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En ny æra i Grønbjerg Skoles historie tog sin begyndelse
den 19. april 2007 hvor Grønbjerg Friskole blev stiftet.
Her er Grønbjerg Friskoles bestyrelse fotograferet under skiltet der i 2008 skal
forsynes med et ”Fri”. (læs mere om Grønbjerg Friskole og bestyrelsen inde i bladet)
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I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Skolesituationen
Siden sidste Runestenen udkom er en
lukning af Grønbjerg Skole rykket nærmere, idet et flertal i Kommunalbestyrelsen stemte for lukning af skolen, dog
med den ”klausul” at skoledistrikterne
skulle tilrettes og det hele sendes i høring i 12 uger inkl. en sommerferie. En
endelig afgørelse falder så først på plads
i september eller oktober måned, når
embedsværket har behandlet alle høringssvarene, og det hele har været
igennem diverse udvalg.
Om chancen eller risikoen for lukning
af Grønbjerg Skole (afhængig af hvilket
synspunkt man har) finder sted, kan
man vel kun gisne. Men ser man på de
stemmetal der fordelte sig ved afstemningen i byrådet den 17. april, kan man
måske skønne at lukningen er nær forestående. Både venstre og socialdemokraterne vil lukke skolerne, og enkelte
konservative og SF er også med på den
vogn (det var måske en overvejelse
værd at stemme på Jørgen Andersen fra
Videbæk, næste gang der er valg, hvis
man er inkarneret landsbyfreak).
Ulempen ved denne trækken i langdrag
(det forekommer mig, at jeg på et tidspunkt, læste noget om, at Torben Nørregaard havde udtalt sig om, at der kom
en afgørelse inden den 15. august) er, at
fristen for indbetaling af depositum
(30.000,- kr) for oprettelse af en friskole, skal indbetales til Undervisningsministeriet senest den 15. august året før,
man vil påbegynde undervisning i en
friskole. Altså for Grønbjergs vedkommende den 15. august 2007.
Det er jo en satsning som de gode friskolefolk skal overveje. Sådan som reglerne er nu, bliver depositummet ikke
tilbagebetalt, såfremt friskolen ikke bli-
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ver til noget - og hvis ikke Friskolen bliver oprettet - hvem skal så betale de
30.000,-.
Nå - men foreløbig er der vel ikke ret
mange i sognet der tror på et Børnenes
Hus efter august 2008.
Så skal vi til at se fremad. Hvad skal vi
med en friskole, hvis ikke der er en massiv opbakning til den? Den massive opbakning kan vi vel sikkert mobilisere nu
og nogle år fremad, men hvad så derefter? Der skal vel stadig være en skole i
Grønbjerg.
Her er det så, som ved så meget andet, at
sammenhold og engagement skal stå sin
prøve - når anden-generation skal til at
tage over - de var ikke med da der blev
kæmpet - hvad skal vi så med den frie
skole? Man taler også om syv-årskrisen
for friskoler.
Her er det vores, og det gælder hele sognet, opgave at gennemsyre alle med
holdningen og ånden i en friskole, påvirke og ud med budskabet - så ingen er i
tvivl om, at det er det vi vil. 

Deadline for nr. 87 er
lørdag d. 16. juni
Bladet udkommer
onsdag d. 11. juli
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www.runestenen.dk
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Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tlf: 97 38 43 32
e-mail: runestenen@runestenen.dk

Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl.
Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi
respekterer ikke et ”nej tak” !
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

I Nyt fra Byrådet
Ved: Hans Østergaard
97 38 14 45

Hilsen til forårssolen.
Det er forår, alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bliver 5 år ældre ved hvert indgreb i
min pung
Men når forårssolen skinner,
bliver jeg ung.
Ovenstående vise forfattet af Benny Andersen, giver vel for mange, et godt billede af hvordan de kommunale tilpasninger føles for tiden. Men når forårssolen
skinner, spirer optimismen og forhåbentlig også troen på at der findes gode og
brugbare løsninger for fremtiden.
Mit indlæg i denne udgave af Runestenen vil primært handle om de forestående ændringer i strukturen i RKSK.
(Ringkøbing-Skjern Kommune)
Skolestruktur.
Den kommende skolestruktur blev, som
det er alle bekendt, behandlet på byrådsmødet den 17. april. Udfaldet blev, at det
sendes i høring at skolerne i Hoven, Nr.
Vium, Herborg, Grønbjerg og Ringkøbing nedlægges, samt at 7. klasserne flyttes til overbygningsskolerne.
I oplægget fra Børne- og Familieudvalget var yderligere 3 skoler i spil, nemlig
Højmark, Stadil-Vedersø og Troldhede.
Jeg har som tidligere nævnt, som ud-

gangspunkt ønsket at bevare vore landsbyskoler. For mig er der ingen tvivl om
at skolen er af vital betydning for udvikling og bosættelse i vore landsbyer.
Som følge heraf, hilser jeg naturligvis
med tilfredshed, at byrådet besluttede at
skolerne i Troldhede, Højmark og StadilVedersø ikke berøres af lukning.
Jeg vil samtidig udtrykke beklagelse
over at det ikke lykkes at finde flertal for
bevarelse af skolerne i Grønbjerg og Hoven.
fortsættes side 6

Indholdsfortegnelse
25 års Skolejubilæum
40 års Skole/konfirmationsjubi
Badmintonturnering
Bestyrelsen
Brugsens generalforsamling
Carsten Mørch
Familie&Samfund
Fiberbredbånd nyt
Grønbjerg Friskole - Hvad for én
Grønbjerg Friskole godt fra land
Grønbjerg Friskole stiftet
GUF Generalforsamling
Gymnastikopvisning
Hanne og Ejgil Nielsen
Jubilæumskalender
Mest Grønbjerg
Mindeord
Nyt fra byrådet
Redaktionen
Sundhed
Tarifblad - Vandværket
Tour de Jubi Pedal
Ungdomsklubben
Vandkvaliteten i Grønbjerg
Vandværksgeneralforsamling
Vedtægter - Vandværket
Willads Graversen
Wilson - en påskeberetning

45
46
34
30
7
37
60
15
24
27
16
42
8
20
12
51
61
3
2
52
63
27
53
62
56
58
28
38

3

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
Heidi Brinch Hansen
Sten Schmidt
Klaus Tang
Eva Broni
Else Marie Kokholm
Jørn Bank
Ida Ebbensgaard

97384177
97384468
97384285
97384211
97381445
97384066
97384177
97384426
97384378
97384161
97384383
97384426
97384848
97384358
97384179
96949494
97384580
97384498
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
Malene Cadovius
97382627
Svend Jensen
97384408
Eva Sørensen
97384065
Hans Jørgen Petersen
97384139
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Fortsat fra side 3.....

Hoven skole har ikke en optimal størrelse, men jeg mener alligevel at vi pga.
geografiske forhold bør finde løsninger i
Hoven området.
Grønbjerg skole har gennem flere år været langt fremme i skoene, og har sammen med Spjald skole udarbejdet forslag
til et bredt samarbejde skolerne imellem.
Fælles ledelse, fælles skoledistrikt og
fælles skolebestyrelse samt et væld af
andre initiativer. Dette med henblik på at
sikre den forsatte eksistens af en kommunal skole i Grønbjergområdet.
Høringsprocessen ved de berørte skoler
er nu igangsat, og på byrådsmødet, formentlig i september, vil den endelige beslutning om skolelukninger blive taget.
Jeg vil ønske jer i Grønbjerg held og lykke med det videre arbejde for bevarelse
af jeres skole, og udtrykke min forståelse
for at der, hvis det ikke lykkes at opretholde en kommunal skole, ønskes oprettet en friskole.
Ældreområdet.
Socialudvalget har besluttet at kommunens plejeboliger skal være der hvor behovet er. Der er en tendens der viser at
de ældre flytter til de større byer, og meget tyder derfor på at behovet for plejeboliger her vil blive større de kommende
år.
Størstedelen af beboerne på hhv. Stauning og Faster ældrecentre kommer ikke
fra lokalområdet, og bl.a. med baggrund
i det forhold, er det besluttet at disse 2
centre lukkes. Derudover nedlægges 3
aflastningspladser på Troldhede ældrecenter.

Der har på ældreområdet været stor forskel på opgaveløsningen kommunerne
imellem. Som følge heraf er det besluttet at igangsætte en tilbundsgående analyse af området til brug for det videre
arbejde på området.
Lyngdal:
Som I på det seneste har kunnet læse i
dagspressen, indstiller Social og Sundhedsudvalget at behandlingshjemmet
Lyngdal, enten nedlægges eller overdrages til anden interessent.
Begrundelsen for lukningen er bl.a. følgende:
Antallet af beboere fra RKSK er mellem 2 og 3. Disse beboere kan tilbydes
plads på andre institutioner til en billigere pris.
Konkurrencen mellem behandlingsstederne er stigende. Lyngdal har ikke natdækning, og behandlingstiden er længere end gennemsnittet.
Prisen pr. beboer pr. måned er betydeligt højere end tilsvarende pladser.
Jeg ved at Lyngdal har været et godt
aktiv for Grønbjergområdet, og jeg synes det er ærgerligt at det nu viser sig
aktuelt at tage så drastiske skridt. Alternativet til en lukning, eller overdragelse, kunne være at rette op på forholdene, og sikre en mere konkurrencedygtig
institution.
Med de få pladser som RKSK har behov for, og set i lyset af konkurrencesituationen i øvrigt, finder jeg det imidlertid mere fornuftigt, enten at lukke institutionen, eller evt. at overdrage til
anden interessent.
Læserne ønskes en god sommer. 

