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Billederne herover kan ses på deres rette plads i Multisalen

RUNE
STENEN

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Jeg vil begynde det nye år med at ønske alle Runestenens læsere et godt
nytår.
Det nye år bringer store omvæltninger.
Helt lokalt set - i Runestenen - siger vi
farvel til Gravers Kjærgaard, der har bestyret ”Nyt fra byrådet” og givet sin
vinkel på det arbejde der pågår i Videbæk Byråd og gerne med en vinkel til
de helt lokale forhold i Grønbjerg.
Gravers har stået for side 3 og mange
gange med fortsættelse side 6 i 9 år
hvilket betyder at Gravers har bidraget
med nyt fra byrådet 55 gange.
Her fra Redaktionens side vil vi gerne
sige Gravers Kjærgaard tak for de mange indlæg og samtidig sige, at hvis der
af den ene eller anden grund sker noget
som trænger til en kommentar, at Gravers skal være hjertelig velkommen til
at fremkomme med dem i Runestenen.
Grønbjergs borgere skal af den grund
ikke være uden en orientering fra Byrådet. Da borgerlisterne eller de lokale lister ikke er repræsenteret i det nye byråd, har vi dog fået en så lokal politiker
som Hans Østergaard fra Spjald, til at
skrive i Runestenen. Hans Østergaard
opstiller for partiet Venstre.
Grønbjergs borgere ønsker efter al sandsynlighed at følge med i Byrådsarbejdet,
men som vanlig med en vinkel til de
helt lokale forhold og det tror vi også vil
komme til at gælde fremover.
Velkommen til Hans Østergaard.
Og på mange andre fronter skal vi til at
vænne os til den nye kommunestruktur.

Hvor skal vi henvende os hvis vi vil have gjort noget ved vore cykelstier, hvor
ringer vi hen for at få ændret skattekortet, hvorfra udgår hjemmeplejen og
hvordan er kontakten, hvor skal vi henvende os hvis vi mangler et husnummerskilt og måske ikke mindst - hvor står
vores skole i den nye kommune. Mange
spændende ting skal vi høre om og sandsynligvis også tage stilling til i vort meget yderligliggende lokalsamfund i den
nye storkommune.
Bredbånd til Grønbjerg - sognet med
de brede bånd.
Du kan roligt flytte til Grønbjerg uden at miste den hurtige forbindelsen
til omverdenen.
Situationen i skrivende stund er at vore
bredbåndsambassadører er på en hverveprocent på 36 - Vi skal som sagt på 50%
før Bredbånd MidtVest vil begynde at
planlægge gravearbejde i Grønbjerg. I
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Der er mange ting der bliver anderledes.
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I Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
97 38 14 45
Alle Runestenens læsere
ønskes et godt nytår 2007.
Jeg er af Mogens Ballegaard blevet opfordret til
gennem indlæg i dette udmærkede sogneblad at berette om hvad der sker i byrådet i Ringkøbing/Skjern Kommune. Jeg har sagt ja
til opgaven, og vil efter bedste evne forsøge at holde Jer læsere orienteret om
hvad der rører sig i den lokale kommunale verden.
I 2006 var der stor travlhed blandt administrativ personale og de nyvalgte kommunalpolitikere i Ringkøbing – Skjern
Kommune. Der har været, og er stadig
rigtig mange opgaver som skal løses i
forbindelse med dannelsen af den nye
store kommune.
Serviceniveauet skal på alle områder
harmoniseres. På en række områder er
denne harmonisering klar til at blive gennemført ved årets begyndelse, og de sidste følger i nærmeste fremtid. Selvom de
5 sammenlægningskommuner tilsyneladende har lignet hinanden, har der alligevel været stor forskel på prioriteringerne,
og på løsningen af de forskellige opgaver. Dette indebærer ved harmoniseringen at nogle mister ressourcer og andre
bliver tilgodeset med ekstra ressourcer.
Hvis der blevet taget udgangspunkt i laveste fællesnævner på alle serviceområdet ville der umiddelbart kunne hentes et
provenu på ca. 200 mio. kr. Det vedtagne
budget indeholder imidlertid ”kun” effektiviseringer på ca. 100 mio. kr. hvil-

ket betyder som nævnt ovenfor, at nogle
vil få flere ressourcer, og andre færre ressourcer.
Jeg mener at vi med det vedtagne budget
kan være serviceniveauet bekendt, velvidende at nogle vil føle forholdsvis store
stramninger på de enkelte områder.
For at sikre et passende rådighedsbeløb
til anlægsinvesteringer og nye tiltag blev
det ved budgetlægningen besluttet at der
skal findes besparelser ved kommende
ændringer i strukturen i den nye kommune. Der vil i løbet af vinteren blive afholdt møder rundt i kommunen, hvor alle
vil blive inviteret for at deltage i debatten
om den nye struktur.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

Klip og Krøl:
Mandag, tirsdag og
torsdag:
900 - 1700
Onsdag, fredag og lørdag:
Lukket

Brugsen:
Landbobanken:
Åben alle dage
800 - 1800
Torsdag: 1500 - 1730
Dog undtaget Juledag
Tlf.: 97 38 40 49
og Nytårsdag

Tlf.: 97 38 42 85

Postekspeditionen:
Mandag - fredag:
800 - 1200
Lørdag og Søndag lukket
Post indleveret efter
1200 bliver sendt efterfølgende hverdag.
Tlf.: 97 38 40 42

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

Kirkebil:
Tlf: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

Tlf.: 97 38 41 77
Vandværket:
Al henvendelse ang.
måleraflæsning bedes
rettet til
Hans Jørgen Petersen

Zoneterapeut:
Tina H. Jeppesen
Holmgårdsvej 2
Grønbjerg
Tlf. 22 37 72 33

Tlf.: 97 38 41 39

brudebutikken.dk:
Åbent 24 timer
døgnet rundt
Tlf.: 96 94 05 00

Politiet i Videbæk:
Mandag - onsdag
1200 - 1330
Torsdag 1500 - 1700
Fredag
Lukket
Tlf. 97 17 14 48
Udenfor kontortiden
henvises til Ringkøbing
politi tlf. 97 32 14 48
Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Postkasserne tømmes:

Ved skolen:
Ved Brugsen:

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

Søn- og helligdage kl. 1750

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk
Rutebilernes informationscentral:
Videbæk ------------------ 97 17 33 99
Mandag - fredag kl.
700 - 1830
Ringkjøbing -------------- 97 32 33 99
Holstebro ---------------- 97 42 17 88
Lørdag kl.
900 - 1600
Skjern --------------------- 97 35 06 77
Søndag kl.
1200 - 2100
Vagtlægen:
Biblioteket:
Billardklubben:
Brugsens Bestyrelse
By- og Erhv.udv:
Byrådet - lokalt:
Børnenes Hus/Inst:
Børnenes Hus/Sk:
Dagplejerep
Familie & Samf:
Flagalle
Forsamlingshuset:
Fællesbestyrelsen:
Grønbjerg-2000:
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Hjemmeplejen:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
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70 11 31 31

G Tange/G. Lorentzen
Niels Erik Jakobsen
John Asmussen
Ivan Mortensen
Hans Østergaard, Spjald
Susanne Bust
Konst.
Heidi Brinch Hansen
Jytte Nilausen
Holger Therkildsen
Tine Lund-Nielsen
Sten Schmidt
Klaus Tang
Lis Helles Olesen
Else Marie Kokholm
Kresten Agerlund
Ida Ebbensgaard

97384177
97384468
97384285
97384211
97381445
97384066
97384177
97384426
97384378
97384161
97384383
97384120
97384848
97384358
97384313
96949494
97384580
97384270
22327923

Alarmcentralen: --------- 112
Kirkeligt Samf:
Klubhuset:
Landbetj:
Lokalhistorisk:
Lægen:
Læsekredsen
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Nr. Omme Kimelaug
Nr. Omme Whiskylaug
Posthuset:
Præsten:
Røde Kors:
Sogneforening:
Udlejn Forsamlhus
Ungdomsklubben:
Vandværket

Ingrid Kirk

97384020
97384076
Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448
Johannes Kirk
97384020
Henrik Thomsen
97384050
Helle Engestoft
97384332
Else Pedersen
97384373
Susanne Bagge
97384414
Graver kontor
97384696
Mogens Ballegaard
97384332
Karl Gejl
97384040
Brugsen
97384042
Ole Rasmussen
97384183
Besøgstjeneste
97173354
Hanne Kæmpegaard
97384159
Svend Jensen
97384408
Eva Sørensen
97384065
Hans Jørgen Petersen
97384139
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Fortsat fra side 3.....

Den vedtagne organisationsmodel ligner
meget den model som vi kender fra Videbæk Kommune, og som har fungeret
rigtigt godt. Jeg vil her kort nævne nogle
hovedprincipper i modellen.
En levende organisation: Beslutningerne
skal træffes så tæt på borgerne som muligt, og der arbejdes på tværs af organisationen.
En værdibaseret ledelse: Værdier – og
ikke regler – styrer hverdagen. Den enkelte leder og medarbejder træffer afgørelser ud fra de vedtagne grundholdninger i organisationen. Beslutningskompetencen skal ud i yderste led. En klar ledelsesstruktur, der er så flad som muligt.

Dialogbaseret aftalestyring: Efter dialog
med ledelse om mål og rammer er der
frihed til at udføre arbejdet. (Selvforvaltende enheder.)
En lærende organisation: Læring er en
del af enhver opgave. Vi skal trække på
hinandens viden og erfaring, suge til os
og formidle viden til hinanden.
Med de forberedelser der er gjort, samt
med den vedtagne organisationsmodel er
jeg sikker på at vi nok skal lykkes.
Det skal nu blive spændende at være
med ved opstarten af den nye Ringkøbing/Skjern Kommune. Vi håber at vi
har haft blik på det meste, og at der ikke
bliver for store ulemper for de implicerede parter, under implementeringen af den
nye kommune. 

Tak til sponsorer for
Sponsorgaver til bankospil
Tusind tak for jeres støtte til vores bankospil i
Grønbjerg Forsamlingshus d.19. november.
Overskuddet til ungdomsklubben blev 6.910,50 kroner.
Vi vil gerne sige tak for de flotte sponsorgaver til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Anneberg
Flügger, Spjald
Grønbjerg Brugs
Grønbjerg Klip og Krøl
Grønbjerg Tømrerforretning
Hakon Pøhl
Højmose Planteskole
Ivan Mortensen
Karsten Hansen
Kebab Pizza i Spjald
Krogs blomster
Leif Kjærgaard - bager i Tim

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lifa design – Mejdal
Madstedet
MK Stålindustri
PJ Montage
Ramsing
Ringkøbing Landbobank
Spjald Brugs
Spjald Tømmerhandel
Spjaldbo
Søren Nilausen
Tage Kristensen, Spjald

I En Julehilsen fra Wilson, North Carolina
Ved: Tina Risom Pedersen

Familien på Nylandsvej 6 drog i slutningen af november 2006 til USA - Nærmere betegnet Wilson. i North Carolina,
USA.
Wilson er en by i staten North Carolina i
sydstaterne (ca. 48.000 indbyggere - på
størrelse med Horsens). Staten North Carolina ligger ud til østkysten sådan ca.
midt imellem New York og Florida.
North Carolina er 900 km på den ene led
(hvor den er længst) og 200 km på den
anden led og er ca. 3 gange så stor som
Danmark og har en befolkning på ca. 8
mio. ca. 1,5 gange Danmarks befolkning.
Sammenlignet med Europa ligger North
Carolina på højde med Nordafrika.
Klimaet her er at sammenligne med Kreta/syd Spanien. Om sommeren ligger
temp. på 30-40 grader og her om vinteren er gennemsnit temp. 13 grader om
dagen og ned omkring frysepunktet om
natten. Vinterperioden er kun på 2-3 måneder, da foråret kommer allerede omkring feb./marts, hvor temperaturerne
kommer over gennemsnitlig 20 grader.
I de første to uger vi har været her, har vi
oplevet alt fra minus 8 grader til plus 24
grader. Lige som i Danmark, oplever

man herover at klimaet arter sig finurligt.
Sommeren i år har ikke været så ulidelig
varm som den plejer, men det har haft
den positive effekt, at de ikke har været
plaget af orkaner, som ellers er et normalt fænomen om efteråret.
Temperaturerne her er meget afhængige
af vindretning, da det let kan betyde en
temperaturforskel på 20 grader.
Amerikanerne forventer selv at de få en
ualmindelig kold vinter, nu hvor sommeren har været køligere end normalt.

