så kontakt holdlederen
Reglerne
•
•
•
•
•

Hvert hold har 7 spillere på banen ad gangen - heraf skal
min. 3 spillere være børn (max 12 år)
Der må gerne spilles med fodboldstøvler
Hvert mål scoret af et barn tæller dobbelt
Hårdt spil overfor et barn straffes med straffespark
Spillerne skal have adresse på den/de pågældende gader

Se øvrige detaljer under Sommerfestprogrammet
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Det sker næsten altid, at når det efter meget besvær er lykkedes at tabe nogle
overflødige kilo, og man er kommet ned
på en vægt, man selv kan acceptere, så
stiger vægten igen lige så stille.
Dansk Firmaidrætsforbund har taget initiativ til at oprette livsstilklubber, og der
er nu over tyve i landet.
Medlemmerne er ikke på kur, men støtter

hinanden i at holde en fornuftig livsstil.
Klubberne er et sted, hvor man kan møde ligestillede og sammen arbejde med
varige livsstilændringer.
DFIF hjælper med at sætte de lokale
klubber i gang og har også et koncept,
man kan køre efter.
De har også samarbejde med andre foreninger, f. eks. diabetesforeningen og i
oktober er der et seminar på Rømø.
Hvis du er interesseret, kan du ringe på
tlf.: 65 31 65 60 eller klikke på
www.dfif.dk I

www.groenbjerg.dk
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I Ny i brugsbestyrelsen
Jeg blev valgt til Bestyrelsen i Grønbjerg
Brugs på den årlige generalforsamling.
Jeg takker for valget og glæder mig til
arbejdet.
Jeg har nu deltaget i 2 bestyrelsesmøder.
Det er en god og arbejdsom bestyrelse.
Vi har også en dygtig uddeler, samt gode
medarbejder.
Vi har nogle gode kunder og en god omsætning.
Men omsætningen er ikke stor nok til at
give brugsen et overskud. Det skal vi have gjort noget ved.
Vi har en god butik og så har vi nettorvet.dk. Det er en butik på Internettet.
Den har flere end 1500 spændende varenumre. Det er nemt, det er billigt og så

tjener Grønbjerg Brugs gode penge på
det. Jeg taler af personlig erfaring da jeg
har købt både spændende madvare samt
gode brugsting via nettorvet. Det gode
ved det er at betalingen sker i vores egen
brugs, og ikke via Internettet. Jeg ved
godt at det er blevet meget sikkert at købe over Internettet, men det er endnu mere sikkert at betale i brugsen. Jeg vil hermed opfordre jer alle til at prøve nettrovet.dk.
Køb jeres gaver på nettorvet.dk, køb jeres nye ting på nettorvet.dk.
Jo mere I køber, jo mere støtter I brugsen
og dermed vores lokalområde. Se evt.
vejledningen på Brugsens annonce side
17
Jeg vil ønske jer alle en god sommer.
Med venlig hilsen
John Asmussen 

Er du i gang med at arrangere :
-

gadefest m/volleyball kamp
højskolekomsammen m/basketball kamp
efterskoletræf m/badmintonturnering
udstilling
koncert
eller noget helt andet !

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

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Villy Hansen, Skråstrupvej 8, Ørnhøj afgik den 10.maj 2005 ved døden og blev
begravet fra Nørre Omme kirke d. 17. 5.
Villy Hansen blev 75 år.
Han blev født samme sted, som han næsten levede hele sit liv. Kun et par pladser på landet og soldatertiden i Haderslev
afbrød hans Ørnhøjtid med nogle få år.
Villy var den ældste af to brødre.
Efter faderens død drev Villy ejendommen for sin mor, men efterhånden overtog han den selv. Han var overordentlig
vellidt i nabolaget som det lune og medlevende menneske, han var. Hans naboer

nød da også godt af, at hans store interesse for fuglene omkring sig, fik ham til at
placere en masse stærekasser rundt om i
skellene. Og da stære som bekendt er
skadedyrsbekæmpere, ja, så var Villy´s
hobby velset blandt naboer.
De sidste mange år har Villy boet sammen med Frida fra Grønbjerg, og de to
var til megen glæde og underholdning
for hinanden. Køreture i Villys bil ud i
naturen var noget af det bedste de begge
vidste. Til stor sorg for Villy døde Frida
for et par år siden, og efter den tid levede
også han med et skrantende helbred.
Ejendommen blev solgt, og en kort tid
boede han i en lejlighed i Ørnhøj.
Villy efterlader sig kun sin bror Verner.
Æret være Villy Hansen´s minde! 