Ændret deadline til næste nummer - 16. juni.
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I Generalforsamling Lokalbrugsen Grønbjerg
Ved: Bestyrelsen

Onsdag den 21. marts 2007 har der været
afholdt generalforsamling i Lokalbrugsen.
48 medlemmer hørte formand John Asmussen aflægge beretning om året 2006.

Med dette i mente appellerede formanden til, at hver husstand i området vil købe for bare 5 kr mere pr. dag for at få en
acceptabel økonomi i Brugsen og dermed skabe trivsel for lokalområdet.

Lokalbrugsen har gjort sig bemærket ved
bl.a. at vinde trivselsprisen inden for Lokalbrugserne i Danmark som den bedste
arbejdsplads, og omsætningsmæssigt har
Brugsen haft den største %-mæssige
fremgang inden for salg af frugt- og
grøntkasser fra Nettorvet.
På den totale omsætning har Brugsen
haft en fremgang på 5% i forhold til
2005, men et par større investeringer har
desværre bevirket et mindre underskud.

Aftenen sluttede af med et inspirerende
indlæg af Lone Astrup om værdien af
gode kostvaner.
Bestyrelsen i Lokalbrugsen er: Heidi
Mouridsen (nyvalgt), Birthe Kristiansen,
Minna Kjeldgaard (genvalgt), Ivan Mortensen og John Asmussen (genvalgt).
Niels Jørgen Sønderby udtrådte efter 6
års bestyrelsesarbejde.

Fra venstre Minna Kjeldgaard, Ivan Mortensen, Heidi Mouridsen, John Asmussen og Birthe
Kristiansen
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I Gymnastikopvisningen i Grønbjerg 2007
Gymnastikopvisningen 2007 stod i jubilæets tegn. Så foruden den ”sædvanlige” opvisning havde Grønbjerg GUF også fået et herrehold og et damehold fra århundredeskiftet 1900 til at komme og give en opvisning fra dengang. Derudover var en god
håndfuld gymnaster fra Holstebroegnens DGIs Ynglingehold på gulvet for at vise
deres kunnen.
Gymnastikforeningen har i anledning af 100 års jubilæumsopvisningen fået fremstillet en CD med alle holdene samt enkelte billeder fra opvisningerne. CDen kan købes
ved henvendelse til bestyrelsen.

Bagerste række f v: Hans Erik Hansen, Ernst Tang, Johannes Kirk, Ole Berthelsen, Jens Kirk, Gravers Sønderby.
2. række: Chr. Emil Mikkelsen, Hans Jensen, Gravers Kjærgaard, Niels Jørgen Sønderby, Torben Sønderby,
Klaus Tang og herreleder Ejner Vendelbo.
Damer Hanne Kjærgaard, Margit Jensen, Dora Kristensen, Ingrid Hansen, Ingrid Kirk, dameleder Birthe Jensen.
2. række: Karen Margrethe Møller, Stinne Christensen, Thyra Larsen, Herdis Tang, Karen Nielsen, Rigmor
Anneberg, Karin Demant,
Forreste række: Grethe Lauritsen, Helle Engestoft, Ingrid Engestoft, Inger Kjeldgaard, Grethe Sønderby, Grete
Tange.

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

Opvisningsholdet 1908

Og sådan så de ud i 1908.

En ”team-track” (heroverer) et dyrt bekendtskab, men set ud fra børnenes aktivitet på ”tracken” er pengene givet rigtig
godt ud. Man kan så håbe på at de unge
mennesker ikke får associationer til mor og
fars senge eller til sofaen derhjemme.
Her til venstre ser tingene noget mere farlig ud fra ca. 35 cm højde over tracken.
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Det er ikke til at sige
hvad der sker, men danerne, havde herreattituder, og herunder er
der ingen tvivl om hvilken attitude herrerne
lagde op til.

Leder på herreholdet, Ejner
Vendelbo, havde lovet herrerne, at de ikke kom til at svede
under øvelserne, hvilket det
også ser ud til, at komme til at
holde stik.
På spindesiden blev man vist
heller ikke overanstrengt
10

Der blev jublet tillykke

Hver 3. år uddeler GGUF en vandrepokal til et medlem af foreningen der i særlig grad har udført en
frivillig indsats for foreningens medlemmer.
Engagement, Vilje, Godt humør er egenskaber man
sætter i forbindelse med uddelingen af vandrepokalen. Og netop de tre egenskaber kan kobles sammen
med den person vi i aften vil hædre med Grønbjerg
Gymnastikforenings vandrepokal.
Et stort engagement hvad enten det er som - udøver, - instruktør eller - tilskuer
En vilje til at tingene altid skal lykkes i foreningssammenhæng.
Og et godt humør som altid smitter af på dine omgivelser.
Du har tillige været aktiv bestyrelsesmedlem i Grønbjerg GUF, og senere en respekteret formand i 4 år.
Aktiv både inden for gymnastik, men især også inden for badminton.
Formand Klaus Tang overrækker
At du også i 2007 har sagt ja til at skrive vores 100- her til tidligere formand Grete Tanårs jubilæumsskrift om Grønbjerg GUF, som ud- ge - vandrepokalen.
kommer til receptionen den 2. nov., viser blot din
utrættelighed til altid at gøre en indsats for gymnastikforeningen.
Det er mig hermed en ære ved vores 100-års jubilæum, at kunne overrække Grønbjerg
GUF’s lederpokal til: Grete Tange.
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2007 - Jubiår
Jubilæumsfestligheder
Onsdag d. den 16. og tirsdag d. 24. maj
”Jubi tour-de pedal” (se program side 27)

Lørdag d. 23 juni kl. 18.00
Sct. Hansfest med varm grill og madkurv, hekseværksted for de mindre, Uddeling af Sølvvikingen - Hele familien kan deltage (se også
side 36)

Juli holder vi alle sommerferie
Fredag d. 10 august og lørdag d. 11. august
Sommerfest med Western tema for både børn og voksne (se nærmere
program side 55 - der vil komme yderligere program til dette punkt)

Tirsdag d. 21. august kl. 19.30 - Forsamlingshuset
Folkedanseaften. Margit Sinkjær med spillemænd. Medbring selv drikke, kaffe og kage. Pris: 25,- kr. pr. person som betales ved indgangen.
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Onsdag d. 19. september kl. 19 - Forsamlingshuset
Sangaften. Sámal Lamhauge spiller klaver og der skal synges nye og
gamle sange. Hanne Kæmpegaard og Ole Rasmussen samler et børnekor,
som vil optræde denne aften.
Pris: 35,- kr. pr. person betales ved indgangen.

Lørdag d. 6. oktober
Familietur til Viborg Gymnastikhøjskole med følgende program:
7.30
Samlet afgang fra Skolens parkeringsplads - Rundstykker
i bussen.
9 - 12
Gymnastik i højskolens springhal og gymnastiksal
12 - 13
Fællesspisning, hvor mad kan købes på højskolen
13 - 15
Svømning i Skolens svømmehal, eller gåtur i omegnen
ved søerne og naturen deromkring.
15
Fælles hjemkørsel med forventet hjemkomst ca. 16.30.

Fredag d. 2. november eftermiddag
Grønbjerg Gymnastikforenings 100 års jubilæums reception.
Det forventede jubilæumsskrift vil udkomme.

Lørdag d. 3. november - Multisalen og gymnastiksalen
Stor Jubilæumsfest med spisning og dans - i multisalen og med cafestemning og musik i gymnastiksalen. Nærmere om tidspunkter og tilmelding m.m.
På gensyn i jubiåret.
Grønbjerg Sogneforening
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Læge Henrik Thomsen
Speciallæge i almen medicin
og
specialist i manuel terapi
Ørnhøjvej 3, Grønbjerg
tlf.: 97 38 40 50
fax: 97 38 26 50
Behandling af
muskler og led tilbydes
efter aftale fra 9 - 17
alle hverdage undtagen lørdag
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I Fiberbredbånd nyt
Ved: Niels Jørgen Sønderby

Vi er nu ved at være tæt på målet for
etablering af fiberbredbånd i Grønbjerg/
Torsted området. Indtil videre er der lavet 184 aftaler for området, og vi mangler kun 20 aftaler ud af de 204 som er det
krav MidtVest Bredbånd har sat til os.
Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan det
stadig nås ved at henvende dig til en af
ambassadørerne.
Vi vil gerne have de sidste på plads så
hurtigt som muligt, så Grønbjerg/Torsted
området kan blive godkendt. Husk for
hver aftale ambassadørerne for hjem, giver MidtVest Bredbånd 300 kr. til ungdomsklubben. (det har vi brug for i disse
kommunale tider). Hvis de sidste 20 tilmeldinger kommer i hus nu, har vi forhåbentlig fiberbredbånd efter sommerferien.
Den 1. juni indstiller ambassadørerne deres arbejde og dermed chancen for at forsyne Ungdomsklubben med 300,- pr.
abonnent. Vi har indtil videre fået lavet
ca. 140 sponsoraftaler a’ 300,-. Det bety-

der at ungdomsklubben samlet set har fået 42.000,- til lokaleudvidelse/byggeri,
men disse penge kommer først til udbetaling den dag Grønbjerg bliver koblet på
fibernettet. Måske er vi ”på” allerede efter sommerferien, ellers skal vi belave os
på at vente til 2012, vi er selv med til at
bestemme.
Efterlysning
Skulle der gå nogen rundt i Grønbjerg,
som skulle have lyst til at arbejde videre
med at få samlet de sidste aftaler ind, kan
I henvende jer til en af undertegnede.
Hvis I har besluttet jer for fiberbredbånd
så meld jer til nu hos en af os. 
Ambassadører i Grønbjerg:
Tommy Kjeldgaard
Algade 4a
Tlf: 97 38 43 35
Niels Jørgen Sønderby
Algade 1
Tlf: 97 38 46 16
Den indkomne rabat og tilmeldingsgodtgørelse går til fordel for Ungdomsklubben.