•
Wilson

Et par fakta om staten North Carolina:
Staten er sammen med Virgina og South
Carolina nogle af de gamle kolonistater.
Tidligere var det næsten udelukkende tobak som blev dyrket på markerne, men i
dag er det mest bomuld, yams og majs
(pga. disse ikkeryger tider!).

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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North Carolina’s Outer Banks (North
Carolinas østkyst) kom i historiebøgerne
i 1903 da brødrene Wright foretog verdens første registrerede flyvetur.
Området ligger i det såkaldte bibelbælte,
og det er meget tydeligt i amerikanernes
hverdag og levevis.
Så er julen ved endnu engang at indhente
os, og der er travlhed og juleforberedelser i gang overalt!
Dog er det noget anderledes for os i år,
da vi skal fejre jul i et andet land med
helt andre traditioner og kultur.
Det er ikke sådan at julen ikke er synlig
herover. Det ville være noget af en underdrivelse.... da vi er omgivet af div. julesymboler lige fra rensdyr, snemænd,
juletræer, og selvfølgelig Santa. De er
opstillet i forhaverne i mandshøje oppustelige plastik figurer! Kommer til at
tænke på "Fars fede juleferie". Kan sige

at juleudsmykningen hos amerikanerne
er enten eller, lige som meget andet herover...hvis man mener noget med det, så
gør man det 110 %.
Emilie (13), Magnus (10) og Lucas (3)
synes det er fantastisk flot, og det er det
bestemt også mange steder, så vi tage os
nogle køreture rundt i de forskellige bydele og ser på juleudsmykning! Kan evt.
bruges til fremtidigt inspiration af juleudsmykning af Nylandsvej 6 !!!!!!
Hjemme hos os i vores nye lejet hus, har
vi selvfølgelig også hængt et par lyskæder op, men mere på den danske måde til
Jens og børnenes ærgelse................
Vi er kommet godt herover med vores 10
stk. bagage, og har efterhånden fået indkøbt det mest nødvendige til huset, så det
kan fungere som et hjem. Dog er det stadig noget enkel indrette (amerikanerne
vil nok sige, at det er meget spartansk
indrettet, da de har en hel anden indret-

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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ning/stil end vi har i Skandinavien), men
det har sine fordele når der skal gøres
rent !
Området vi bor i er utrolig velordnet og
stille, og så er der kun ca. 8 min. kørsel
til skolen, som Emilie og Magnus er startet i.
De er startet her i mandags (11. december), og vi er som forældre meget stolte
af, hvordan de har klaret det. For det er
noget af en udfordring for dem, da skolen er meget anderledes end folkeskolen
i DK.
Skolen rummer børn fra 3 måneders alderen (day care) og op til ca. 20 års alderen (high school), så skolen strækker sig
over et stort areal og der er mange børn/
unge.
De er blevet utrolig godt modtaget af deres nye klasser, som er på størrelse med
en almindelig folkeskoleklasse i DK.
Det har været meget spændende som forældre at hente dem efter skole (Det fungere som "drive in", idet forældrene holder i en bilrække, alt efter hvilke klasse
ens barn går i. Børnene bliver så fulgt ud
til opsamlingsstedet af deres lærer, hvorefter de bliver sendt i bilerne efter tur i
forhold til hvilken bil der nu holder
først....smart system!), da det er noget af
en underlig situation, at placerer ens barn
et så fremmet og nyt sted, og så komme
tilbage syv timer efter!
Selv om Emilie og Magnus har modtaget
privat engelsk undervisning før vores afrejse, er det svært sprogmæssigt for dem
i skolen, også fordi det er en hel anden
måde at gå i skole på.
De møder klokken 7.55 og har fri ca. kl.
15.00, men så har de også meget af deres
sport i dette tidsrum.
Lige nu kæmper Emilie med at finde ud
af hvor den næste lektion finder sted, da
de store elever skifter lokaler efter fag,
og de skal sidde på deres stol inden det

ringer, og efter Emilies udsagn er der ikke lang tid mellem lektionerne. Magnus
mente efter den første dag, at de slet ikke
havde frikvarter/pause, men det har han
efterfølgende fundet ud af at de har. Bare
på en lidt anden måde.
Sprogmæssigt har Magnus meget at lære,
da han ikke forstår meget af det der foregår omkring ham, men vi er imponeret
over, hvordan han alligevel klare dagen i
skolen. Hans lærerinde har allerede fanget, at han er dygtig til matematik.
Det Magnus ikke lige nu, faglig kan klare pga. sproget, kan han kompensere for
på fodboldbanen, da han får nogle stjerner hos drengene i klassen pga. hans fodboldspil. Som Magnus selv ret beskeden
sagde "jeg er måske den bedste til at spille fodbold i min nye klasse".
Det bliver spændende for ham efter juleferien at skulle prøve kræfter med baseball, amerikansk fodbold og basketball!
Emilie er så heldig at være kommet i en
klasse med rigtig mange piger, så der
skulle være rig mulighed for at finde
nogle nye veninder (for veninderne i DK
savnes meget!). Hun er allerede blevet
inviteret til en privat julefest her d. 19.
december, hvor skolen lukker ned for jul/
nytår.
Lucas som mindste mand i familien er
endnu hjemme hos mig, da han har brug
for at være mere blandt amerikanerne
(sammen med os) for at blive sproglig
stimuleret på den trygge måde. Han har
set sin nye børnehave, men han vil ikke
være der, og det handler helt sikket om,
at han ikke forstår hvad specielt de voksne siger. Det hele er så nyt og anderledes
også for ham, at han har brug for at vi
voksne omkring ham siger, hvad der nu
skal ske og hvorfor, og det er jo problematisk, når han ikke forstår hvad de siger
i børnehaven.
Heldigvis har vi to drenge i vores om9

gangskreds, som han kan lege med...her
er der ingen sprogproblemer da de bare
leger...Lucas er da også ligeså stille ved
at opfange de første basale ord....det lyder rigtig sjovt ! Så efter nytår er det planen at Lucas starter i børnehaven....
Jeg har som den hjemmegående været
den der har ordnet det huslige mm., og
været her for børnene efter skole. Planen
er at jeg skal bringe og hente børnene i
skole/børnehave efter nytår, da det giver
Jens mulighed for en mere samlet arbejdsdag. Jeg har endnu ikke det store
behov for at kører ud på egen hånd, da
det godt nok er en stor by (arealmæssigt)
med mange store veje og rigtig mange
store biler! Det er noget andet end trygge
lille Grønbjerg! Men jeg kan mærke at
jeg efterhånden er ved at få lyst til og behov for at komme mere ud på egen hånd,
så på min ønskeseddel til jul står der kun
en ting, 1 bil !

Det kommer nok ikke bag på nogen, at
Jens har det som "en fisk i vandet", og at
han fra dag 1 føler sig hjemme...og det er
dejligt at mærke at han er så sikker på
vores beslutning om at tage springet...når
vi andre vakler en smule...for nogle gange har vi selvfølgelig vores tanker og
spekulationer om fremtiden, men det er
selvfølgelig helt naturligt at vi savner vores kendte hverdag og vores familie/
venner.
Vores jul i Wilson vil nok blive mest efter den danske model, men vi vil nok også blive inddraget i den amerikanske måde, da vi er så heldige at være blevet lukket ind i en stor amerikansk familie, som
Jens har handlet med og kendt de sidst 8
år. I hvert fald skal vi have et rigtigt juletræ pyntet med vores medbragte julepynt
og nogle af gaverne juleaften d.
24.december.

Pengeyngelen slår til igen:
Billederne i Multisalen er egentlig tre ud af en serie på syv billeder.
Ved afsløringen af de tre kunstværker i Multisalen fremkom følgende gode tilbud fra Jane Bjørneboe.
Køb af print, hvor indtægten indtil 1.marts 2007 deles lige mellem Ungdomsklubben og Jane Bjørneboe
Billederne til nedenstående pris har størrelsen 50x70cm

Pris pr. stk. 400,- 3 stk. 1.000,- alle 7 stk. 1.500,-

De tre sidste kan ses i farver på forsiden - Da sort-hvid ikke yder billederne
fuldt retfærdighed kan disse ses i originalfarverne på Janes nyredigerede
hjemmeside www.janeplain.dk
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Det var lige et "kort resume" af vores
første tid i Wilson og en julehilsen til
Grønbjerg.
Emilie, Magnus, Lucas, Jens K. og Tina
vil gerne ønske alle som læser denne hilsen en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår!
NB. Vores mail adresse: fam.risomwilson@hotmail.com 
PS:
Vi tog lige et par dage i bjergene her
mellem jul og nytår (vi skulle have nogle

af alle de burgere vi har spist, forbrændt !!!), og det var noget af en natur
oplevelse med storslået bjerglandskab og
et rigt dyreliv (muligheden for at løbe
ind i en vaskebjørn eller bjørn var til stede, men denne oplevelse har vi heldigvis
stadig til gode, men bare det at vide at de
er til stede i den natur vi opholder os i
som gæster, det giver en ekstra spænding). Emilie og Magnus var nu mere
obs. på om der var slanger. Der er desværre rigtig mange slanger i North Carolina de kan nok også rigtig godt lide klimaet.

Billedet er fra det vestligste North Carolina omkring Ashville (ca. 5.5 time fra Wilson mod vest).
Bjergene som ses på billedet med flaget på halv er Chimney Rock som er nogle af bjergene i North
Carolina.
Flaget er på halv fordi den tidligere præsident Gerald Rudolph Ford er død her i juledagene
(27.12.2006 )
(Amerikas 38. præsident 1974 - 1977)
Så vidt Jens Kristian ved flages der på halv i en hel måned på offentlige steder/bygninger!
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2007 - Jubiår
Jubilæumsfestligheder
Tirsdag d. 6. marts eftermiddag
Sogneforeningens reception i Forsamlingshuset
Johannes Kirk og Ingrid vil vise billeder fra det gamle Grønbjerg, og
der vil blive serveret en kop kaffe til de fremmødte.

Fredag d. 9. marts i Multisalen
Ordinær gymnastikopvisning, som ud over de sædvanlige hold vil
fremvise et dame- og et herrehold fra ”dengang”, samt måske endnu
en overraskelse.

Lørdag og søndag d. 10. og 11. marts
Badmintonturnering.

Torsdag d 26. april kl. 19.30 i Forsamlingshuset
Fhv. jægersoldat Carsten Mørch fortæller om Personlig udvikling +
Rangerskole med krudt og kugler. Der vil blive forsalg af billetter til
dette arrangement.

Tirsdag d. 1., onsdag d. 9., onsdag d. den 16. og tirsdag d. 24. maj
”Jubi tour-de pedal”
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Juni
Store gå dag, Sct. Hansfest og måske sommerfest med jubirevy.

Juli holder vi alle sommerferie
August i Forsamlingshuset
En folkedanseaften, hvor alle kan deltage - nærmere program og dato
følger.

September
Sangaften – nærmere program og dato følger.

Lørdag d. 6. oktober
Familietur til Viborg Gymnastikhøjskole med følgende program:
Samlet afgang fra Grønbjerg tidligt om morgenen (tidspunkt følger)
kl. 9 – 12, Gymnastik i højskolens springhal
Fællesspisning, hvor mad kan købes på højskolen,
Svømning i Skolens svømmehal kl. 13 – 15, eller gåtur i omegnen.
Fælles hjemkørsel kort efter kl. 15, med forventet hjemkomst ca.
16.30.

Fredag d. 2. november eftermiddag
Grønbjerg Gymnastikforening reception. Det forventede jubilæumsskrift vil udkomme.