Udflugt med Kirkeligt Samfund
foregår i år
tirsdag den 16. august
Afgang fra parkeringspladsen kl. 12.00 til
•
•
•
•

Blicheregnens Museum i Thorning, hvor vi drikker kaffe i Stuen.
Derefter går turen til Klejtrup sø, hvor vi skal kikke på Hele Verden.
Så kører Johannes selskabet ad en smuk vej omkring Hjarbæk Fjord
før Mønsted Kro står klar med karbonader og frugttrifli.

Turen koster 250,00 kr. - hvor prisen for køretur, entreer, eftermiddagskaffe
og middag er indbefattet.
Alle er velkommen, så tag bare naboen med!!!
Tilmelding senest fredag. d. 12. august på tlf. 97 38 40 60 eller 97 38 42 97
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I Blå mandag
Dagen startede som alle andre dage, man
skulle tidligt op og finde noget tøj. Dagen fortsatte så med, at vi skulle op på
skolen for at dele slik ud til klasserne.
Det var sådan lidt af hvert vi smed ind.
Bagefter skulle vi op til præsten for at få
vores morgenmad, nu var klokken blevet
ca. 8.30. Det var skam hyggeligt, at forældrene måtte komme med, men det var
lidt træls at vi skulle vente ca. halvanden
time på, at vi skulle med bussen til Holstebro. Turen varede ca. et kvarter, men
det syntes vi skam gik stærkt. Da vi endelig kom til Holstebro, aftalte vi at
klokken 12.15 skulle vi mødes ved Jensens Bøfhus.
Jeg gik så bare efter mit første projekt,
nemlig at få "tryk" på mine fodboldtrøjer
og byttet min halskæde til en armlænke.
Det første gik som jeg havde regnet med,
men da jeg ikke vidste, hvor den forretning, hvor jeg skulle ind med min halskæde, lå, så tænkte jeg, at jeg bare ville
gå videre indtil jeg fandt butikken. Vi
fandt heldigvis butikken, hvor jeg skulle
bytte halskæden, og det gik tjept. Nu
skulle jeg bare finde de ting, jeg gerne

ville købe. Efter kort tid var klokken
11.50, så jeg og præstens søn tænkte, at
vi lige så godt kunne gå ind på Jensens
Bøfhus, og vente på de andre.
Da vi havde spist, gik jeg, præstens søn
og to andre af mine venner ned på en
netcafe og spillede computer i 2 timer.
Jeg havde jo fundet alt det jeg ville have,
så nu var det endelig på tide at komme
hjemad.
Da vi kom til Grønbjerg, skulle jeg cykle
hjem på min nye cykel, som jeg fik dagen før. Så var det med at blive klar til
om aftenen. Det skulle klares på en halv
time, og ja det tog det ikke engang for
mig. Jeg var nemlig helt oppe at køre, så
det tog ikke engang et kvarter for mig at
klæde om. Da jeg blev hentet for at køre
op til mine "konfivenner" i ungdomsklubben, skulle vi op på kroen for at få
aftensmad. Det smagte helt vildt godt, og
vi blev vist alle mætte. Da vi havde spist,
snakkede vi om vores oplevelser og hyggede os. Vi skulle sove i ungdomsklubben. Vi havde heldigvis aftalt med skolen, at vi havde fri de to første timer næste dag. Der var nemlig nogen af os, som
først gik i seng klokken 2.30.
Lavet af Per Bak 

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Mandag den 15. august kl. 19.00. Kulinarisk Havevandring hos
Anders Bech, Havrevænget 24, Holstebro.
Arrangement i samarbejde med ”Familie og Samfund”. En kulinarisk
havevandring, hvor vi får flere smagsoplevelser gennem forskellige
retter, salater m.v. fremstillet af de lidt sjældnere køkken- og krydderurter. Vi skal selv eksperimentere med at lave forskellige urteteer. Vi skal have besøg af Anders til oktober, hvor vi skal høre mere om salater og krydderurter.
Kørsel i privatbiler. Afgang fra P-pladsen i Grønbjerg kl. 19.00 og fra Ørnen i Ørnhøj kl. 19.05.
Deltagerpris: 30 kr. for medlemmer, 40 kr. for ikke-medlemmer (desuden deler vi
benzinudgiften).
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I GUF - Nyt
Ved: Connie Brun Schmidt og Lisbeth Sand