Deadline for næste Runestenen er fremrykket til d. 16. juni

Grønbjerg Trailercenter
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald
- 97 38 44 60 - også aften og weekends.
Køb, salg og bytte af nye og brugte trailere.
- Samt reparation.
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I En Friskole i Grønbjerg er født
Ved: Mogens Ballegaard

På den stiftende generalforsamling den
19. april 2007, så Grønbjerg Friskole dagens lys.
I september måned 2004 hvor Videbæk
kommune raslede med sablerne og arbejdede på at sammenlægge Spjald og
Grønbjerg Skole, udsendte Finn Krogh
Jørgensen et brev til samtlige forældre i
Grønbjerg Skole med opfordring til at
melde sig til en arbejdsgruppe, der skulle
arbejde på mulighederne for en friskole i
Grønbjerg.
Friskolens arbejdsgruppe kom efterfølgende til at bestå af Jesper Bagge, Mogens Ballegaard, Jane Jensen, Karin Jensen, Finn Krogh Jørgensen, Per Hessellund Lauritsen og Sten Schmidt.
Siden 2004 har friskoles arbejdsgruppe
været mere eller mindre aktiv, afhængig

af hvilke beslutninger der er kommet fra
det lokale tinge.
Da den nye Kommunalbestyrelse trådte i
arbejdstøjet 1. januar 2007 skulle der ske
noget på skoleområdet. I den gamle Videbæk kommune havde man lagt beslutningerne om skolestruktur over til det
nye byråd.
Da udmeldingen om nedlæggelse af et
antal skoler (deriblandt Grønbjerg) i den
nye Ringkøbing-Skjern Kommune blev
kundgjort, trådte arbejdsgruppen sammen igen og afholdt et orienterende møde den 20. februar 2007. Her var der opbakning til, at arbejdsgruppen skulle
fortsætte og hvis Grønbjerg Skole blev
nedlagt var der også opbakning til at oprette en friskole.
Fra et seminar som Byrådet afholdt på

Her er det Erik Øster fra Grønbjerg Børnehus´ bestyrelse der redegjorde for Skolebestyrelsens synspunkter og besvarede spørgsmål.
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Nymindegab Kro lød så meldingen om at
man var enige (delvis) om, at der skulle
nedlægges er række skoler (og Grønbjerg Skole var én af dem) i RingkøbingSkjern Kommune. Dog skulle forslaget
ud i en høringsfase på 12 uger. Beslutningen om at sende forslaget ud i høring
blev truffet den 17. april. Efter høringsfasen kan endelig beslutning tages.
Arbejdsgruppen for Grønbjerg Friskole
troede på at beslutningen blev endelig og
gik i gang med at planlægge den stiftende Generalforsamling.
Torsdag den 19. april var dagen, hvor det
skulle vise sig, om der skulle oprettes en
Friskole i Grønbjerg.
Der var mødt ca. 110 op til den stiftende
generalforsamling - både forældre og ikke forældre til børn i den undervisningspligtige alder.
Der var en god stemning. Finn Krogh
Jørgensen bød velkommen og der blev i
en god friskoleånd sunget ”Velkommen i
den grønne lund” af Grundtvig. Herefter
var skolebestyrelsen på podiet, hvor man
gav udtryk for, at man ikke troede på

Børnenes Hus i Grønbjerg efter høringen, at man ville gøre sit arbejde i Skolebestyrelsen færdig og ellers slutte 100 %
op bag en Friskole i Grønbjerg.
Herefter kom Ejvind Haubjerg fra Velling Friskole med et oplæg om Grundtvig og Kold og deres fri/skoletanker. Én
af Ejvind Haubjergs pointer var, at havde
man valgt en Grundtvig-Koldsk friskole
til, har man dermed valgt andre holdninger fra.
Efterfølgende fremlagde friskolegruppen deres oplæg, holdning og visioner
for en friskole i Grønbjerg.
Der blev lagt op til at friskolen skulle
hvile på en Grundvig-Koldsk holdning
og skolesyn.
Endvidere:
• Grønbjerg Friskole skal være Sognets
Skole, SFO og Børnehave.
• En enhed, der skal give børnene sammenhæng i hverdagen.
• Friskolen og Multisalen er sognets og
er til for sognet.
• Det skal være sognets naturlige samlingssted og til gavn for sognet.

Land- & Bykamp
Efter et par års pause gentages det traditionsrige slag
endnu engang på Grønbjerg Stadion
fredag d. 29. juni kl. 19.00
Tilskuere er også velkomne!
Efter fodboldkampen er der øl og pølser, hvor retfærdigheden af resultatet
og kampens øvrige detaljer grundigt vil blive analyseret ved grillen!
Landholdet har i øvrigt revanche til gode.
Mener du dig kvalificeret til at deltage på holdet og har bopæl i Grønbjerg,
kan du henvende dig til nedenstående holdledere senest lørdag d. 23. juni.
Byholdet: Jesper Lauridsen – 97 38 42 91
Landholdet: Søren Nilausen – 97 38 43 78 / 40 10 75 10
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• Sognet skal engageres i Friskolen via:

Forældre- og skolekreds, Støtteforening og brug af skolen og dets bygninger og faciliteter.
• Grønbjerg Friskole vil gerne udbygge
samarbejde med interesserede foreninger i sognet for også derigennem
at være sognets naturlige samlingspunkt
Værdier som grundlag for en god skolegang og for optimal indlæring (både lærer og elever):
•
•
•
•
•
•

Selvværd og selvtillid
Loyalitet, respekt og tryghed
Nysgerrighed
Engagement
Helhed i hverdagen
Hver enkel elev skal føres så langt
frem i hvert enkelt fag, som evner og
interesser rækker

• Alle fag og færdigheder skal vægtes

lige højt
Efter denne indledning gik vi over til den
Stiftende Generalforsamling hvor vedtægterne, der er meget styret fra Undervisningsministeriets side, blev gennemgået. Der var kun en enkelt paragraf der
gav anledning til bemærkninger. Vedtægterne blev vedtaget ved håndsoprækning og ud fra den positive tilkendegivelse, så dirigenten ikke nogen grund til at
spørge om der var nogen der stemte
imod endsige undlod at stemme.
Valg til bestyrelsen: Der blev foreslået
omkring 30 personer der hver fik lov til
at udtale sig. Herefter blev følgende
valgt:
Jesper Bagge, Mogens Ballegaard, Ole
Berthelsen, Dorthe Hansen, Jane Jensen,
Finn Krogh Jørgensen og Per Hessellund
Lauritsen.

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
18

Som suppleanter blev valgt: Lis Helles
Olesen og Asger Andreasen.

Herefter var der en fortjent pause til kaffe/te/kage og øl/sodavand.

Bestyrelsen på forsiden er opstillet fra
venstre: Ole Berthelsen, Jesper Bagge,
Dorthe Hansen, Per Lauritsen, Jane Jensen, Mogens Ballegaard og Finn Krogh
Jørgensen.

Endnu et sæt vedtægter og valg skulle
overstås før hele aftenen var til ende.
Denne gang gjaldt det Grønbjerg Friskoles Støtteforening. Støtteforeningen kan
bruges til mange ting, men det er en meget vigtig brik for at få hele friskolen og
sognet til at gå op i en højere enhed.
Støtteforeningen skal være medvirkende
til, gennem forskellige arrangementer, at
gøre det sjovt at gå i Friskolen og ellers
forsøge at støtte Friskolen økonomisk og
på andre måder.
Der var kun få bemærkninger til Vedtægterne der også blev godkendt af alle.

For at brede arbejdsbyrden ud og engagere mange, kan bestyrelsen nedsætte
nogle arbejdsgrupper som f.eks:
• Økonomi (budgetter, finansiering,
skolepenge el. lign)
• Forhandlinger (køb af bygninger, inventar, undervisningsmidler, SFO og
børnehave el. lign)
• Bygninger (bygningsmassens tilstand, godkendelse af bygninger, evt.
nødvendige ombygninger/reparationer el. lign)
• Undervisningsmidler (PCer, bøger,
inventar, legeplads el. lign)
• Værdigrundlag
• Praktisk hjælp (indskrivning, annoncering el. lign)
• Samarbejde med interesserede foreninger i Grønbjerg
Det er bestyrelsens intention at være repræsenteret i alle de kommende arbejdsgrupper.