Lørdag d. 3. november - Multisalen
Stor Jubilæumsfest med spisning og dans - nærmere følger - tidspunkt og tilmelding m.m.
På gensyn i jubiåret.
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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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Julejazztradition i Nr. Omme Kirke

Fra venstre er det Jens Larsen, Andreas Dreier og Søren Ballegaard

Den 26. december medvirkede Søren Ballegaard Jazz Trio ved gudstjenesten i Nr. Omme
Kirke. Trioen deltog med melodier og sange fra norden samt få julesange ud af den amerikanske tradition. Julegudstjenestens præludium var over melodien ”Det kimer nu til julefest” skrevet af C.C. Balle, udført i et arrangement af Søren Ballegaard. Andre numre på
programmet var, bl.a.: ”Emigrantvisen” og ”Ebbe Skammelsen”, alle spillet i jazzede arrangementer skrevet af Jens Larsen, guitarist i trioen. Den amerikanske sangskat var til at
høre med nummeret ”Let It Snow” og ”Have Yourself A Merry Little Christmas”. Postludiet var en jazzet arrangement af ”Se nu stiger solen af havets skød” som Jens Larsen også
stod for.
Trioens medvirken i Nr. Omme kirke kommer til at lede imod et CD-projekt hvor temaet
er Nordisk musik og hollandske jazz indflydelser. Cd’en kommer igen til at udmunde i en
tur til Danmark i julen 2007, hvor traditionen med en medvirken i Nr. Omme kirke nok
fortsætter, men forhåbentligt er andre menighedsråd/kirker også inspireret til at lytte til de
nordiske jazzede toner af Søren Ballegaard Jazz Trio.
Musikerne i Søren Ballegaard Jazz Trio er Jens Larsen på Guitar, kommer oprindeligt fra
Skjern og har studeret guitar det meste af sit liv og har også bestået sin afsluttende masters
eksamen fra det kongelige konservatorium i Haag, med stor udmærkelse. Andreas Dreier
(kontrabas) studerer på fjerde og sidste år af sin bachelor uddannelse på Konservatoriet i
Haag og afslutter med eksamen i 2007. Søren Ballegaard, saxofon, har som Jens Larsen
afsluttet sine studier med en masters eksamen, har både studeret i Haag og i Rotterdam
med jazz og saxofon som hovedlinje. Alle musikerne i Trioen er danske, men studere / har
studeret i Holland og er også bosiddende i Holland.
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I Sidste nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

”Nyt fra Byrådet v. Gravers Kjærgaard”
Hvis jeg udelukkende skal holde mig til
ovenstående tekst, kan indlægget gøres
meget kort. Jeg har netop deltaget i mit
sidste byrådsmøde, som også var det sidste byrådsmøde i Videbæk Kommunes
historie. På sin vis vemodigt, men på den
anden side begyndelsen til en ny æra for
fremtidens borgere. Som før nævnt har
det været småt med sager i de nuværende
byråd den senere tid. Det samme kan
medlemmerne af sammenlægningsudvalget med garanti ikke sige, de har sammen med de administrative medarbejdere
haft travlt med at forberede den nye
kommune, så den kan komme bedst muligt fra start her fra årsskiftet.
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- Jeg har i 9 år været fast skribent på
denne ærefulde plads i Runestenen. Seks
gange om året er jeg blevet mindet om
deadline. Nu skal det ikke forstås sådan,
at det har været en plage. Tvært imod har
Runestenen været et godt medie for en
politiker valgt i et lokalområde - det tror
jeg mange af mine politikerkolleger har
misundt mig. Så tak for spalteplads, Mogens.
- Det har været en stor oplevelse at deltage i det lokalpolitiske arbejde. Plads i
udvalg og bestyrelser har givet indsigt og
fundament til, forhåbentlig kvalificeret,
at være med til at skabe de rigtige beslutninger. Jeg har været med i Økonomiudvalg, Socialudvalg, Børn- Undervisning
og Kulturudvalg, Børn og Ungeudvalg,
Ungdomsskolebestyrelse, Spjald Børnehave, for blot at nævne nogle. Derudover
har jeg deltaget i de fleste skolebestyrelsesmøder her i Grønbjerg. Det har været

både spændende og berigende at være
sammen med så mange mennesker, såvel
i institutioner, forvaltning og politikerkolleger. En del af nærdemokratiet er også, at menige borgere med mellemrum
henvender sig. Det er dog en balancegang, hvilke sager man som politiker
skal tage sig af. Går det over gevind, ender man let som en slags sagsbehandler det er ikke en politikers opgave. Jeg er
dog så heldig at kunne sige, at jeg ikke
har haft en eneste henvendelse for meget. Ikke at jeg altid selv har taget mig af
sagerne, men så har jeg som regel kunne
henvise til den person eller afdeling, der
har været brug for til det specifikke.
- Jeg har med mellemrum brugt udtrykket nærdemokrati, hvilket vel dækker over, at der ikke er langt fra borger
til beslutningstager. Alt andet lige bliver
der længere efter årsskiftet. Det bliver en
udfordring for såvel borgere som politikere at mindske denne afstand. Derfor
har den nye Ringkøbing-Skjern Kommune planlagt syv strukturmøder fordelt
rundt i den nye kommune. Her i området
er det torsdag d. 1. februar i Spjald Fritidscenter. Jeg vil hermed kraftig opfordre til at møde talstærkt op til dette møde.
- Ni år er så gået og jeg vil gerne takke
for den tillid, der er blevet vist mig først ved valget i 1997 og dernæst genvalget i 2001. Som før nævnt har det været en oplevelse at deltage i det politiske,
men nu vælger man jo ikke politikere,

blot for at disse skal have en oplevelse.
Den indsats, man yder, skulle gerne
komme de borgere, som har valgt politikerne til gode. Derfor bør man være meget ydmyg over for det at være valgt. Tiden har dog lært mig, at det ikke er de
mest synlige politikere med de største
armbevægelser, der nødvendigvis øver
størst indflydelse.
- Jeg har selvfølgelig brugt en del tid
på det kommunalpolitiske arbejde, men
da Hanne og jeg gennem alle årene har
haft gode medhjælpere i landbruget herhjemme, har arbejdet i byråd og udvalg
været en spændende del af dagligdagen.
Tilmed har min familie til enhver tid
bakket mig op. - En god ting ved at komme hjemmefra er, at så har man fornøjelsen af at glæde sig til at komme hjem!
- Jeg har med mellemrum sluttet mine
indlæg med et lille GRUK af Piet Hein,
så det vil jeg også gøre i dette mit sidste
indlæg.
DEN VIRKELIGE BEDRIFT
Global- og individual-psykologisk tanke
De store snedigheder, som
vi går og spreder viden om,
vil næppe kunne håbe på
at stå for eftertidens dom.
Men eftertidens hjerte bør
til gengæld smelte hen som smør
ved tanken om den dumhed, vi
engang imellem ikke gør. 

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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Onsdag d. 21. marts 2007 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Lokal Brugsen Grønbjerg

Se billederne fra Runestenen på www.runestenen.dk
og flere til...
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I Fiberbredbånd nyt
Ved: Niels Jørgen Sønderby

Bestilling af Fiberbredbånd går over
alt forventning. Da vi havde deadline på
Runestenen den 29. december sidste år
var der 36 % af de nødvendige 50 % der
havde afgivet en bestilling.
Der er også mange der har givet tilsagn til os om, at de skal med, men som
bare ikke har fået afleveret bestillingen
endnu. Som det ser ud lige nu er vi meget tæt på målet med at få etableret Fiberbredbånd her i sognet, men vi skal op
på 50 % af alle husstande i Grønbjerg før
MidtVest Bredbånd begynder at grave.
Slå til nu og støt Ungdomsklubben byggeri med 300 kr. som MidtVest Bredbånd giver for hver bestilling der går
gennem ambassadørerne.

Vi når desværre ikke rundt til alle
husstande, så er du interesseret i Fiberbredbånd, kan vi kun opfordre dig til at
kontakte en af ambassadørerne. Hvis vi
når målet på 50% inden kort tid, kan vi
måske få fiberbånd mellem sommerferien og efteråret 2007 lidt afhængig af gravearbejdet og vejrforholdene.
MidtVest Bredbånd arbejder på at afholde et informationsmøde i Grønbjerg i løbet af foråret. Følg med på Runestenens
e-mail, lige så snart vi har datoen for informationsmødet skal vi nok melde det
ud. 
Ambassadører i Grønbjerg:
Tommy Kjeldgaard
Algade 4a
Tlf: 97 38 43 35
Niels Jørgen Sønderby
Algade 1
Tlf: 97 38 46 16

Fastelavnsfest i Grønbjerg
Den store Fastelavnsfest afholdes i år i

multisalen
så er der god plads til de flotte
udklædte og deres forældre.
Vi glæder os til at se jer

søndag d. 18. februar fra 14-16
til en sjov eftermiddag med tøndeslagning
og kåring af bedste udklædte.
Entre er 15 kr. for børn og voksne – der er fastelavnsbolle og kaffe til
de voksne og slikpose til børnene inkl. i prisen.
Derudover er der salg af sodavand og ekstra fastelavnsboller
Venlig hilsen Sogneforeningen
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Følgende er taget fra MVB’s hjemmeside,
se selv mere på www.mvb.dk under rubrikken spørgsmål og svar.
Skal jeg købe både internet, tv og telefoni?
Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge Fibernettet. Det eneste du skal købe er et grundabonnement til 299,- pr. md. Med det får du en meget hurtig internetforbindelse på 2560/2560 Kbit/
s. Bemærk, at hastigheden er den samme begge veje. Herefter kan du frit købe yderligere hastighed, billig telefoni og tv-pakker. Du kan når som helst bestille nye produkter.
Kan jeg bruge det tv, jeg har i dag?
Ja, dit tv skal blot have en indgang til et scart-stik.
Skal jeg have et digitalt TV for at se kanalerne?
Nej, du kan bruge de fleste almindelige TV-apparater. Det eneste krav er at TV’et har SCARTindgang. Bestiller du TV- pakken hos os, medfølger der en TV-boks, en fjernbetjening og et
trådløst tastatur.
Kan jeg gå på Internettet via mit TV?
Du har mulighed for at surfe på internettet med TV-løsningen fra MVB. Dette gør du ved at
trykke på "WWW"- knappen på fjernbetjeningen og bruge tastaturet til at indtaste web- adresser
med. Bemærk at tastaturet skal have fri tilgang til TV-boksen. Du kan manøvrere rundt med piletasterne på fjernbetjeningen eller trackball'en på tastaturet. De fleste synes, det er nemmest
med piletasterne.
Det skal dog siges, at der er en begrænset funktionalitet i forhold til at surfe via PC. Dette skyldes blandt andet, at browseren på TV ikke understøtter kompleks grafik og det kan virke noget
mere langsommeligt, fordi TV-boksen ikke kan administrere hentning af data med samme hastighed, som en PC kan. For at få den bedst mulige læsbarhed, vil nogle hjemmesider være større end TV- billedet. Brug piletasterne på fjernbetjeningen, for at se resten af den givne hjemmeside.
MidtVest Bredbånd arbejder løbende på at udvikle teknologien, så oplevelsen af at surfe via
TV, vil være så optimal som mulig i fremtiden.
Skal jeg beholde mit nuværende fastnetabonnement?
Bestiller du telefoni fra MidtVest Bredbånd sparer du udgiften til dit nuværende fastnetabonnement hos en anden udbyder. Med et telefonabonnement hos MidtVest Bredbånd får du adgang
til præcist samme ydelser som hos andre udbydere – det er blot billigere og du taler helt gratis
med andre på Fibernettet. Når du skifter til MidtVest Bredbånd, kan du vælge at beholde dit nuværende telefonnummer – uden det koster ekstra.
Kan jeg bruge mit eksisterende telefonnummer?
Ja, det kan du sagtens. Det kræver blot, at du giver MidtVest Bredbånd besked om dit nuværende nummer, teleselskab og kontonummer hos dem.
Hvad gør jeg med de abonnementer, jeg har i dag?
Du får besked i god tid, så du kan opsige dine nuværende abonnementer, inden du skifter til Fibernettet. Har du valgt at benytte dit nuværende telefonnummer, sørger MidtVest Bredbånd for
overflytningen.

Den Selvejende institution Grønbjerg - 2000
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Skal jeg have lagt nyt kabel ind til min bolig?
Ja, der skal lægges nyt kabel ind. Forbindelsen bliver leveret igennem et fiberkabel, der stort set
har ubegrænset
kapacitet. Der skal foretages nedgravning af kablet fra vejen og ind til din bolig. Her har du mulighed for at vælge, om du selv vil forestå gravningen, eller om vi skal gøre det. Selve nedlægningen af kablet skal vi udføre. Det er dog vigtigt, at du tager kontakt til os inden, da der kan forekomme specielle forhold på din grund, som der skal tages hensyn til.
Hvordan kommer bredbåndsforbindelsen ind i boligen?
Det nye fiberkabel føres gennem husets sokkel på et egnet sted, og der trækkes så kabel frem til
fordelerboksen.
Fordelerboksen placeres et egnet sted i boligen og herfra forbindes PC, TV og telefoni.
Hvornår skal jeg bestille?
Du skal bestille i det øjeblik, du beslutter dig for at få Fibernet i huset.
Bor du i et område, hvor vi graver, kan du få Fibernet i løbet af nogle måneder.
Bor du i et område, hvor vi afsøger interessen, er du med din bestilling med til at påvirke beslutningen.
Først i det øjeblik, vi beslutter at grave i dit område, får du en ordrebekræftelse. Herefter har du
14 dage til at fortryde bestillingen. Du risikerer ikke noget ved at bestille i god tid – tværtimod er
du med til at fremme vores beslutning om at grave i netop dit område med en tidlig bestilling.
Fortrydelsesret
Når du får din ordrebekræftelse, har du 14 dage til evt. at fortryde din bestilling. Du har på den
måde alt at vinde og intet at tabe ved at bestille i dag - også selvom du bor i et område, hvor vi
endnu ikke graver. Er interessen stor nok, behøver der ikke gå længe, før vi kommer.
Demonstration
Du er altid velkommen til at få en personlig demonstration af Fibernettet. Det eneste, du skal
gøre, er at møde op hos MidtVest Bredbånd mandag - torsdag mellem 14 og 17. Demonstrationen
tager højst et kvarter, og du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd.
MidtVest Bredbånd finder du på: Hostrupsvej 9 i Holstebro.