Helles danseskole i Herning slog dørene op i Grønbjerg.
Det blev til 8 gange med dans i Grønbjerg, to meget dygtige instruktører fra
Helles danseskole tog imod til Børne
MGP, Funk og pardans, i alt blev der
oprettet 4 hold.
Holdene kunne have været lidt større og
der kunne også godt have været to hold
mere. Den lidt vigende tilmelding tror
jeg skyldes, at der var en knap så god annoncering af aktiviteten samtidig med en
meget kort tilmeldingsfrist. Dette er taget
til efterretning.
Næste år skal det prøves igen, måske kan
vi der trække lidt flere til dansen også fra
andre byer.
Instruktørerne var glade for at komme
herud – de sagde, de synes de kunne
mærke den glade stemning der var herude ,det er da dejligt at høre – synes I ikke ?
Store gå´dag i Grønbjerg.
Igen i år afholdt Grønbjerg GUF Store
gå´dag Grundlovsdag - søndag den 5. juni. Vejret var knapt så fint som sidste år,
men det var dog tørvejr. Efter en god
gang opvarmning, som Trine Mikkelsen
og Dan Jensen sørgede for, gik det derud
ad! Langt de fleste af de ca. 20 deltagere
valgte den korte rute på 6-7 km., som
kun var glat og smattet enkelte steder
pga. nattens regn.
Hjemvendt fra turen var der hygge på
Grunden med forskellige læskedrikke og
lidt mad til de sultne maver.
Trods det lille fremmøde, - som måske
skyldtes andre arrangementer i området,
vil vi med stor sandsynlighed arrangere
Store gå´dag igen til næste år.
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Tour de pedal
Igen i år blev der trampet i pedalerne på
Tour de Pedal turene. Majvejret viste sig
fra sin lidt triste side, men det afholdt ikke folk fra at møde op, store som små.
I år sluttede touren en fredag aften, der
var derfor tid og mulighed for at købe en
pølse m.m. efter hjemkomst.
Årets vinder af vores lokale konkurrence
var:
Cykelcomputer Michael Kokholm Pedersen
Cykelhjelm
Sara Sylvestersen
Cykel
Karen Marie Tipsmark
Tillykke til Jer.
Grønbjerg GUF vil gerne sige tak til alle
sponsorerne af de flotte sponsorgaver I
år fik vi sponsorgaver fra :
Hanne Gamborg
10 – 4 i Spjald
Lokalbrugsen
Ringkøbing Landbobank
Vestjyllands Andel
Ivan Mortensen, IDE HUSE
Spjald Bo
Næste års tour aftener er planlagt til
mandag den 1. maj, tirsdag den 9. maj,
onsdag den 17. maj og onsdag den 24.
maj. 

VIKINGEN ER LØS

Den nidkære missions mand, Marinus, havde set det som sin opgave at omvende den vantro Iver.
Han prædikede for Iver og formanede ham til at lægge sig efter et mere fromt levned og aflægge
de syndige tilbøjeligheder, da han ellers ikke kunne regne med at komme til at sidde til bords
med Abraham, Isak og Jakob i himmeriges rige.
Efter i tavshed at have lyttet til alle de velmente ord svarede den forhærdede synder:
- Da kund et endda å blyw godt. Nær så manne kåelfolk kommer sammel, så ænder et kons mæ
drik å slawsmoel.

En bilist var på vej til Skive. Han kørte rask til uden smålige hensyn til det fedtede føre. I et
sving tog bilen magten fra ham og havnede midt inde i et hus, hvor Jens og Maren sad og drak
kaffe.
Da støvet havde lagt sig, rullede chaufføren vinduet ned og spurgte i sin forfjamskelse, om det
var den rigtige vej til Skive. Jens svarede uden at fortrække en mine:
- Ja, do ska lii sønden om æ drawkjest, å så æ et lii uud.

Hermed et lille suk og en opfordring fra dagplejerne
Vi har desværre et par gange været nødt til at købe nye legesager til at lege med
ved legepladsen på det grønne område. Vi har et lille hul i jorden, hvor vi kan
opbevare legesagerne og som kan aflåses, men vi har desværre oplevet flere gange, at låsen er brudt op og at legesagerne er væk.
Det er vi meget ærgerlige over, for så har vore børn ingen spande og skovle når
vi kommer derop.
Vi har nu besluttet at prøve endnu engang. Denne gang vil vi mærke vores ting
med ”DP”.
Vores opfordring kommer nu til de forældre, der har børn, der leger der i fritiden.
Vil I godt tage en snak med jeres børn om at tingene er vores, og holde øje med
om Dagplejens legesager - ”DP” - ligger i private sandkasser og dermed få det
afleveret igen, så vores dagplejebørn igen kan lege med ”deres egne” spande og
skovle.
På forhånd tak - Dagplejerne i Grønbjerg
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