Valgt til støtteforeningens bestyrelse
blev:
Kim Lørdal, Hanne Meiner, Gravers
Sønderby og Grethe Tange.
Som suppleanter blev valgt: Karin Jensen og Peder Juelsgaard.
Revisor og revisorsuppleanter blev:
Revisorer: Poul Erik Nielsen, Leif Tange
Suppleanter: Jytte Nilausen, Jens Peter
Mikkelsen 

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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I Karen og Ejgil Nielsen, Grønbjergvej 32
Ved: Grete Tange

Baggrunden:
Ejgil og Karen er i løbet af 2006 flyttet
ind i den ejendom, som Thorkild Thomsen beboede indtil da, og om dette skifte
af bosted fortæller de:

stillede også op til ringridning her, og det
var ikke så godt, især ikke når de vandt.
Han har også været på Efterskole og
Landbrugsskole, inden han overtog gården efter sin far i 1967.

”Indtil vi flyttede herhen, har vi boet på
Sandbækvej 14 i mange år.” Ejgil fortæller videre, at han er født og opvokset på
den gård, og at han har gået i skole i
Højmose Skole lidt udenfor Spjald. Han
og hans familie kom kun til Spjald, når
der skulle handles, og børnene skyndte
sig hjem , for der var nogle drenge, som
gerne ville banke de fyre, der kom ude
fra landet. Han dyrkede derfor gymnastik, folkedans og frekventerede ungdomsforeningen i Grønbjerg, da han blev
gammel nok til det. Han og hans brødre

Karen er født og opvokset i Grønbjerg,
hvor hendes forældre ejede den ejendom,
som Peder Justesen nu har. Hun har gået
i skole i Vestre Skole, og hendes første
plads var hos lærer Kristensen, så hun
har haft stor tilknytning til byen her. Hun
kender derfor også mange af de gamle
grønbjergboere, men især når hun kommer på kirkegården, kan hun nikke genkendende til navnene.
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De har 4 børn – 3 piger og 1 dreng. Den
ene af pigerne er Inger Kjeldgaard, som

bor i Grønbjerg. De to andre bor henholdsvis ved Ålborg og Ribe. Drengen –
Arne - bor nu på deres gård.
Hvorfor Grønbjerg:
For et par år siden begyndte han at snakke om, at han og hans pige Marie gerne
ville overtage gården, hvis det var muligt. Ejgil og Karen var faktisk ikke helt
klar til at flytte, fordi de i de senere år
havde lagt arbejdet til rette på den måde,
at de havde afstået køerne, da Karen gik
på efterløn 1. april 2002, og så var det
meningen, at Ejgil selv skulle passe joden og hestene. Men med Arnes udmelding begyndte Ejgil og Karen at kigge
sig om efter noget andet. De havde faktisk allerede købt en grund i Spjald,
(Willy Hansens have), som de regnede
med, at de skulle bygge hus på, men Ejgil syntes ikke, at han var klar til at kom-

me til at sidde i et hus der, så derfor var
de på udkig efter noget andet, og da faldt
blikket på Thorkilds ejendom, som havde 5½ ha. jord og nogle gode udhuse,
hvor han kunne have sine kære heste. I
september 2005 havde Thorkild sat ejendommen til salg, og da Karen og Ejgil
havde set den, besluttede de, at den ville
de købe. De overtog den 1. februar 2006
og gik så i gang med at gennemrenovere
stuehuset og flytte rundt på rummene,
som i dag fremstår hyggelige og moderne.
Forinden havde naboerne til gården på
Sandbækvej dog vist interesse for langtidslejemål af jorden, men det havde Ejgil sagt nej til, for han ville have sin
handlefrihed til at gøre, hvad han ville og
på hvilket tidspunkt. Da Karen og Ejgil
jo har 4 børn, kunne de ikke blot afstå

Menighedsrådet
Seriøs Samtale
Tirsdag den 12. juni i konfirmandstuen i Grønbjerg kl. 19.30
Udflugt
Menighedsrådet ved Nr. Omme Kirke arrangerer igen i år udflugt for alle,
der har lyst og tid.
Det bliver i år tirsdag den 19. juni. Inspireret af minikonfirmandernes gode
ture, byder programmet bl.a. på et varieret besøg i Danmarks ældste by, Ribe.
Kaffe med lagkage og en god gang aftensmad er naturlige elementer i turen
hvert år. Alt sammen til en pris på 150,- kr. pr. deltager.
Der er afgang fra P-pladsen ved Svinget kl. 12.00.
Tilmelding senest tirsdag den 12. juni til
Eva Broni (97 38 41 79) eller
Marianne Hansen (97 38 48 00)
Venlig hilsen
Menighedsrådet og
Pastor Ole Rasmussen
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gården til Arne. Den skulle sættes til en
pris, som den ville kunne sælges til. Til
at foretage disse beregninger gik man til
banken, kreditforeningen og Landboforeningens konsulenter. Resultatet blev, at
det kunne godt lade sig gøre, så skæringsdatoen for overtagelsen blev sat til
den 1. januar 2007.
I mellemtiden havde Arne sat sit hus i
Spjald til salg. Han havde selv prøvet at
sælge det, men det var ikke lykkedes, så
nu fik han en ejendomsmægler på sagen.
Nu gik det meget hurtigt, for midt i
marts kom der en køber, som ville overtage til den 1. april. Det gjorde jo, at nu
kom der pludselig gang i det hele, og Ejgil og Karen flyttede faktisk ind på
Grønbjergvej den 1. april 2006, selvom
de slet ikke var færdige med at renovere.
Samtidig var Arne og Marie gået i gang
med at lave om på gården, så Karen og
Ejgil måtte bo i den ene ende af stuehuset her, og så arbejde i bygningsrodet i
den anden. Men det gik, og efterhånden
kom alt på sin rette plads begge steder.
Netop nu er Karen ved at anlægge sin
nye have, og det er hun ferm til, for hun
har medtaget planter fra den gamle, som
i øvrigt også selv havde anlagt, og græsplæne og terrasse er under forberedelse.
Arne og Marie bor nu på gården på
Sandbækvej, og han har lejet jorden ud,

således at han kun skal passe bygningerne og haven. Ejgil er hver dag derude for
at fodre og pleje, fordi han har nogle af
sine heste gående på jorden.
Hestene:
Om hesteavlen fortæller Ejgil med entusiasme: ”I min drengetid kørte vi med
heste helt indtil 1959, hvor vi fik den første traktor. Vi havde oldenborgerheste
som arbejdsdyr, og på et tidspunkt blev
min Far opfordret af Oldenborgforbundet
til at lade et af dyrene kåre. Det var en
hoppe, og den fik herefter føl i de følgende år. Dette arbejde fortsatte jeg med, og
via avlen fik jeg lidt at handle med, så
hvis jeg skulle have en maskine, kunne
jeg bytte med en plag.
Dengang jeg f. eks. skulle have transportøren, kom to smedesvende med den, og
så skulle de have en hest med tilbage. De
kørte i en lille lastbil med et lille lad, så
jeg kunne ikke rigtig se, hvordan det
skulle kunne lade sig gøre. De havde
imidlertid fået besked på, at hesten bare
skulle gå bagefter bilen, og så sad den
ene smed på ladet, og den anden kørte,
mens hesten travede bagefter hele vejen
til Højmark.
Årsagen til, at der kom oldenborgere på
vores ejendom, var, at min far havde
købt en af hans svoger, der havde været
på Fyn og købe et spand. Da denne kom
hjem, fandt han ud af, at han kunne nøjes

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00

22

med en, så derved kom der en ind på vores gård. Det har der været hele tiden siden, idet min far aldrig skilte sig af med
hestene, og det gjorde jeg heller ikke,
selv efter at motoriseringen havde holdt
sit fulde indtog i landbruget.
Nu har vi krydset over, så de heste, som
jeg nu arbejder med, er rideheste Dansk Varmblod – hvis aner kan være
holstenere og hannoveranere. De bruges
udelukkende til ridesporten: dressur eller
spring. Det har været interessant, fordi
det har været en sportsgren, hvor interessen har været stigende, hvilket kan måles
ved, at der til kåringen i Herning for nylig var 53.000 mennesker. Jeg er kasserer
i vores lokalforening, og jeg finder arbejdet særdeles spændende, fordi jeg via det
har bekendtskaber over hele landet. Hestene har også altid været en lise for sjælen for mig, idet jeg altid har kunnet finde ro, når jeg gik og passede dem.”