Ambassadørerne i Grønbjerg
Tommy Kjeldgaard • Algade 4a • Tlf.: 97 38 43 35
Niels Jørgen Sønderby • Algade 1 • Tlf.: 97 38 46 16

Se mere på www.mvb.dk
Den Selvejende institution Grønbjerg - 2000
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I Kunst i Multisalen
Ved: Mogens Ballegaard

Fredag d. 10. november blev der i Multisalen afsløret kunst.
Formand for Kunstgruppen Else Marie
Kokholm indledte afsløringen med at
fortælle om Kunstgruppens lange seje
vej fra den første nedsatte Kunstgruppe
med alle de spekulationer der tilhørte
denne og til den endelige afsløring af
kunstværkerne i Multisalen.
Allerede i 1995, da Grønbjerg i en konkurrence i TV Midt-Vest blev kåret som
Årets Landsby, blev de første midler lagt
til side til indkøb af kunst til byen. Efterfølgende har Herning Folkeblad Fond
hædret byen for stort arbejde i lokalsamfundet. Midlerne herfra var øremærket
kunst til byen. Siden har Hanne og Gravers Kjærgaard, Sogneforeningen, Ringkøbing Landbobank, Grønbjerg Tømrerforretning samt beboere i Grønbjerg doneret midler til, at det endelig lykkedes
at indkøbe 3 store billeder af kunstneren
Jane Bjørneboe Carstens.
I forbindelse med afsløringen læste børnene fra skolen udvalgte fortolkninger af
billederne.
Efter hver oplæsning afsløredes det pågældende billede - her til højre er det afsløringen af det første billede hvor Mikkel fra 4. klasse netop har læst sin fortolkning af ”Den røde drage” op.
De tre vinderhistorier:
Den røde drage
Der var engang en rig prins, som hed
prins Charming. Han var så kendt, at
man havde lave mange action film om
ham. Men hvad folket ikke vidste, var at
prinsen var en, ja, for at sige det rent ud,
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Fra venstre Mikkel, Else Marie Kokholm og
Jane Bjørneboe.

en tøse dreng.
Langt ude på landet boede der en fattig
bondedreng, der havde en talende hest,
der hed Cedric. I en hule lå der en drage,

den Røde drage, som alle var meget bange for. Derfor havde herremanden lovet
en masse penge til den, der kunne dræbe
dragen. Det meldte bondedrengen sig til,
men prins Charming havde også meldt
sig. Så nu var det et spørgsmål om, hvem
der først kom hen til dragens hule. Charming red og red, men bondedrengens
hest kunne flyve, så han kom først hen til
dragen, og de kæmpede og kæmpede. Til
sidst fik dragen bondedrengen klemt op i
en krog, men så kom der en fe og tryllede den om til et billede, som kom til at
hænge i Grønbjergs Multisal.
Mikkel. 4.kl.
Lavamasserne
Jeg er i varme
Med mine lange arme
I det samme kom en flamme
Og det var lava
Fra Java
Hvor en stjerne
Lyser i det fjerne
Vi ser en vulkan
Med hat som en sultan.
Et digt om det røde billede, lavet af Lotte
Birkebæk, Christina Lauridsen, Bertil
Øster Kæmpegaard og Ben Thongthaew
Indskolingen
Verdenseksplosion
Billedet minder mig om at verden eks-

ploderer om mange mange år, måske en
million år.
Ikke et eneste hjerte, menneske og dyr
vil være på jorden mere.
En stor ildkugle som kommer lige ind til
jordens hjerte så alt eksploderer.
Der vil aldrig kunne leve et menneske på
jorden igen. Men lige pludselig sker der
et eller andet en ny jord ser ud til at blive
skabt og så vil der kunne leve mennesker
på jorden igen. Jeg ser nyt håb og nyt liv
på den nye jord, en ny tid vil komme til
de mennesker som ikke vidste, at der var
sket en kæmpeeksplosion. Det vil regne
med alt hvad jorden kunne tænke sig og
der vil komme et nyt liv på jorden. Det
første menneske vil være en kvinde, hun
vil være alene i tre dage og der efter vil
der blive skabt en mand. Efter hundrede
år vil der være lidt over 300 mennesker
og efter 2000 år vil der være en fyldt
jord. De vil leve som vi gør i dag og der
vil være et menneske der gør det her til
et billede igen.
Gud bevar jorden i al evighed.
Charlotte
De øvrige historier:
Lava masserne.
Vi vandrede op ad bjerget og så rystede
jorden. Det blev koldere og koldere og der
var sne på toppen. Det blev varmere og
varmere under vores fødder. Så smeltede al
sneen og isen, og vulkanen gik i udbrud og

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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det var bare med at komme væk. Det er et
kæmpe bjerg og der er hul i det. Der er lava i det og der kommer ildsten op. De
kommer højt op i luften og de kommer ned
igen og så brænder det i træerne. Vi var
langt væk og kiggede på den smukke vulkan. Slut.
En historie om det røde billede lavet af
Frederik Kviesgaard, Andreas Terkildsen,
Caroline Terkildsen, Kristine Kristensen,
Tobias Led og Morten Hessellund Lauritsen, Indskolingen
Dragen
Der var engang en lille familie, der boede i
et lille hus i en stor skov, og ingen havde
væren uden for skoven.
Familien bestod af en far, en mor, en dreng
og en lille pige. Drengen hed Viktor og pigen hed Mette, moren hed Karen og faren
hed Jesper. Viktor var 15, Mette var 7, Karen var 46 og Jesper var 45.
En dag besluttede Viktor sig for at rejse ud

i verden og tjene penge, og så sagde Viktor
farvel til sin far, mor og Mette.
Nogle dage efter var han kommet et godt
stykke ind i skoven. På et tidspunkt så han
en grotte, og da det var ved at blive mørkt,
gik Viktor ind i grotten og lagde sig til at
sove. Næste morgen blev han vækket af en
pusten, og da han så åbnede øjnene, så han
en stor og grim drage stå og kikke på ham.
Dragen løftede så pludseligt kloen, at Viktor kun lige nåede at flytte sig. Han skyndte sig at komme ud af grotten. Der fik han
lige pludselig øje på en pind. Han tog den,
løb om bag et træ og ventede på, at dragen
skulle komme ud. Da dragen kom ud, kiggede den efter Viktor, man da den var nærsynet, kunne den ikke se Viktor. Da dragen
kiggede væk, løb Viktor over og stak pinden i maven på dragen, og den faldt død
om.
Viktor gik ind i grotten og kiggede. Der fik
han øje på en kiste. Han åbnede den og så
guld i lange baner.
Da Viktor kom hjem med kisten og viste

Tak til alle involverede i kunstindkøbet til multisalen
Det meste af det vi laver og har lavet - er lagt ud på
nettet og kan ses på:

www.janeplain.dk - www.jebsign.dk
Du er også meget velkommen
til at kigge ind på atelier
og værksted.
Ring for en aftale på 9738 4357
Jane & Jens Erik

Jane Bjørneboe Jens Erik Bygvraa Frydendalsvej 1 Grønbjerg
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den til sin familie, blev de rige og levede
lykkeligt til deres dages ende.
Anders 5.kl.
Der var engang en smuk pige, som hed
Line. Hun boede i en grotte sammen med
sin syge mor. Line passede sin mor hver
dag. Line kendte ikke nogen, hun kunne bo
hos, for hun vidste, at moren snart skulle
dø... En dag da hun havde passet sin mor,
kom der en fremmed mand. Han spurgte
om husly. Da han skulle gå igen, spurgte
Line ham om, hvor han skulle hen, og han
sagde, at han skulle op i bjergene og hente
medicin til hans syge datter. Moren sagde,
Line skulle tage med.
Som sagt så gjort. Hun kom med, og da de
havde gået i otte dage, kom de til en borg,
hvor der var en farlig rød drage. Dragen
sagde, at de skulle løse dens kæder. Så fik
de deres medicin, og alle blev glade.
Moren og Line blev meget glade, da der
flyttede en mand og en dreng ind ved siden

af dem. Moren og manden blev gift og
Line og drengen blev kærester.
Emma 4.kl.
”Den røde drage”
Der var engang et land langt borte, hvor
der var nogle bjerge, og der boede en
dreng.
En dag skulle han op i bjergene, for han
havde hørt, at hvis han dræbte en drage, fik
han 1.000.000 guld mønter. Så han måtte
gå op i bjergene og dræbe den drage.
Da han nærmede sig dragens hule, hørte
han et højt brøl, og han så røg komme ud.
Han blev bange, og så kom dragen ud af
sin hule. Drengen syntes, at den så ked ud
af det. Han spurgte dragen om, hvad der
var i vejen. Dragen sagde grædende:” Jeg
har fået en torn i min pote, vil du hjælpe
mig?” Ja, det ville drengen gerne, og dragen blev glad og gav pote. Dragen blev
helt rød af glæde. Og fra denne dag blev
dragen kaldt den røde drage.
Nicholaj 4.kl. 
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I Jane Bjørneboe
Jeg vil gerne give min taknemmelighed
for at I har købt nogle af mine billeder et
par ord med på vejen. Det betyder uendelig meget at kunne sælge sine billeder
i sin samtid. Myten om at det først er noget værd når man er død er en myte!
Som sådan omfatter den måske nok de
virkeligt visionære, men for almindeligt
udøvende, er dagligt brød det vi behøver
for at kunne virke... Vilkårene i Danmark for sådan nogen som mig er, hånden på hjertet, ikke helt enkle. Men vi er
nemme at gøre taknemmelige for vi er
ikke vandt til at få anerkendelse for det
vi laver.
Grønbjerg har på mange måder været et
slags "skæbnested". Man kan sige vi var
bedre tjent med en New Yorker-hybel.
Men jo flere år der går jo mere udvikles
der en slags taknemmelighed for at bo et
sted, hvor der godt nok ikke sker de store

revolutioner, men hvor dagligdagen rummer fred og fordragelighed.
Her ved årets slutning bliver jeg altid en
smule sentimental. Min familie og mine
venner er spredt rundt i verden og det er
ikke altid lige nemt at nå hinanden. Mine
kære svinder simpelthen ind og er spredt
for alle vinde. Og indimellem er det et
personligt savn.
De sidste år har vi ikke blandet os meget
i byens virke. Når man ingen børn har, er
det ikke helt så enkelt, men det betyder
ikke at huset her er lukket og at vi ikke
stadig lever og ånder for det vi brænder
for. Måske bare at man skal "vove sig indenfor", hvis man har lyst til at se hvad
vi laver.
Og så endnu engang... Tak for support!
Flere billeder kan ses på
www.janeplain.dk og www.jebsign.dk
og så er vi også gode til reproduktioner
så hold dig ikke tilbage! 

Kirkeligt Samfund - Grønbjergs foredragsforening
Tirsdag den 13. februar 2007 kl. 19. 30 i Konfirmandstuen
Vil lokalhistoriker og ejendomsmægler Jens Fjord, Videbæk fortælle om de 8
kirker i Videbæk Kommune – de nyere såvel som de meget gamle.
Hvilken betydning har kirkerne haft for mennesker og udviklingen på vores egn,
vil foredragsholderen måske blive spurgt!
Torsdag den 15. marts 2007 kl. 19.30 i Konfirmandstuen
Vil vores forhenværende kommunalpolitiker Niels Peder Svendsen komme og
fortælle om sit liv som grønbjergbo og sit virke her som politiker og lokalhistoriker.
Hvor meget vil mon P. Svendsen lade os få indsigt i af det, der foregik bag kulisserne?
Der vil være kaffebord- og enhver er hjertelig VELKOMMEN!
Bestyrelsen
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I Spotkursus i Gymnastikforeningen
Ved: Grete Tange

Den 25. november holdt Grønbjerg
Gymnastikforening et såkaldt spotkursus
badminton i Multisalen.

restille os den. Også nye lege fik vi præsenteret, så der var virkelig inspiration at
hente.