Modtagelsen:
Om flytningen til Grønbjerg fortæller de
begge samstemmende, at de er blevet
særdeles godt modtaget, og at de har stor
beundring for Grønbjerg på grund af det
sammenhold og den opbakning, der er til
tingene her. Den kultur vil de gerne være
en del af og støtte op om, ligesom de også var med til at få Kulturhuset i Spjald
op at stå.
Der kommer de fortsat, idet de nemlig er
i komiteen for Aftenhøjskolen, som hvert
år samler mange mennesker der.
Efter en god snak i deres hyggelige stue
takker jeg af med at få lov til se, hvordan
de har indrettet udbygningerne med bokse til hestene og få lov til at klappe det
lille føl, der er født indenfor den seneste
måned. 

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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I Hvad er en friskole for en størrelse?
Ved: Mogens Ballegaard

Det er vanskeligt at svare kort på. Langt
de fleste friskoler i Danmark bygger på
én eller anden holdning. Det kan være en
religiøs holdning (kristne friskoler, muslimske friskoler) en politisk holdning
(Marxisistisk-Leninistisk, liberalistisk)
eller pædagogisk holdning (Rudolf Steiner, Grundtvig-Kold) for blot at nævne
nogle stykker.
Grønbjerg Friskole hviler på den Grundtvig-Koldske tankegang og pædagogik.
Når Friskolens arbejdsgruppe har valgt
denne grundholdning, er det fordi den
tror, at det er en holdning og tankegang
langt de fleste i Grønbjerg, kan gå og stå

inde for og vil deltage i. Og ikke mindst,
som Ejvind Haubjerg sagde på den stiftende generalforsamling, har man valgt
noget til, har man samtidig valgt noget
andet fra, hvilket kan være et lige så vigtigt et signal at sende.
Grønbjerg Friskole består af en skolekreds hvor ”alle personer med interesse
for skolen, herunder dens holdningsmæssige værdier og som er villig til at bidrage til dens opretholdelse” kan blive medlem. Medlemskabet er personligt, hvilket
betyder at den der er registreret som
medlem, kan stemme til Grønbjerg Friskoles Generalforsamling.

Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole består af 5 fra Forældrekredsen og 2 fra Skolekredsen. Et medlem fra Grønbjerg Friskoles bestyrelse deltager i Grønbjerg Friskoles Støtteforenings bestyrelse.
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Ud af skolekredsen medlemmer finder
man så forældrekredsen, som navnet antyder, har børn i Grønbjerg Friskole.
Skolekredsen bidrager til skolen via et
medlemsbidrag, og forældrekredsen bidrager med skolepenge for deres børns
skolegang. Alle der er medlem af skolekredsen har endvidere adgang til Generalforsamlingen, hvor bestyrelsen skal
vælges og hvor man bl.a. får indsigt i
Friskolens økonomi og årsberetning.
Skolekredsen er en vigtig faktor for Friskolens virke, idet den er medvirkende
til at vise interessen for og opbakningen
til Friskolen. Den er Grønbjerg Friskoles
eksistensgrundlag. Det er bestyrelsens
intention at holde skolekredsen opdateret
med hensyn til begivenheder og status
for Grønbjerg Friskoles udvikling og virke.
Ud over skolekredsen med dens indbyggede forældrekreds har arbejdsgruppen
Grønbjerg Friskole besluttet at oprette en

støtteforening: Grønbjerg friskoles Støtteforening.
Støtteforeningen er en selvstændig forening, der har til formål at yde støtte til
Grønbjerg Friskole af enhver art og måske primært økonomisk.
Nogle af de områder hvor en støtteforening kan være til hjælp, kan være at
skaffe midler, således at skolepengene
kan nedsættes, finde midler til nogle
spænde ekstraordinære aktiviteter, lave
arrangementer på eller i forbindelse med
skolen, skaffe forskelligt udstyr til, på og
i skolen.
Er man interesseret i medlemskab af skolekredsen og dermed tilkendegive sin interesse for Grønbjerg Friskole og det
dertil hørende samlingssted i Grønbjerg
kan man hente et indbetalingskort og en
indmeldingsblanket i Brugsen.
fortsættes…...
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Betaler man direkte via indbetalingskortet, bedes man give de oplysninger, der
står anført på indmeldingsblanketten.

Dorthe Trabjerg Hansen
Sandbækvej 11
E-mail: dorthe@groenbjerg-friskole.dk
Tlf: 97 38 45 10

Man kan også via homebanking indbetale kr. 100 pr. person direkte til Friskolens konto i Ringkøbing Landbobank:

Finn Krogh Jørgensen
Ørnhøjvej 30
E-mail: finn@groenbjerg-friskole.dk
Tlf: 97 38 40 59

7670 - 2285000
Husk at anføre navn/e på de/n person/er
der skal være medlem - og gerne emailadresse også.
Er man interesseret i at deltage i én eller
flere af arbejdsgrupperne, kan man henvende sig til én fra bestyrelsen, der så vil
drage omsorg for, at man bliver skrevet
op på en liste.
Endvidere er der en interessetilkendegivelsesseddel til Støtteforeningen.
Alle blanketter kan gives til én fra bestyrelsen eller indleveres i ”Friskolekassen”
i Brugsen.

Jane Jensen
Algade 65
E-mail: jane@groenbjerg-friskole.dk
Tlf: 97 38 41 86
Jesper Bagge Pedersen
Rundingen 16
E-mail: jesper@groenbjerg-friskole.dk
Tlf: 97 38 44 14
Mogens Ballegaard
Sønderkjærsvej 9
E-mail: mogens@groenbjerg-friskole.dk
Tlf: 97 38 43 32
Ole B. Berthelsen
Holstebrovej 26
E-mail: ole@groenbjerg-friskole.dk
Tlf: 97 38 41 79
Per Hessellund Lauritsen
Algade 60
E-mail: per@groenbjerg-friskole.dk
Tlf: 97 38 44 86 

Deadline
Runestenen
Grundet indtrufne ferieomstændigheder
rykkes deadline for juli måneds
Runestenen til

Flagallé
Udlejning kan ske
ved henvendelse til:

Lørdag d. 16. juni

Holger Therkildsen
97 38 41 61
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I Grønbjerg Friskole er kommet godt fra land
Ved: Mogens Ballegaard

Den 19. april blev Grønbjerg Friskole
stiftet. Samme aften var der mulighed for
at vise sin interesse for Grønbjerg Friskoles Skolekreds, ved at udfylde en indmeldingsblanket eller betale for det personlige medlemskab af Skolekredsen.
Mange viste sig interesseret både forældre med børn i den undervisningspligtige
alder såvel som bedsteforældre og andre
der var interesseret i, at vi i Grønbjerg
har et undervisningstilbud og et samlingspunkt.

Da Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole
optalte de interesserede forældre, viste
det sig at de repræsenterede et børnetal
på 70 og vedbliver interessen for Grønbjerg Friskole at være til stede, når der
skal indbetales skolepenge, kan Grønbjerg Friskole begynde undervisningen
den 11. august 2008 med et elevantal på
70, hvilket svarer til godt 80 % af de elever der går på Grønbjerg skole i dag. 

Det er gratis at deltage!
Ved hver aften udfyldes et startkort, som vi
indsender og I kan være med i lodtrækningen om en cykel ved Dansk firma idræt.
Hver gang mødes vi ved Skolen
3. AFTEN: ONSDAG d. 16. MAJ kl. 18.30
GUF sørger for transport af cyklerne til Hoverdal plantage,
hvor vi cykler i skoven.
Man bedes selv sørge for persontransport.
Man kan også selv cykle derud. Man mødes da ved Hestehøjene kl. 18.45
En lidt længere aften, da der efterfølgende vil være mulighed for at købe lidt at spise / drikke.
4. AFTEN: TORSDAG d. 24. MAJ kl. 19.00
Turen går ad Sønderkjærsvej – Kjærgårdsvej – Algade.
På alle ruter er der indlagt pause på halvvejen hvor der sælges
•
IS - ØL - SODAVAND
Der er mulighed for at deltage i lodtrækningen om en cykel og cykeludstyr ved at betale 10 kr. pr. nr.
Der må købes så mange numre man har lyst til.
Grønbjerg
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I Willads Graversen 1827 - 1889
Efter en Runestens pause genoptages historien
om Willads Graversen - se de øvrige kapitler i
Runestenen nr. 83 og 84.

Da denne tid var forbi blev jeg atter
udkommanderet til regimentet i Frederiksøst, hvorhen vi afmarcherede den
29. november med alt vores tøj. Den
første dag
marcherede vi til Echernførde, hvor vi
blev indkvarteret om natten, og dagen
efter marcherede vi til landsbyen
Priistæt ved Frederiksøst. Det var en
streng dag for mig, men da jeg nu igen
kunne hvile mig, så var det jo ikke farlig, men jeg kunne dog derved gøre mig
en forestilling om feltens strabadser.
Efter at have overnattet der marcherede
vi næste morgen til fæstningen Frederiksøst og opsøgte den herværende styrke. Nu kom vi til at ligge i de smudsige
barakker som der haves, og der forblev
jeg til den 17. december. På hvilken
dag vi afmarcherede derfra for at afløse
de ved den slesvig- holstenske grænse
posterede vagter som indsættes på Frederiksøst befæstning. Jeg kom til at
ligge i landsbyen Holtenau og tillige
med tredive menige og en sergent besatte vi den derværende post. Vi kom

Alternativ behandler
Karl Gejl
Irisalle 71, Videbæk
Konsultation efter aftale
97 38 40 40 1800 - 1900
klinik@karlgejl.dk
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på vagt hver anden dag, men så havde
vi heller ikke anden øvelse. I de næste
14 dage lå jeg hos Christen Wandishminder, hvor kosten var mindre god.
Derefter blev jeg igen afløst og kom
atter tilbage til Frederiksøst, for endnu
at ligge der i fjorten dage. Da den tid
var forløbet blev vi afløste og den 1.
februar 1853 afmarcherede vi til Slesvig, hvor jeg da blev indkvarteret hos
bager Jensen, der havde jeg en meget
god seng som en stor ting i den hårde
vinter, der da indtraf i to måneder. I den
tid havde vi meget frihed, og da kulden
var streng var man næsten nødt til at
holde sengen den største del af tiden.
Den 1. april blev jeg atter omkvarteret
og kom til at ligge hos sadelmager Asmussen i de næste 2 måneder. I denne
tid havde vi lidt mere gymnastik og
læsning, hvori vi også i den tid blev
præsenterede for vores Oberstløjtnant
og Brigadekommandant Generalmajor

Thestrup, men tillige for Oberstløjtnanten Hr. Skou fra
København som berejste hertugddømmerne i denne
anledning. Da vi nåede den 1. Juni blev jeg indkvarteret hos pensionist Raloe, til den tid mødte rekrutterne,
hvori vi får vores tilkommende afløsning og hos disse
kunne vi nu ganske rigtigt opdage vores tidligere
udannede opførsel, som tid efter anden var blevet os
hel utænkelig. Øvelserne for os blev i denne måned
noget mere med hensyn til eksersits, skiveskydning og
svømning, så det blev et glad budskab, da vores kompagni den 1. juli fik ordre til at afmarchere til Echernførde for at besætte denne by.
Der blev jeg indkvarteret hos væver Møller, hvor jeg
forblev til den 31. august. I den tid kunne jeg meget let
med tjenesten, ja vores kaptajn var en god mand der
gerne undte sine folk al mulig frihed, vi havde således
kun 4 timers exersits om ugen og 1 times svømning
eller gymnastik om dagen, samt på vagt hver 5. dag.
Da min broder Jacob også i dette forår var blevet indkaldt som rekrut og stod ved 8. batallion der dengang
lå i Kiel som kun er 3 ½ mil fra Echernførde, erholdt
jeg et par dages løn for at rejse dertil og tale med ham
som var en stor fornøjelse for os begge og ingen omkostninger for mig.
Tiden gik, og den dag kom, da rekrutterne blev færdige med skolen. Nu havde jeg ventet at blive permiteret, men dette fejlede, da der blev tildelt ekstra tid indtil den 22. september. Nu blev tiden lang, og jeg syntes mere end nogensinde at kedes ved at være ved soldaterstanden. Den 1. sept. marcherede vi til Slesvig,
hvor jeg der blev indkvarteret hos Overmester Maue.
Nu begyndte exersitsen som sædvanlig- varede fra kl.
5 til middag. Men om eftermiddagen havde vi frihed
og da vi exerserede i Bataljonen, så var det i grunden
ikke så kedeligt. Efter at vi således nu en fjorten dages
tid havde exerseret blev vi præsenteret for vores Brigadekommandør Generalmajor Thestrup, og derefter
igen for den kommanderende Generalløjtnant Bylow,
hvorpå vi erholdt vores løn den 23. september. Jeg
begav mig nu glad på hjemvejen og havde det håb at
jeg nu ikke mere skulle komme i denne stand. Den 27.
september beskuede jeg atter min kære hjemstavn,
hvor jeg fandt alt i god stand og var af mine forældre
og søskende velkomne.
...fortsættes i næste nummer
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I Børnenes Hus
Ved: Heidi Brinch Hansen

„ Kom, maj, du søde milde! Gør skoven
atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn….”
Byrådets beslutning
Dette måtte være den helt rette sang at
indlede en forårsudgave med! Og det har
været et ”du søde milde”- forår. Foråret
har til tider vist sig fra den mest fantastiske og lokkende side. Gang på gang har
jeg fået meget glade og beskidte børn
hjem fra børnehuset – man har næsten
været i tvivl om, det var de rigtige
børn!!!
Det var derfor også meget svært at forstå
byrådets beslutning i april. Der var jo så
absolut ikke plads til en hyggelig forårsstemning i kommunen. De lukkede 5
skoler…. også Grønbjerg Skole.

Man kan undre sig over, at man vil indlede det nye samarbejde mellem de gamle
kommuner med at gå så drastisk til
værks.
Man kan være bekymret for, hvornår
boomerangen, man nu har sendt af sted,
kommer tilbage igen!!
Nå, nu er det altså sådan. Vi vidste jo i
bestyrelsen, at det var en risiko – dog ikke en særlig sandsynlig risiko, mente vi.
Vi arbejdede meget for samarbejdsplanen med Spjald. Kæmpede for skolen på
et sobert plan. Samarbejdede med politikerne så godt vi kunne. Og så var det bare ikke nok…..
Grønbjerg Friskole
Hvor er det dejlig, at vi her i Grønbjerg
bakker hinanden op – at der altid er nogen, der er klar til at tage over, når den
første plan slår fejl. Grønbjerg Friskole
så dagens lys ved den stiftende generalforsamling d. 19. april, og som Erik

Rengøringshjælp søges til forsamlingshuset
Signe, der tjekker og rengør forsamlingshuset efter udlejninger, skal på efterskole.
pr. 1. juni 2007 søger vi derfor en ny til at rengøre huset
Arbejdet består i:
•
At tjekke om huset og porcelænet er ordentligt rengjort.
•
Vaske gulvet i salen
•
Evt. let rengøring
Hvis huset ikke er rengjort skal det gøres rent og der sendes en regning til
udlejer
Vi håber, at der er en frisk person ung eller ældre som vil søge jobbet.
Henvendelse til Malene Juelsgaard 97 38 26 27
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Øster her sagde i indlægget fra Børnenes
Hus, så støtter vi i bestyrelsen 100 % op
om friskolen. Det er det, vi skal nu. Vi
ønsker den nye bestyrelse al mulig held
og lykke.
Jeg vil her gerne sige, at det var et fantastisk stykke forarbejde, arbejdsgruppen
havde lavet. Det er godt gået!
Bestyrelsens arbejde fremover
Vores arbejde nu bliver selvfølgelig at få
lavet et høringssvar. Vi mener ikke, det
vil ændre noget som helst, men vi har jo
hele tiden været aktive medspillere, og
det vil vi fortsætte med. I denne demokratiske proces hører der et høringssvar
til!
Derefter skal vi sammen med personalet
lave et fantastisk sidste år på Grønbjerg
Skole og gøre overgangen til Grønbjerg
Friskole så let som mulig.

Ved konstitueringen på bestyrelsesmødet
d. 17. april ønskede Tine Lund Nielsen at
træde tilbage som formand, og derfor
blev Heidi Brinch Hansen formand,
mens Erik Øster forblev næstformand.
Jeg vil gerne her til sidst ønske alle konfirmanderne i Grønbjerg tillykke. Gid det
må blive en fantastisk dag for jer og jeres
familie med solskin og glade mennesker.
Til sidst vil jeg bare ønske alle et godt
forår. For mange i sognet bliver der nok
at tage fat på – gid de også må få tid til
grill-aftener på terrassen og gåture på en
duftende forårsaften.
”Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen
den så! Ak, kære maj! Hvor gerne igen i
marken gå.”
(Uddrag fra ”Kom, maj, du søde milde”
af C.A Overbeck) 

Børnepasningsdelen skulle jo ifølge byrådet bestå, men de, der deltog i den stiftende generalforsamling, kunne jo høre,
at initiativ-gruppen gerne ville have pasningsdelen med ind i friskolen. Så hvordan den sag ender, ja, det finder vi først
ud af engang i efteråret eller måske først
efter nytår.
Konstituering
I bestyrelsen arbejder vi altså videre.

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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Lokalbrugsen - Grønbjerg søger

BUTIKSELEV
pr. 1. august 2007 eller efter aftale
Kravene til dig:
•
du har afsluttet HG2 – HHX
•
du har et smittende humør
•
du er serviceminded og fleksibel
•
du er ikke bange for at tage ansvar
Lokalbrugsen tilbyder dig en uddannelse, hvor du vil komme til at arbejde med alle områder i butikken, og også få
ansvar for områderne.
Lokalbrugsen tilbyder gode kollegaer og en arbejdsplads
hvor trivsel er nøgleordet – det blev i 2006 belønnet med
trivselsprisen for lokalbrugserne under Coop.
En uddannelse i Lokalbrugsen i Grønbjerg giver gode muligheder for job i Coop.
Send/kom ind med en kortfattet ansøgning
Henvendelse til uddeler Jens Peder Mikkelsen - tlf. 97 38 40 42
Lokalbrugsen - Grønbjerg
Annebergvej 5, • Grønbjerg • 6971 Spjald
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Lokalbrugsen orienterer
Generalforsamlingen er for længst overstået - Med et farvel og tak for mange års
arbejde i Brugens bestyrelse til Niels Jørgen Sønderby, blev der budt velkommen til
Heidi Mouridsen.
Med valget af Heidi betyder det, at vi har fået en repræsentant fra den lidt yngre del
af Grønbjergs befolkning (undskyld Niels Jørgen) og dermed yngre øjne til at se på
udvalget til familier med små børn.
Lone Astrup gav os en god vejledning i sund mad - og det var lige fra ”sunde fede
salater” til frugt og grønt.
Lidt ærgerligt for der kunne godt have være flere tilhørere.