Det er et internt kursus, som DGI kan
foranstalte, hvis en lokalforening ønsker
det. Emnet kan være alle de discipliner,
som DGI beskæftiger sig med, og kurset
foregår på den måde, at lokalforeningen
henvender sig til DGI, som sammen med
foreningen og lederen af kurset aftaler
tid og sted. DGI stiller nemlig en leder til
rådighed, og så gælder det bare om at få
fat i nogen af de lokale ledere, så de kan
få ny inspiration til arbejdet med deres
respektive hold.

Efter et par givende timer, kom Elsebeth
med dejlig frokost til os, så vi kunne
fortsætte til hen på eftermiddagen.
Det var nogle trætte deltagere, som gik
hjem den eftermiddag. 

Det var en god og spændende dag, hvor
vi 8 deltagere fik brugt kroppen og hovedet, idet vi både lærte nogle af de sværere slag at kende og prøvede at tilrettelægge en træningstime, som vi kunne fo-

Her nyder deltagerne et velfortjent spothvil og Elsebeths frembragte frokost.
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Nye brugere
Gør som Lone Rasmussen i Præstegården og
Anne Louise Klose, Algade 48
Bestil grønsagskassen, almindelig eller økologisk på Nettorvet

Lone fra Præstegården giver tips til tilberedningen af det økologiske indhold.

Anne Louise og Johan med den økologiske
grøntkasse

Jeg har fået grønsagskassen i snart
1½ år og vi glæder os til at modtage
den hver gang.

Vores lille familie har også valgt at
få den økologiske grønsagskasse
leveret i Lokalbrugsen hver 14. dag.

Der er jo både frugt og grønt vi ikke
kan købe i det daglige i Brugsen, fordi
efterspørgslen ikke er til, at have det
på hylden.

Der er altid et meget spændende
udvalg af årstidens frugt og grønt suppleret med nogle spændende
frugter og grønsager fra udlandet.

Vi er meget gode til at bruge alt det
der er i kassen, og vi sætter stor pris
på rodfrugterne.

Vores aftensmad bliver mere varieret og vi bruger grønsager, som jeg
ikke ville købe til daglig.

I skal lige have et lille fif her fra præstegården. Jeg sætter rodfrugterne i
ovnen med lidt olie og så får det lige
et lille pift af æblejuice også – det
smager rigtig godt.
Når så kasserne er tomme, så er de
rigtig gode til opbevaring – De vejer
ingenting men de er stabile og de kan
stables.

Vi fik eksempelvis en hokkaidogræskar, som der blev tilberedt den
bedste suppe af - den ville jeg aldrig
have købt i butikken.
Skulle jeg mangle inspiration til at
tilberede et spændende måltid, så er
der en lille opskrift og en beskrivelse
af de ukendte produkter i kassen.

Se også de mange andre gode tilbud på www.nettorvet.dk
Alle varer afhenter du bare lige i Lokalbrugen
Hvor nemt!
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Lokalbrugsen orienterer
Vi ønsker alle vore kunder et rigtigt godt nytår, med tak for samarbejdet i 2006.
Året 2006 har salgsmæssigt været et godt år for Brugsen, med en omsætningsfremgang, men desværre med et lidt lavere dækningsbidrag end 2005,
men alle disse resultater hører I meget mere om på generalforsamlingen den
21. marts 2007.
Vi har markeret december med et meget fornemt resultat mellem Daglig– og
Lokalbrugserne i Danmark ved at blive nr. 1 i Trivselsmålingen.
At have tilfredse medarbejdere påvirker dagligdagen meget positivt, og vi håber
også vore kunder kan fornemme, at vi har en stab af tilfredse medarbejdere,
der er klar til at yde en god service.
Vi er også begyndt at kigge ind i 2007 og har besluttet at noget af det første vi
tager fat på, er ”at vende butikken”.
Ny indretning skaber normalt en mere inspirerende butik, og det vil vi tilstræbe
at få sat på skinner først på året.
Det er så moderne at have en butik i butikken, og det har vi allerede haft gennem flere år, her tænker jeg på lotto, posthus og ikke at forglemme vores medicinudlevering og salg af håndkøbsmedicin.
Udlevering af medicin er en stor del af vores ”hen under aften” arbejde, idet vi
har hen ved 75 kunder hver uge, der skal have hentet medicin.
Vi vil også i 2007 sikre, at vi har de varer i butikken som du som kunde efterspørger, og jeg kan kun opfordre alle til at henvende sig til personalet, hvis der
er noget der mangler i det daglige, eller hvis der er behov for indkøb til en bestemt lejlighed - så sætter vi alle sejl til.
Nettorvet bliver mere og mere en god indkøbsmulighed, og jeg kan opfordre til
at kigge på nettet efter gode tilbud og samtidig se vores husstandsomdelte tilbudsavis hver lørdag.
Med ønsket om et godt handelsår 2007
fra Jens Peder og personalet

Midtersiderne er sponsoreret af:
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I Claus Gormsen leder af Grønbjerghjemmet
Ved: Grete Tange

Denne gang er jeg på besøg på Grønbjerghjemmet, som jo for nylig blev officielt indviet efter den store renovation.
Det er dog ikke hjemmet som sådan, som
jeg skal høre om, men den person som
nu tegner hjemmet udadtil. Det lader dog
til at være svært at finde den private person, for han synes at brænde så meget
for sit job, at han hele tiden kommer ind
på det, selv når spørgsmålene går på
hans person.
Hans navn er Claus Gormsen, og han tiltrådte faktisk, da Inger Sørensen holdt.
Claus’ baggrund:
Claus fortæller dog om sig selv, at han er
46 år og kommer oprindeligt fra Kolding, hvor han har ageret i forskellige
jobs. Han er oprindelig uddannet automekaniker, men fandt hurtigt ud af, at
han hellere ville have noget med mennesker at gøre, og startede derfor på Socialpædagogisk Seminarium i Haderslev,
hvor han blev uddannet pædagog i 1988.
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Efter at han var færdig på seminariet, arbejdede han i ca. 1½ år i Tønder på en
institution for domsanbragte udviklingshæmmede, som var meget udadrettede i
deres adfærd. Derpå fulgte 6 år som
hjemmevejleder i Christiansfeld. Det indebar, at han skulle rundt til aleneboende
handicappede, som havde brug for hjælp
til at få dagligdagen til at fungere. Samtidig var han med til at starte et bofællesskab, og i forbindelse med det tog han en
lederuddannelse, som han fik brug for,
da han søgte til Ribe og blev leder for
hjemmevejledningen der.
Næste trin på ansættelsesstigen:
Efter 7 år der blev han ansat som socialkonsulent ved Sønderjyllands Amt i
Åbenrå, hvor det var meningen, at han
skulle køre ud og rådgive socialinstitutioner i amtet, men arbejdet blev i stedet
for rent administrativt, hvor man skulle
beregne lønninger, amts- og kommunale
tilskud etc., og det havde Claus slet ikke
lyst til, så i stedet søgte han en stilling
som konstitueret forstander for en institution i Århus Amt med beboere med
udadreagerende adfærd. Om det fortæller
han, at det var vigtigt, at der var god supervision, for ved kravssituationer kunne
pædagogerne nemt blive udsat for overfald af forskellig karakter. Som han siger: ”Disse mennesker er kendetegnet
ved, at de er driftsorienterede i forhold til
det omgivende samfund, ja, kort kan
man sige, at de er voksne mennesker i et
barns krop. Arbejdet sådan et sted kan
være meget vanskeligt, men hvis man en
sjælden gang oplever noget positivt, bliver man vildt glad. Perspektivet er ikke,
at disse mennesker på et tidspunkt kan

komme ud fra institutionen, men så må
man skabe et liv, som har indhold der i
stedet for.”
Ankomst til Grønbjerg:
Der var han, indtil han kom her, for stillingen som leder på den institution blev
nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Årsagen til, at han søgte jobbet
her i Grønbjerg, var, at han syntes, det
lød spændende, og at han gerne ville
vestpå. Hans forældre kommer nemlig
oprindelig fra Vestkysten, og denne egn
har han altid kunnet lide. Han er ugift, så
han havde ikke nogen, som han skulle tage hensyn til på den måde.
Han har, mens han har været ansat disse
forskellige steder, boet i Kolding, og han
har derfor pendlet til de forskellige arbejdspladser, men efter moden overvejelse er han nu flyttet til Grønbjerg på
Bymarken, og det er han indtil videre
særdeles glad for. Han føler, at han er
blevet modtaget fantastisk godt, og han
sætter pris på, at folk siger goddag til
ham, når han kommer gående og cyklende. Han føler, at her bliver man set, og
det nyder han. Han har også fundet ud af,
at der faktisk sker en hel del i Grønbjerg,
og på den måde bliver man ikke overladt
til sig selv, men kan deltage i alt det,
man har lyst til.

Interesser:
Indtil videre er det ikke blevet så meget
for hans vedkommende, for han har haft
rigtig travlt på arbejde, siden han er
kommet, men han mener, at han på længere sigt vil være aktiv indenfor badminton og læsekreds. Det ser vi naturligvis
frem til, og vi vil byde ham velkommen.
Hans indgangsvinkel til aktiviteter er i
øvrigt, at det, man involverer sig i, skal
man gå helhjertet ind for.
Ønskejob:
Han synes, at jobbet her er et ønskejob,
fordi han er omgivet af dygtige og kompetente medarbejdere og af beboere, som
på hver sin måde er særegne, men også
humoristiske. Han synes også, at det
kunne være spændende at være med til at
opbygge huset fra bunden i dens nye udformning, ligesom det også var en stor
udfordring at skulle ansætte nyt personale, fordi der nu er 16 beboere i forhold til
12 tidligere.
Den nye struktur i Kommunen:
Også den nye kommunalreform, med
hvad den kom til at indebære for Grønbjerghjemmet, var en opgave, som han
godt kunne tænke sig at føre ud i livet.
Han fortæller således, at pr. 1. januar bliver Grønbjerghjemmet en del af det soci-

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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alpsykiatriske område, hvor det hidtil har
været en del af ældreområdet i Videbæk
Kommune. Derved bliver samarbejdspartnerne også nye, idet det nu bliver
pædagoger, hvor det før har været plejehjemsassistenter.
Den nye storkommunes organisation
kommer til at se ud på denne måde: se
bilag. På baggrund af det bliver han kollega med folk, der tidligere har været ansat på amtsinstitutioner, og det giver en
helt ny udfordring. Han mener, at miljøet
derfor bliver rigtig godt og spændende,
og det gør, at arbejdsglæden bliver stor.
Han tilføjer dog, at han har haft megen
glæde af sine forhenværende kolleger i
Videbæk Kommune, men da beboerne
her i Grønbjerg er lidt anderledes end på
de øvrige institutioner, ser han frem til
det nye samarbejde. I det hele taget mener Claus, at det er vigtigt at skabe et

professionelt miljø, hvor man kan hjælpe
hinanden og give god supervision, og det
mener han, at der vil dannes med den
nye struktur, fordi alle institutioner i området nu er inde under den samme ”hat”,
både kommunale og amtslige.
I det hele taget har overgangsforhandlingerne været meget positive, idet alle er
gået ind med en positiv indstilling.
Dagligdagen på Hjemmet:
Selvom Grønbjerghjemmet har sit eget
indre liv, sker der også meget, idet der er
aktivering af beboerne med nørklerier,
og Røde Kors’ damer holder nørkledage
her, hvor 2 af beboerne også er med. 3 4 af beboerne går også på arbejde hver
dag på MSM i Ringkøbing. Hans forhåbning for stedet er, at det fortsat skal være
et godt sted at være, hvor der vil være
mulighed for at udfolde de evner, som
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hver enkelt har, og hvor alle vil føle, at
her hører de til. På tre temadage i de næste par måneder vil man gå i gang med at
finde gode ideer til fremme af ovennævnte.
Han lader til at være en afholdt person,
for mens vi taler sammen, kommer en af
beboerne ind på kontoret for at snakke
lidt, og da han har fået afleveret sit ærinde, forlader han os igen efter at have givet Claus et stort knus. Det var dejligt at
se.
Claus fortæller, at han er glad for, at Runestenen har henvendt sig, for dette blad
er meget populært på hjemmet, da det
bliver gennemlæst for relevante nyheder,
når det udkommer. Det glæder mig naturligvis at høre, for det fortæller jo, at
vort lille blad er velkomment i mange
forskellige sammenhænge. Som Claus

siger: ”Vi læser det selvfølgelig ikke fra
ende til anden, men da vi jo er en del af
byens liv, vil vi også gerne følge med i
det og deltage så meget, som vi formår.
Også det, der foregår i kirken, optager
vore beboere, og i den henseende er vi
særdeles glade ved, at Ole Rasmussen
kommer på besøg her på stedet 1 gang
om måneden, hvor han spiller og synger
sammen med beboerne. Det glæder de og
vi os meget til, for alle deltager på hver
sit niveau, og sang og musik er altid
samlende og hyggeligt.”
Til afslutning giver han udtryk for, at
han synes, her er godt at være, og at han
er glad for, at der er nogen, der gider gøre et stykke arbejde for helheden.
Med dette siger jeg mange tak for nu og
ønsker en glædelig jul. 