Så vender vi butikken - og Brugsen åbner med gode tilbud søndag den
17. juni kl. 8.00
Men forinden må vi desværre lukke fra fredag den 15. juni kl. 16.00 og hele lørdag den 16. juni.
Vi håber I vil have forståelse for dette - og glæder os til at invitere jer inden for i vores nye butik.
Vi har haft en konsulent fra COOP til at rådgive os med indretning, varesortiment
mv. og den rådgivning vil vi gøre bruge af.
Da vi skal have en mur fjernet, vil der blive nogle gener i dagene før lukningen det håber vi I kan bære over med.
Vi har endnu ikke fået ansat en ny elev, men vi forsøger med en annonce. Det er jo
ikke det traditionelle weekendarbejde der står højest på de unges ønskeliste, når
de skal vælge job, og det har vi imødekommet ved fortsat at sikre at vores elev
holder fri fra fredag aften til mandag, og så bruger vi vore ungarbejdere i weekenden. Denne løsning giver mulighed for at få en ekstra indtjening i skoletiden, samtidig med at vi kan tilbyde ekstraordinære gode forhold for en ny elev.
Grillsæsonen står for døren, og også i år vil vi sikre gode råvarer. Mangler der efter
din mening noget i køleren, så sig det til os, så skaffer vi det.
Med ønsket om en god sommer
fra Jens Peder og personalet

Midtersiderne er sponsoreret af:
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I Badmintonturneringen 2007

Børnesingle 2.- 3.- 4. kl.: Theis Jensen

Børnesingle 5.- 6.- 7. kl: Thomas Lund-Nielsen

Børne double 2.- 3.- 4. kl: Esben Lund-Nielsen
og Theis Jensen

Børnedouble 5.- 6.- 7. kl: Thomas LundNielsen og Morten T. Meiner
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Herre single: Klaus Tang

Mix Double: Trine Mikkelsen og Conrad Jensen

Herre double: Poul Erik Nielsen og Klaus Tang

Dame Double: Jytte Nilausen og Trine Mikkelsen
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I sæsonens løb har de unge badmintonspillere haft kyndig vejledning af / blevet trænet / instrueret af
følgende: fra venstre Vagn Jacobsen, Klaus Tang, Sten Schmidt, Per Hessellund Lauritsen, Conrad
Jensen og Grete Tange.

SANKT HANS - LØRDAG DEN 23. JUNI 2007
En rigtig familieaften…
Pak madkurven og mød op ved bålpladsen kl. 18.00
•
Grillen er varm og klar til brug for din familie.
Der opstilles enkelte borde / bænkesæt – men det er helt sikkert en god idé at
medbringe et tæppe…
•
Drikkevarer kan købes på pladsen!
Underholdning til børn og barnlige sjæle:
•
Hekseværksted; lav din egen heks og send hende til Bloksbjerg den
selv samme aften!
SØLVVIKINGEN 2007
Har du / I et godt forslag til, hvem dette års sølvviking skal gå til? Indsend da
gerne forslag med begrundelse hurtigst muligt og senest mandag 11. juni
2007 til
Malene på mail: peder-malene@mail.tele.dk
Gitte på mail:
gitteled@mail.dk .
Du/I er naturligvis også velkommen til at lægge et lille brev i deres postkasse..
Med venlig hilsen Sogneforeningen
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I Carsten Mørch i Multisalen
Ved: Mogens Ballegaard

Carsten Mørch brugte så rigeligt variationen i stemmeføringen for at holde publikum fanget.
Også i en grad at Deres udsendte i perioder sagtens kunne undvære høreapparatet.

Carsten Mørch der var inviteret til Grønbjerg i anledning af Gymnastikforeningens og Sogneforeningens 100 års jubilæum kunne trække ca. 100 personer af
huse.
Carsten Mørch serverede, uden at gå for
meget i detaljer, et energisk og engageret
foredrag om sin tid som ”jægersoldatslærling”. Han kom ind på træningen i
Danmark både som jæger og om øvelserne i frømandskorpset, hvorefter vi skulle
et smut over dammen til USA og høre
om det hårde kursus som Ranger.
Efter ”soldatertiden” fik forsamlingen et
indblik i Carsten Mørchs måde at lave
personlig udvikling på. Også på en engageret og tempofyldt måde.
Hvis du gør som du plejer får du de resultater du plejer - vil du have andre resultater må du gøre noget andet. - Var et
af hans bud. 

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

97 38 42 85
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I Nyhedsbrev fra familien i Wilson
Ved: Tina Risom

Så er foråret gået hen og er blevet til
sommer, dette fortæller kalenderen sort
på hvidt og temperaturerne her i Wilson
passer meget godt til denne kendsgerning. Den sidste uges tid har vi haft omkring 25-30 grader med en meget høj
luftfugtighed, som får os danske noget så
frygteligt til at puste efter vejret samt
svede.
Har hørt fra pålidelig kilde at vejret i
Danmark også er af sommerlig karakter,
og at det bliver grønt overalt, dette glædes vi ved, selv om vi har måttet undvære bøgens udspring og muldvarpernes
forårsarbejde (men efter sigende skulle
vi heller ikke i år være blevet svigtet af
muldvarperne i vores have…så er der
fortsat arbejde til svigerfar !!!). Herover
har vi i stedet kunne iagttage egernerne
som er kommet frem i villahaverne og
pine- og egetræerne som er blevet grønnere i takt med de stigende temperaturer.
Perioden fra januar og frem til d.d. har
stået i tilvænningens tegn, da vi alle har
skullet finde vores ben at stå på i alt det
nye og de anderledes måder at gøre tingene på! Skolemæssigt har Emilie og
Magnus virkelig fået lov til at prøve at
gå i skole på en hel anden måde end den
danske folkeskole… (fortalerne for flere
testning/prøver, ville blive grønne af
misundelse), og det er på både godt og
ondt!
Skoledagene starter kl. 07.55 (der er mulighed for at møde ind til første time kl.
07.30 hvis der er problemer med hjemmearbejdet til denne dag, da læreren sidder klar til at hjælpe) og slutter først kl.
15.00, og som Magnus siger frikvarter er
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der godt nok ikke mange af!
For Emilie som går i Junior High School
er der test stort set hver dag, nogle gange
2-3 test pr. dag. Disse test ligger til
grund for de karakter som de studerende
får hver 3. mdr. så det er bare med at få
læst hjemmearbejdet, som i gennemsnit
betyder ca. 2 times lektier hver dag.
Glemmer den studerende at aflevere opgaver eller seddel der hjemme til underskrivning trækkes der i de point som den
studerende har opnået i sine test… altså
det trækker ned i karakterbogen!
For Magnus er der knap så mange test
(kun ca. 2-3 pr. uge) men der gives point
og karakter efter samme system, så der
bliver knoklet med den amerikanske
grammatik og historie mm. Magnus har
endvidere været så heldig at få lov til at
komme på skoleudflugt 2 gange i dette
semester; flymuseum samt besøg på en
farm.
Lucas har siden midt januar gået i kindergarden på samme private skole som
Emilie og Magnus, og det har været noget af en udfordring for ham, da han i
starten ikke forstod et ord af hvad de
voksne og børnene sagde! Han går i en
gruppe på ca. 26 børn som alle er omkring 3 år, og til den gruppe er der tilknyttet 2 lærere; Mrs. Robin og Mrs.
Penny.
Deres dag er groft sagt delt op i to overskrifter;
Skoledelen hvor de sidder stille ved deres borde og lærer alfabetet, skriver bogstaver, tal, bibelvers og skiftes til at holde det amerikanske flag, mens de gennem vers hylder det amerikanske flag og
derefter det kristne flag.