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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I Renovering af Grønbjerg Vandværk
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Vores vandværk er ikke, hvad det før
har været. Alderen og mange års brug tager på den gamle dame. Johannes’ tryllerier med værket er efterhånden ikke nok.
Der skal noget mere radikalt til. Det er
der egentligt ikke noget underligt i. Værket har nu fungeret i 30 år uden væsentlige reparationer, hvilket må siges at være
flot. Men nu står ”trykudligneren” snart
af sammen med pumper og måske også
filtertankene. Det er derfor på tide at give værket en omgang, så det står rustet
til at klare de kommende 30 års strabadser.
Man går ikke i gang med et så stort
projekt uden at have et overblik over
værkets tilstand. Vi har haft et konsulentfirma til at udarbejde en tilstandsrapport over værket. Rapporten fik bestyrelsen konverteret til en handlingsplan, som
dannede basis for indhentelse af tilbud
fra egnede firmaer. Hele indmaden af
vandværket (bygningen ved parkeringspladsen) skal skiftes ud samtidigt med, at
vi vil have renset rentvandstanken. Boringen ved risletårnet (ved Anneberg)
skal renoveres og have en ny pumpe.
Risletårnet og råvandstanken skal renses
og tårnets funktion skal forbedres en
smule. Den gamle boring vest for vandværket skal sløjfes. For at sikre den
fremtidige forsyning har vi besluttet at få
lavet en ny erstatningsboring, som skal
ligge øst for værket. Denne boring er en
billig backup løsning sammenlignet med
en sammenkobling med et naboværk.
Alt dette sættes i gang i november og
forventes færdigt i marts måned. Der vil
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dog ikke blive arbejdet kontinuert i hele
perioden. Arbejdet vil betyde, at der kan
forekomme enkelte, korte perioder, hvor
der ikke er vand i hanerne. Vi vil naturligvis forsøge at varsko herom, når vi
kender tidspunkterne. I perioden vil I også kunne opleve, at vandet bliver uklart.
Dette skyldes, at der er ilt i vandet, hvilket naturligvis ikke er farligt.
Sådan en omgang koster selvfølgelig
mange penge. Heldigvis har vi sparet en
del op, men vi er nødt til at optage lån
for at betale for renoveringen, hvilket
heller ikke er gratis. Derfor er vi nødt til
at sætte prisen for vand op. For en typisk
privat forbruger i 2007 vil det betyde, at
regningen til Grønbjerg Vandværk bliver
150 – 250 kr. større, end i 2006.
I de senere år har Grønbjerg Vandværk
opkrævet vandafledningsafgiften for
kommunen. Den aftale har kommunen
opsagt, så i 2007 vil vandværket kun opkræve for forbrugt vand. 

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

Fællesspisning
med underholdning i topklasse
Pengeynglerne vil fortælle
om deres overvejelser og resultater
Fredag den 26. januar 2007 kl. 18.30
i forsamlingshuset.
Menuen er:
•
Frikadeller med grøn/ærter og kartofler
Afsløring af pengeynglernes succeshistorier
og aflevering af de indkomne midler
•
•

Stort ta’-selv dessertbord
Kaffe og te.

Priser:
•
Voksne
•
Børn

70 kr.
35 kr.

Medbring drikkevarer, service og bestik til eget forbrug.
Evt. overskud tildeles Ungdomsklubbens byggeri.
Tilmelding senest 22. januar 2007 ved opslag i Brugsen.
Max 110 personer.
Arrangører:
Grønbjerg Menighedsråd, Kirkeligt Samfund og Familie&Samfund i Grønbjerg
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I Vandværket

Følgende tilføjelse til Lovene for Grønbjerg Vandværk blev foreslået:

Ved: Per Hessellund og Mogens Ballegaard

Vandværket havde ekstraordinær generalforsamling den 19. december. Vandværket fattes penge - 1,25 mio. kr.
Og det er jo en del herude i det vestjyske
vandskab.
Der var overvældende mange mødt op
for at træffe beslutning om denne enorme disposition. ca. 100 % flere end til en
normal generalforsamling.
Johannes Mikkelsen blev valgt som ordstyrer inden Formand Per Hessellund
Lauritsen kom med en redegørelse for alle disse penges fremskaffelse og anvendelse.
Beslutning vedr. optagelse af banklån
til vedligehold af vandværket
Per Hessellund Lauritsen gennemgik den
tilstandsrapport, der er udarbejdet over
Grønbjerg Vandværk. Samtidigt blev udkast til handlingsplan gennemgået.
Prisen for renovering af værket og etablering af ny boring beløber sig til ca.
1.250.000 DKK. Dette betyder, at Grønbjerg Vandværk har et lånebehov på
maksimalt 750.000 DKK. Behovet kan
være mindre alt efter hvorledes en optimal finansiering sammensættes. Optagelsen af lån vil betyde, at prisen for vandet
fra 2007 vil stige med cirka 1 krone pr.
kubikmeter.
Generalforsamlingen godkendte optagelse af lån til vedligehold af vandværket.
Forslag til ændrede vedtægter.
Forslaget til ændringen består i en præcisering af hvem, der tegner Grønbjerg
Vandværk)
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§ 11:
Grønbjerg Vandværks anliggender varetages – under ansvar overfor generalforsamlingen – af bestyrelsen. Den til selskabets drift nødvendige kapital, som
selskabet ikke selv råder over, fremskaffes ved optagelse af lån. Bestyrelsen bemyndiges til at optage nødvendige lån til
dækning af almindelig drift. Låntagning
herudover skal godkendes af generalforsamlingen.
Med forslaget til ændring vil det derfor
blive præciseret, at bestyrelsen kan optage lån til dækning af almindelig drift
(kassekredit), mens låntagning derudover
skal godkendes af Generalforsamlingen.
Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen. For at forslaget til vedtægtsændring kan effektueres, skal det godkendes på den kommende, ordinære generalforsamling i februar/marts 2007.
Dette har intet med godkendelsen af optagelse af det aktuelle lån at gøre.
Og så lidt teknisk:
Vandet indvindes fra 2 boringer. Fra hovedindvindingsboring (Øst) indvindes
grundvandet til iltningstårn med en 60
m³ stor reaktionsbassin. Fra reaktionsbassinet pumpes råvandet via transportpumpe til vandbehandlingsanlægget og
videre i rentvandstank.
Reserveboringen (Vest) indvinder til
vandbehandlingsanlægget og videre i
rentvandstank. 5 trykpumper pumper
drikkevandet via 1 hydrofor ud til forbrugerne. Der er 1 udgang og ca. 280
forbrugere. (se skitse over vandværket på
næste side)

Det er den vestlige boring der bliver sløjfet og erstattet med en ny boring.
Arbejdet med en ny boring er allerede
sat i gang, og der er fundet et vandreservoir med betydelig mængder vand af
samme gode kvalitet, som vi er forvendt
med. Boringen er 76 m dyb.
Da en sådan boring skal renses, og der
skal etableres et jævnt tilløb af vand,
pumpes der nu fra boringen gennem
slanger og en rørgalge hen over Annebergvej til Pøl bæk i nogen tid. Dette

skal sikre, at der, når boringen tages i
brug, bliver rigelig vandforsyning til
Grønbjerg. Med den nye boring og vedligehold i øvrigt, skulle det nuværende
vandværket, der har kørt det meste af 27
år, være fremtidssikret i en lang periode
fremover. Renoveringen af vandværket
forventes færdig i marts måned 2007
Der kan forekomme uregelmæssigheder i
vanforsyningen. Der vil blive informeret
via Runestenens mail service samt opslag i Brugsen. 

Boring vest der ligger på venstre side af vejen, er der blevet boret på ny. Skyllevandet derfra
pumpes via galgen over Annebergvej ned i Pøl Bæk. På højre side af vejen boring øst.
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Adventstradition

I forsamlingshuset havde 6. - 7.
kl. arrangeret gløgg, amerikansk
lotteri, og andre aktiviteter til fordel for børnenes lejrskoleophold.
derefter ....kl. 16.....

... var der juletræstænding på
torvet hvor nissepigerne uddelte
godter til de fremmødte børn og
andre barnlige sjæle - det var
meget regnfuldt og derfor gav
man sig, med nissekoret i front der sang "Nu er det jul igen..." på
vej til Brugsen.....

.....hvor der var smagsprøver,
varme og ikke mindst tørvejr til
alle de forsamlede - en god og
hyggelig tradition.
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Godt nytår!
Så kører den igen med slankeråd i ugebladene efter julen med de mange federåd, og det kan være godt nok, hvis man
spiser brød til.
Lidt før jul var der i TV-avisen en advarsel imod at spise for meget i julen, for
"hvis man tog et par kilo på, kunne man
ikke komme af med dem igen."
En overlæge på Herlev Hospital blev citeret for at have sagt, at når man spiste
mindre, faldt stofskiftet, så man tabte sig
ikke alligevel. Det er naturligvis rent

vrøvl, og jeg håber, det er reporteren,
der har misforstået budskabet.
Tænk, hvis det var rigtigt. Så kunne
man dag for dag spise mindre og mindre, indtil man slet ikke behøvede at
spise noget som helst, og alligevel holde vægten. Tænk, hvilke konsekvenser
det kunne få for hele verden.
Jeg har engang hørt en historie om en
mand, der forsøgte det med sin hest, for
at spare pengene til foder. Det var nær
ved at lykkes, men desværre døde hesten, inden den var helt afvænnet med
at æde.
Der er mange gode slankeråd; men spis
brød til.
Endnu engang: Godt nytår.

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.

Grønbjerg VVS
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
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I Ungdomsklubben
Ved: Susanne Juelsgaard

Her er lidt nyt fra ungdomsklubben.
Vi er utrolig glade for vores nye lokaler,
og vi er kommet godt i gang. Der skal
især lyde en stor tak til Kirsten for hun er
grunden til at vi er her og hun er utrolig
dejlig at arbejde sammen med. Vi vil også gerne takke pengeynglerne, de har
været rigtig kreative og vi glæder os til at
høre om resultatet.
Vi søger en ung mand på ca. 20 til 30
år til at hjælpe Lya når Lennart ikke er
der, hans arbejde som lastbilchauffør gør
at han ikke kan være der så tit som vi
gerne vil have, så er der nogle som har
lyst til at være sammen med en masse
unge og søde mennesker, må I gerne
kontakte bestyrelsen eller Lya.
Nu har vi endelig rundet 30 medlemmer og det er vi rigtig glade for, så nu
håber vi at der falder lidt mere af i tilskud
Ann Birgit har valgt at forlade bestyrelsen, så vi har indkaldt Lisbeth Sand, vi
byder hende velkommen og håber på et
godt samarbejde. Vi ønsker alle et godt
nytår.
Ungdomsklubben..!!
Skrevet af Mathilde og Rasmus

Go-Cart tur i Videbæk.: Det eneste vi
har fået af vide er at det var en vild fed
tur, og at det var sjovt de voksene var
med og dem der ikke tog med på den tur
gik glip af en virkelig sjov aften.. Men
Rasmus sagde at det gjorde lidt ondt når
man kørte ind i banderne.!!
Biograftur i Holstebro.: Vi fik af vide
at det var en okay film men den var lidt
plat..og ventetiden før man kom ind og
så filmen var ikke så slem og filmen var
ikke så lang..!!
Julehygge i ungdomsklubben.: Vi havde det rigtig hyggeligt og det var kanon
at vi fik lidt varm at drikke og nogle varme æble-skiver.. Det med det der pakkeleg var bare så sjovt, det synes vi godt vi
kunne gøre igen for det var vild hyggelig..!!
Bolsjekogning i ungdomsklubben.: Det
var en kanon ide og Birte havde sådan
styr over det så det var bare rigtig godt.
(Og de smagte rigtig godt de bolsjer de
fik lavet. Mmh..) Der var ikke så mange
smag at vælge imellem
men der var da nok, der var: Lakrids og
pebermynte smag o.s.v.!!
Almindelige klub-aftner.: Det er også
rigtig hyggelig.. Pigerne ringer til drenge
som vi kender og nogen af drengene
hjælper til så det er rigtig hyggelig.. Vi
slås også lidt i puderummet engang imellem, det er også bare rigtig sjovt.!! 

Ringkøbing-Skjern Kommune Strukturmøde
Torsdag d. 1. februar 2007 - Spjald Fritidscenter
Giv dit besyv med til udviklingen i vores område.
Se dagspressen og Runestenens e-mailservice
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Familie & Samfund i Grønbjerg
Onsdag d. 31. jan. 2007 i Vildbjerg kultur- og fritidscenter

Korn, Brød og Gøgleri
Med whiskysmagning
”korn bruges ikke kun til brød”. Agnethe Støjberg vil fortælle om forskellige
meltyper, en lokal bagermester vil fortælle om, hvordan hjemmebag bliver
spændende.
Der er whiskysmagning og andre overraskelser.
Tilmelding hos Jytte Nilausen på tlf. 97 38 43 78
Senest den 15. december.
Gratis for medlemmer - 125 kr. For ikke medlemmer

Torsdag den 1. marts 2007 kl. 19:00 Børnenes Hus
Generalforsamling efterfulgt af...
ALOE VERA arrangement.

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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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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I Børnenes Hus

pasningsdelen! En spændende og lærerig
dag for alle.

Ved: Heidi Brinch Hansen

”Gråvejr. Hundekoldt. Sne på alle tage.
Solen er nede på lave volt….”
Timeglasset vendes igen. Vi finder den
nye kalender frem for 2007. Solen er nede på lave volt – men mon der kommer
sne på alle tage? Selv om vejret har været trist, vådt og gråt her i efteråret 2006,
så må jeg sige, at et nytår bringer håb
om, at også vejret kunne bringe lidt
NYT!!
I december måned blev der rigtig ”nisset
og julet” i Børnenes Hus med store klippedag, Lucia-optog, drillenissen Julius,
der kom på besøg i mange grønbjergske
hjem, kirkegang….og selvfølgelig også
alle de hemmeligheder, som børnene har
været propfyldte med!! Jo, det har været
en rigtig dejlig jule-måned – både for
børn og voksne!
Pædagogerne har afholdt pædagogisk
dag fredag d. 24. november. Her drøftede de læreplanerne, og bagefter fremlagde de resultaterne for pædagogmedhjælperne og bestyrelsesmedlemmerne, der
denne dag havde passet børnene i børne-

I november fik vi afholdt mødet med
Spjald skoles bestyrelse. Vi skulle her
drøfte muligheder, fordele og ulemper
for en fælles bestyrelse for Spjald skole
og Børnenes Hus. Der kom mange meninger og nye spørgsmål frem, og der
blev vist interesse fra begge sider i at arbejde videre med ”projektet”.
Der er nu nedsat et fælles udvalg fra de
to bestyrelser, der i starten af det nye år
skal drøfte videre og eventuel finde frem
til et fælles forslag til kommunen. Det
bliver meget spændende at følge, og vi
glæder os til arbejdet. Vi er ikke i tvivl
om, at der er et væld af muligheder, når
vi taler om en fælles ledelse – det er bare
vigtigt at finde frem til den rigtige form,
som begge parter kan være tilfredse med.
Til sidst vil jeg selvfølgelig gerne ønsker
alle et godt og lykkebringende nytår.
2007 bliver et meget spændende år, og vi
glæder os!
”….Ved du, hvad får vi i februar.
Længer’ og længere dage.”
(Uddrag fra ”Gråvejr Hundekoldt” af
Mogens Lorentzen) 

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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Åben Garage i Brudebutikken

Henrik Pedersen (i midten) - der sammen med konen Eike står for Brudebutikken - i snak med nogle
af de mange gæster der kikkede forbi.

Man kan sagtens kalde det et meget alternativ garagesalg. Familien bag Brudebutikken har
indrettet en lille smagfuld og rustik butik i den ene ende af deres garage. På bøjlerækken
bagest i butikken hænger der et udvalg af brudekjoler og festkjoler, som publikum kan
tage i øjesyn og bestille efter. Der er indrettet et lille prøverum og et skoudvalg står på
små hylder der er sat op på væggen.
Brudebutikken Grønbjergvej 39 havde lørdag d. 2. december reception/åbent hus for venner, bekendte, byens befolkning og andre der havde lyst til at besigtige herlighederne.

Murermester Jens Kirk
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse
Ring og forhør nærmere
Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08
tinaogjenskirk@mail.dk
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I Willads Graversen 1827 - 1889
De næste år fabrikerede vi et par ovnfulde sten. I 1847 blev ladebygningen
og den første del af laden til hø opført,
og 1848 opførtes det øvrige af høhuset,
og 3 fag til enden af stuehuset. Nu var
gårdens bygninger efter omstændighederne gode og kunne betragtes som
grundmuret rundt omkring.
Stuehuset ligger mod syd, kostalden
mod vest og laden mod nord, som tillige er forsynet med køreport langs ydermuren. Østerhuset blev indrettet til fårehus, port + tørve og vognport. Det var
den fjerde længe.
Det er naturligt at mine forældre derved
havde fået meget gæld, da avlen endog
i nogle år var mindre god og besætningen derved formindsket, så var det nu
at tilstræbe at få gårdens avl og besætEr du vaks
så kom straks
jeg er klar
med kam og saks

97 38 42 85

ning udvidet, dette var også min største
lyst, og da min Fader var blevet sognefoged og desforuden ofte var fraværende, var det dobbelt nødvendig for mig
at kunne bidrage dertil, hvortil mit sind
også tilskyndede mig, endskønt jeg
syntes det var hårdt. Dette skræmte mig
ikke, og da mine brødre kom mig til
hjælp med tiden, så blev det bedre. Avlen blev større og besætningen tiltog år
for år og efterhånden begyndte vi igen
at formindske gælden, og alting gik
godt fremad.
Der er dog en tildragelse jeg ikke har
berørt, nemlig: Der udbrød oprør i landet 1848, da den augustenborgske hertug på grund af arvefordringer havde
opfordret embedsstanden i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Og med
kongeskiftet i Danmark, såvel som ved
urolighederne i Frankrig og Tyskland,
benyttedes lejligheden, så det endog
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lykkedes oprørerne at få Prøjsen til at understøtte dem
og erklære Danmark krig, som vedvarede i 3 år og
krævede mange ofre og store udgifter.
I det andet krigsår var det min lod at møde til session
for at indskrives, men da jeg imidlertid blev angrebet
af tyfus og just lå syg da sessionen holdtes, var det let
for mig at skaffe lægeerklæring, hvorved jeg da undgik at blive indkaldt dette år. Sygdommen fortog sig
rigtig nok, men vedblev dog at melde sig med træthed
når jeg skulle arbejde og især var jeg bebyrdet af kortåndethed så snart jeg skulle gå et stykke vej. Det var
mest for brystet at jeg kunne føle virkningen af sygdommen, hvilket jeg meldte, da jeg næste år kom på
session, hvorfor jeg også dette år blev forbigået, men
da jeg nu med hver tid blev lettere for brystet, blev jeg
indskrevet på sessionen for året 1852 til soldat, men da
freden nu igen var blevet oprettet, så var denne sag jo
ikke så farlig.
Da gården nu i de første år var blevet noget forbedret,
og vi tillige indså, at den endnu betydelig kunne udvides, og da jeg og mine brødre indså at det ville blive
umulig for en af os at modtage gården, når de øvrige
søskende skulle have nogenlunde passende arvelod.
Derfor besluttede vi at udskille 2 parceller fra gården
hvortil ejendommens beliggenhed særdeles var skikket, og da min fader imidlertid overlod en slægtning et
udhjørne af gårdens hede og mose blev opmålingen og
udstykningen allerede udført i året 1851, således at der
til hovedgården ville blive henlagt 3 tdr. hartkorn og
til hver af de 2 andre parceller omtrent 1 tdr. H. Denne
deling blev grundet dels på ejendommens beliggenhed
og dels på bygningernes nedrivelse.
Skønt vi således allerede den gang var noget betænkte
på vores fremtids selvstændige stilling var det alligevel ikke vores mening at begynde derpå før vi fik vores soldatertjeneste overstået.
Tiden gik, og den dag kom, da jeg som rekrut skulle
møde i København for at melde mig til syvende bataljon som lå på Kronprinsessegades kaserne. Jeg måtte
nu modtage den militære mundering og derefter lære
justitsen, som stundom var meget besværlig, men det
faldt mig for det meste let, da jeg havde gode læreevner. Efter at jeg i 10 uger havde gået på skolen blev
jeg tillige med flere af mine kammerater udkommanderet til midlertidig tjeneste ved den 6. Linje Infanteri46

Battalion, som lå i Slesvig i Kantonomang. Dette var ganske efter mit ønske.
Dels fordi jeg nu havde beskuet København og derfor også havde lyst til at
beskue det slesvigske og dels fordi jeg
antog at tjenesten var lettere der.
Den 9. August gik vi ombord på et skib
der var på slæbetov efter dampskibet
Hekla, som snart satte maskineriet i
gang, og det varede ikke længe inden vi
tabte København af sigte. Vi sejlede nu
langs med de danske øers kyster, og det
var interessant at beskue disse egne.
Først sejlede vi naturligvis forbi Sjælland og kunne da tillige beskue den
Skånske kyst i Sverige. Dernæst så vi
den navnkundige Stevns Klint på Møen.
Om natten sejlede vi langs med Lolland
og Falster og kunne da tillige se et fyrtårn i Mecklenburg i Tyskland.
Da det blev dag kunne vi se Langeland
og Fyn og snart så vi de frugtbare øer
Ærø og Als, medens vi på den anden
side kunne ane Fehmern. Nu sejlede vi
ind i Flensborg Fjord og beskuede dens
skønne omgivelser, endskønt der således
var god lejlighed til at fordrive tiden dermed, nøjedes jeg dog med at kigge på
vandet, ikke fordi jeg kan sige at jeg var
syg, men jeg følte alligevel stor upasselighed og kunne ikke erholde de forfriskninger jeg ønskede og da vandet tillige
var lidt uroligt, og jeg nu havde ligget på
vandet i 36 timer var det mig meget
kært, da jeg steg i land ved skibsbroen i
Flensborg. Jeg blev nu indlogeret i byen, og der nød jeg en udmærket -god
underholdning med mad og drikke. Dagen efter marcherede vi til Slesvig, hvor
vi efter nogen anstrengelse ankom om
eftermiddagen kl. 3. Nu blev vi opstillet
og fordelt til de forskellige kompagnier
og derefter erholdt vi indkvartering. Besluttes at jeg kom til at ligge for Professor Jungilaurin fra den 11. til 13. august.

Fra den 13. august til den 17. september
var jeg indkvarteret hos Gautaviatiks
Hyberi. I den tid havde vi det temmelig
strengt med øvelse og vagt. Da de 2
kompagnier var udkommanderet hos
Christen Kiastik. I den tid havde vi mere
frihed, og da jeg dermed undertiden fik
lejlighed til at hjælpe min vært lidt engang imellem, blev jeg velbelønnet derfor, det blev til sidst ganske sædvanlig at
jeg hver dag erholdt frit middagsmåltid,
og dette var jo en stor ting for en soldat,
men deraf kunne man dog se at tyskerne
også kan være gode ved danske soldater.
Så at det endog var vanskelig at opvise
mage dertil blandt danske borgere.
...fortsættes i næste nummer

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1
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Fra lokalarkivet har vi modtaget en optegnelse over
skader forvoldt af fjendtlige tropper i Krigen 1864
2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og
på den anden Danmark 1. februar - 20. juli 1864. Krigen førte til, at Danmark mistede Sønderjylland helt op til Kongeåen. Efter slaget ved Dybbøl blev det meste
af Jylland besat af fremmede tropper. -red

Oversigt over den skade som fjendtlige tropper har forvoldt i Nr. Omme. 1864
17 Kreaturer, som har kostet kommunen
2 Kørsler til Ringkøbing med sengeklæder m.m.
alt i anledning af fjendens rejser hvorfor fordres

12 Rdl.
12 Rdl

Sogneforstanderskabet gør fordring på en godtgørelse
For rejser i anledning af reqvisition 23 døgns ægtkørsel*

12 Rdl
46 Rdl

Private ejere på godtgørelse for bortrøvede føde midler.:
Christen Pedersen Kølle
Niels Jørgensen
Kynde Nielsen
Mourids Spaabæk
Jeppe Andersen
Christen Lindberg
Thomas Christensen
Jens Andersen
Niels Chr. (Overgaard)
Hans Grønbjerg for en stjålen hest

0,68
1,50
2,24
9,60
2,68
17,44
0,80
0,64
1,21
30,00
73,23

Ydede contributioner til fjenden i året 1864 indtil 1. aug.
Nr. Omme
2 stk. kreaturer
Ægtkørsel i 23 døgn
Ved den fjendtlige okkupation i 1864 leverede Nr. Omme i alt 18 stude.
*ægtkørsel = pligtkørsel
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Damegymnastikken fra "dengang"
Vær med til at festliggøre Gymnastikforeningens
Jubiopvisning i foråret 2007
Opvisningen som bliver en del af det festlige jubilæumsprogram kommer til at bestå af indslag fra ”dengangs” piger og drenge.
Birthe (tidl. Langmose) leder pigeholdet som begynder:
Onsdag d. 17. januar kl. 19.30 i gymnastiksalen.
Mød op første gang og giv dit bidrag til at vi kan få det festligt

onsdag d. 7. februar kl. 1900
Vi glæder os til at se dig i
Forsamlingshuset
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Venlig hilsen Bestyrelsen

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

40 10 48 92
97 38 40 84

20 års erfaring
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Stortrivsel i Brugsen

Fra venstre er det Kirsten, Karen, Ragnhild, Kim, Susanne, Nete, Signe, Marlene og Brugsuddeler
Jens Peder Mikkelsen. Uffe, Trine og Line var ikke til stede ved fotograferingen.

I ugerne 40 og 41 gennemførte Lokalbrugserne i Danmark en landsdækkende trivselsundersøgelse. Undersøgelsen henvendte sig til personalet i Lokalbrugsen og drejede sig bl.a.
om information, karrieremuligheder, egne initiativer, resultatet af og forbedringer i forhold til sidste undersøgelse, udnyttelse af egen erfaring og viden, faglig og personlig udvikling.
Lokalbrugsen i Grønbjerg scorede maxpoint i undersøgelsen og blev belønnet med en
buket blomster og en check til personalekassen på 5000,- kr.
Der er taget beslutning om at pengene skal bowles og spises op.

Alternativ behandler
Karl Gejl
Irisalle 71, Videbæk
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
klinik@karlgejl.dk
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GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Onsdag den 21. februar kl. 19.30. Generalforsamling for ØrnhøjGrønbjerg havekreds på Ørnhøj Hotel.
Efter generalforsamlingen er der havebanko ved bestyrelsen. Flotte præmier – alt fra haven.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød:
Medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50 kr.
Tirsdag den 27. februar. kl. 19.00. Generalforsamling for Brejning-Hover havekreds på Brejninggaard Efterskole. Hans Erik Palmelund viser billeder fra busturen
til RHODO – udstillingen og Westerstede. Deltagelse inkl. kaffe og brød er gratis.
Torsdag den 15. marts kl. 19.30. Forårsmøde på Ørnhøj Hotel.
Foredrag med tidligere naturvejleder Jørgen Mortensen, Herning Kommune. Jørgen Mortensen fortæller og viser lysbilleder fra park og natur i Sydhavet, blandt andet
fra Mauritius og Seychellerne. Vi håber der også kan blive tid til en snak om krudt og
ukrudt i haven.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød:
Medlemmer 55 kr., ikke-medlemmer 75 kr.
Lørdag den 17. marts kl. 9.00 – 16.00. Kursus på Morsø Landbrugsskole
Region II afholder kursus med emnet: Nem og smuk have med stauder.
Hvis du vil med, så meld dig hurtigt, tidligst fra mandag den 29. januar og senest
mandag den 26. februar. Max. deltagerantal er 100.
Tilmelding til:
Lene Juhl Jørgensen
tlf. 97 74 44 53
ljj@havearkitekt-lenejuhl.dk
Thomas Uhre
tlf. 97 42 41 44
thomas-uhre@post.tele.dk

MØBELPOLSTRING
Salg af møbelstoffer til ”gør-det-selv-folk”
Reparation og omforandring
af alt fra arbejdstøj til festtøj
Lynlåse udskiftes

Knapper - sytråd
Velcro-bånd
reflekser

Åben:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 8 - 16
Torsdag
12 - 1730

Hynder til båd eller campingvogn syes efter mål
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Stinne Hansen, Algade 49, Grønbjerg,
95 år, sov den 25. november 2006 stille
ind på Spjald Plejehjem og blev begravet
fra Nørre Omme Kirke d. 1. december.
Mette Kirstine, som hun blev døbt, blev
født på ejendommen, som den tid lå på
Algade 2, som datter af en af Grønbjergs
foregangsmænd Kresten Hansen og hustru. Her voksede Stinne op sammen
med to søskende.
Det blev broderen Niels og Stinne der
kom til at føre gården videre efter forældrene, og det gjorde de dygtigt og godt
indtil broderens død. Hun blev på ejendommen nogle år indtil hun solgte den
og flyttede ind i en lejlighed længere nede i Algade.
Stinne boede hele sit liv i Grønbjerg og
tog aktivt del i, hvad her foregik. Og det
var især gymnastikken hun var glad fortil hun var højt oppe i alderen.
Hun nød at få en kop kaffe og et slag
kort i klubben med vennerne, og det var
også her, hun, indtil hukommelsen svigtede, kunne fortælle ”historier” om gamle dage i Grønbjerg. Ligesom hun også
med lidt hjælp klarede sig selv, indtil
hun til sidst fik ophold på Spjald Plejehjem.
Stinne Hansen efterlader sig datteren Tove og børnebørnene Pia og Helle, som
begge bor i København, og som har sørget for en oldemortitel til Stinne, hvilken
hun var meget stolt af.
Æret være Stinne Hansen`s minde!
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Hilda Clemmensen, Købmandsalle 1,
Grønbjerg, 89 år, sov stille ind den 29.
november 2006 og blev begravet fra
Nørre Omme Kirke d. 5. december.
Hilda blev født som mellemste barn i
en søskendeflok på 10 på en ejendom i
Kjærgård i Grønbjerg, og mistede allerede som 16-årig sin mor. Så ind imellem har Hilda nok måttet tage et nap
med derhjemme hos faderen, som foruden at drive den mindre ejendom også
tog ud som hjemmeslagter.
Hilda blev gift med Bernhardt Clemmensen, og de to stiftede familie, men
flyttede meget rundt, før de endelig
fandt deres blivende hjem på ejendommen derude i Sønderkjær. Her fik deres
4 børn deres barndomshjem og de havde her et godt og trygt hjem med en
mor, som var alt for os børn- altid var
der for os, ofrede sig for os - som datteren Grethe udtrykker det. Og hun fortsætter: ”Mor kom ikke så meget ud,
men hun lavede en utrolig masse håndarbejde, som vi i dag har at glæde os
over. At mor havde dårlig hørelse, førte
med sig, at hun ikke så godt kunne deltage i en samtale, så det var nogen gange ofte rarere at være derhjemme.”
Efter Bernhardts død for 26 år siden
flyttede Hilda til Grønbjerg by, hvor
hun også blev glad for at bo, især efter
at hun blev nabo til Poula. De to havde
utrolig meget ud af hinandens selskab,
og der gik nok ikke en dag, uden at de
hilste på hinanden.
Sine sidste år tilbragte Hilda i en lejebolig på Købmandsallé, og indtil for
nylig, da nabo Agda Nielsen inde ved
siden af gik bort, var Hilda også meget

glad og tryg her. Men herefter følte hun
savnet af Agda så stærkt, at hun måtte
flytte på plejehjem. Først til Vorgod et
par måneder, men ikke før hun flyttede
ind på Spjald Plejehjem, blev Hilda rigtig glad for plejehjemstilværelsen - her
var nemlig nogle af hendes gamle nåbokoner at træffe, og det var ”rosomt” og
hyggeligt.
Her på hjemmet fik hun en god og kærlig
pleje, indtil hun stille sov ind.
Hilda Clemmensen efterlader sig tre døtre og en søn, svigerbørn og 8 børnebørn.
Personligt vil jeg mindes Hilda som hende med det venlige smil og de milde øjne.
Æret være hendes minde!
Charlotte Helene Nielsen, Spjald plejehjem, er stille afgået ved døden, 90 år
gammel, og begravet fra Brejning Kirke.
Helene Nielsen blev født i en stor søskendeflok i Herborg, og kom tidligt ud
at tjene. Senere flyttede hendes familie
til Vedersø, og her blev hun kendt med
sin kommende mand, Kristian Nielsen,
der kom fra Stadil. - Parret købte en
ejendom på Sandbækvej i Spjald, som de
dygtigt drev, indtil den i 1968 blev solgt
til sønnen Eigild og svigerdatter Karen.
På dette tidspunkt havde parret fået bygget et dejligt hus på Algade i Grønbjerg,
som de flyttede ind i og havde mange
gode år her. Helene fik arbejde ved

hjemmeplejen og Kristian et job på
Grønbjerg Bageri.
Helene havde den sorg at miste sin
mand i 1997, men hun blev boende i
huset, indtil hun for 7 år siden fik ophold på Spjald Plejehjem, hvor hun
blev glad for at være.
Helene efterlader sig sine tre sønner og
en datter samt børnebørn og oldebørn.
Æret være Charlotte Helene Nielsen´s
minde!
Peder Søndergaard Sinkjær, Aldershvile Plejehjem, Ringkøbing, er den 22.
december stille sovet ind, 79 år gammel
og bisat fra Nørre Omme Kirke d.
28.december.
Peder Søndergaard blev født på gården
Søndergaard som den ældste af en søskendeflok på 14.
Peder S. arbejdede ved forskellige landbrug i sin ungdomstid, bl.a. derhjemme
i Søndergaard hos forældrene, Kirstine
og Mads Sinkjær. Men det blev senere
fra sin ejendom i Hover, at han kom til
at drive sin selvstændige virksomhed,
Ornecentralen. For hvilken han blev
kendt og værdsat viden om.
Peder S. forblev ugift og fik som sådan
ikke nogen børn, men nød godt af sin
store familie, som satte stor pris på Peder Søndergaard Sinkjær.
Æret være hans minde! 

Sogneforeningens bestyrelse tilbyder:
Sminkning af børn og unge til fastelavnsfesten
Søndag d 18. februar fra kl. 13.30 i Multisalen
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Grønbjerg Jagtforening
Afholder ordinær generalforsamling i
Formandens Jagtstue, Ørnhøjvej 16
Torsdag den 25. januar 1930
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

Grønbjerg - 2000
Repræsentantskabsmøde
Mandag d. 12. marts kl. 19.30
i storrummet i Børnenes Hus, Grønbjerg
Dagsorden m.v. ifølge vedtægterne
Alle er Velkommen
Bestyrelsen for Grønbjerg-2000

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:
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Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen

VIKINGEN ER LØS

En blondine kører i sin flotte bil på en landevej "in the west" med sit lange hår vajende efter sig.
Hun kører for stærkt, og den lokale sherif indhenter hende og beder om at se kørekortet.
Hun har aldrig haft et, for hun var for dum til at bestå teoriprøven.
I sin befippelse tager hun ned i sin håndtaske og giver ham sit lille håndspejl.
Sheriffen kikker i det og giver hende det tilbage med to fingre til kasketten:
" Sorry ma'm, jeg viste ikke, vi var kolleger!"

Blondinen skulle ned og have gardiner til sin pc, så hun siger til manden i butikken:
- Godav jeg skal have gardiner til min pc.
Manden siger at hun da ikke kan få gardiner til en pc.
- Halloooo jeg har ligesom windows!

Blondinen er ude at flyve for første gang og hun får udleveret tyggegummi med beskeden:
“Hjælper mod tryk i ørerne.”
Da flyet er i luften, tilkalder hun stewardessen:
“Kan De ikke hjælpe mig med at få det skidt ud af ørerne igen? Det hjalp for resten
slet ikke.”

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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Butikstorvet i Grønbjerg

Håndkøb og afhentning af receptmedicin

alle former for tips og lotto -

Sende og hente pakker - Frimærker mv.

”Hæveautomat”
Når du lige står og mangler lidt kontanter

Dagligvarer til både de store og de små indkøb
Lokalbrugsen sparer dig for
mange unødige kilometer

Tænk så mange muligheder i én butik!
Lokalbrugsen - din servicebutik
Annoncesponsor:

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SS