Legedelen hvor de selvfølgelig leger på
samme måde som vi kender det fra Danmark, men nok mere under kontrollerede
forhold, da amerikanerne er meget beskyttende (jeg tillader for egen regning at
sige de overbeskytter børnene) og forsigtige.
Lucas er kommet rigtig godt efter sproget som han forstår nu, og han er så småt
ved at begynde at tale amerikansk/dansk
( ”hvordan are you doing ? ”), og det er
en glad dreng vi sender af sted hver morgen, som senere på dagen vender stolt
hjem med sit bogstav ark!
Udover skolen fylder Emilie og Magnus
soccer interesse (fodbold som vi kender
det i Europa) meget i vores hverdag, da
Emilie spiller på skolens soccerhold, og
de træner 8 timer pr. uge og spiller 3-4
kampe pr. uge (grunden til at Emilie spiller så mange kampe er, at hun både spiller på holdet for 6.-7. klasse samt på holdet for 8.-12. klasse), mens Magnus spiller i den lokale klub (han er til hans store
ærgrelse for ung til at kunne spille på
skole holdet !!!). Desværre ligger Magnus kampe altid på lørdagene, og dette er

lidt i vejen i forhold til vores ønske om at
tage på weekendture for at opleve/se så
meget af North Carolina samt nabostaterne som muligt.
Vi har dog været ude ved østkysten både
i North og South Carolina for at bade her
i foråret, og vi skulle også gerne en tur til
Washington D.C. inden vi rejser mod
Danmark allerførst i juni måned.
Her i forbindelse med påsken havde vi
besøg af nogle gode venner fra Århusegnen (som vi mødte på Korsika for
snart 3 år siden), og dette besøg var noget vi havde set frem til rigtig længe, både fordi vi selvfølgelig glædede os til at
være sammen med dem, men også fordi
vi sammen skulle ud og opleve USA som
rigtige turister!
Efter de første 3 dage hvor de boede hos
os her i Wilson, og hvor de fik et indblik
i vores hverdag med skole, kindergarden,
job mm. fløj vi til Phoenix (Arizona),
hvor vi havde lejet en stor van hvor begge familier kunne være i…
Herefter kørte vi mod Las Vegas
(Nevada), hvor vi undervejs gjorde stop
ved Hoover Dam for at kigge lidt nær-

39

mere på dette fantastiske bygningsværk.
Vores ophold i Las Vegas varede 2 døgn,
og det var det eneste sted hvor vi havde
valgt at stille krav til hotellet, da de andre overnatningssteder på turen bestemt
ikke var noget med mange stjerner!
Stratosfere som vores hotel hed i Las
Vegas har et 300 m. højt tårn som varemærke, og på toppen af den kørte der en
rutsjebane, som kørte udover kanten.
Derudover er der en karrusel, hvor man
bliver hejst ud over bygningen, og så
snurrer den alt for hurtigt rundt. Vi har
nu prøvet det, men det var lige til at få
dårlig mave over (Lucas var heldigvis
for lille til at måtte prøve den!!!). Der
imod var hotellets store pool noget vi alle kunne bruge, og den blev flittig brugt.
Las Vegas er uden tvivl himmeriget for
dem der ynder at spille og gamble, men
da det ikke rigtig var noget for os
(børnene måtte ikke engang stå sammen
med os og betragte andre der spillede
pga. deres meget strenge aldersgrænse
for spil) var det helt befriende at begive
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sig ud i ørkenen efter disse to døgn i støj
og lysfænomen.
Turen gik gennem ørken med masser af
vilde kaktuser, klippe formationer, sand
og vindhekse langs hovedvejen mod Los
Angeles (Californien) og San Francisco.
Nu hvor vi havde valgt at køre de mange
km til Californien havde de to teenagere
fået lov til at bestemme at vi skulle ind
og køre i Beverly Hills og kigge på de
kendtes ejendomme samt se Hollywood
skiltet.
Turen op til San Francisco kørte vi langs
den smukke kystrute, hvor vi det meste
af tiden kørte langs Stillehavet, men også
kørte igennem de store landbrugsområder hvor der er vinmarker samt frugtplantager så langet øjet rækker (ikke så
underligt at vi i Europa kan købe så mange gode sager som er dyrket i Californien !!).
Vores besøg i San Francisco bød på b. la.
Golden Gate, gåtur mellem de over tusind år gamle Red Wood træer, køreture
op og ned af de karakteristiske stejle og

snoede gader, besøge den berømte Pier
39 (kæmpe træ kaj med butikker og spisesteder) og Fisherman place. Denne by
er bestemt et besøg værdi på et senere
tidspunkt, da byen bare oser af charme
og der er så meget at opleve/se!
Sidste mål på vores 9 dags rejse var
Grand Canyon, som vi alle havde set
ekstra meget frem til, da det må være
ekstrem, når det kan være en af verdens
vidundere! Skuffet blev vi heller ikke…
hold da op for en naturoplevelse…ord
kan ikke beskrive, hvad det gør ved en at
stå helt ude ved kanten og betragte så
hårrejsende smuk landskab (det må opleves…). Vi besøgte både syd, øst og vest
siden af kløften (kløften er ca. 450 km
lang…så man går ikke lige fra det ene
udkigssted til det andet) og der er ingen
tvivl i min sind om at vestsiden var ”det
største”, da man her kan komme ud og
stå mere midt i det fantastiske landskab,
ved at der er bjergformationer som stikker ud i kløften, som man kan gå ud på
(hvis man altså tør???).
Det er også på vestsiden indianerne
(dette område ligger inde i et indianer reservat) for nyligt har indviet Skywalken,
som er en gangbro der er bygget ud over
kløften. Bunden og siderne er udført i
gennemsigtige glasplader, så du kigger
1200 meter ned i bunden af kløften, hvor
Colorado River løber. Alle kom der ud
(også mig som lider af højdeskræk….men jeg havde bestemt mig for
at det skulle jeg….og det var bare en
ekstrem oplevelse…som jeg aldrig glemmer !!!!), og vi skulle selvfølgelig have
et billede som bevis på at vi alle kom
derud !!!!
Efter 2 dage i denne storslåede natur (vi
gik kun ganske få hundrede meter ned i
kløften, da vi på ingen måde havde planer eller fysik til at gå ned i bunden……..desværre er der hvert år flere

mennesker der mister livet på denne
”konto”) var tiden kommet til at vi skulle
retur til Phønix for at komme på flyet
mod North Carolina. Godt trætte og
brugte efter 4800 km. i tre forskellige
stater på ni dage var vi igen i Wilson, og
skulle tage afsked med vores venner fra
DK.
Nu har hverdagen igen ramt os, men inden vi ser os om er vi på vej hjem til
Grønbjerg, familie og venner, og det
glæder vi os til.
Fortsat god sommer til alle!
Rigtig mange sommer hilsner fra Fam.
Risom Christensen og på snarligt gensyn.

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1
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I GUF-generalforsamling
Ved: Formand Klaus Tang

Formandens beretning for Grønbjerg
GUF, mandag den 23. april 2007.
På generalforsamlingen sidste år ved
denne tid, var der 4 medlemmer af bestyrelsen på valg, her i blandt både formand
og næstformand. Ingen af de 4 ønskede
at modtage genvalg, det er en stor åreladning for en bestyrelse bestående af 7
medlemmer.
På det første bestyrelsesmøde med den
nye bestyrelse, følte jeg en vis skepsis
fra de 3 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, om vi nu kunne klare opgaven.
Jeg synes vi har bevidst, at det kunne lade sig gøre, og føler vi har en velfungerende bestyrelse i dag. Vi har diskuteret
om det skulle indføres i vedtægterne, at
formand og næstformand ikke kan gå
samme år.
Året har især været præget af foreningens 100-års jubilæum. Vi besluttede i
bestyrelsen, at nedsætte et ad-hoc jubilæumsudvalg til at tage sig af jubilæumsarrangementerne, hvoraf nogle sker i samarbejde med sogneforeningen pga. Forsamlingshusets 100-års jubilæum. Vi føler selv, at vi har fået sammensat et godt
og spændende program for året. Ved at
have jubilæumsudvalget har vi i gymnastikforeningen kunnet holde fokus på vores kerneområder, nemlig gymnastik,
badminton, svømning og tour-de-pedal.
Gymnastiksæsonen:
Vi har i vinter haft 6 hold, fordelt på puslinge, spring (bh.kl. -2. kl.), spring (3.-7.
kl.), damer, herrer og multispring. Der
har været stor tilslutning til alle seks
hold, ca. 160 gymnaster.
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Vi har i år bestræbt os på at have voksne
ledere til alle hold, det har lykkedes til
alle 6 hold, og giver uden tvivl et løft til
gymnastikken. På mange af holdene har
der desuden været unge hjælpeledere tilknyttet med stor succes. Vi vil også
fremover bestræbe os på, at få voksne ledere til alle hold.
I forbindelse med foreningens 100-års
jubilæum har vi indkøbt en ”team-track”
måtte til gymnasterne. Dette har været en
meget stor investering, men i bestyrelsen
er vi enige om, at det signalerer mod på
fremtiden for Grønbjerg GUF. Vi håber
hermed at kunne fastholde og tiltrække
nye gymnaster. Dette har også vist sig at
være tilfældet, og alle holdene har haft
meget glæde af den nye investering. I februar måned afholdt vi et spotkursus for
lederne i brug af vore redskaber. Det
blev ledet med stor kyndighed af en tidligere verdensholdgymnast Eskild Strøm,
som er DGI instruktør indenfor gymnastik. Dette var et nyt tiltag i gymnastikudvalget, og var meget givende for instruktørerne, så vi agter også fremover at
afholde dette spot-kursus for ledere og
instruktører.
Badmintonsæsonen:
Vi har været ca. 100 badminton spillere
igennem året. 3 børnehold har været med
2 instruktører på hvert hold hele vinteren. Også for badmintoninstruktørerne
blev der afholdt et spot-kursus i Multisalen i nov. måned. Her blev der taget udgangspunkt i opvarmning, leg og grundslag til børnene. Også et meget givende
kursus, som vil blive gentaget. Desuden
har Grete Tange og Steen Schmidt deltaget i et weekend-kursus i DGI-regi. Vi er
i foreningen meget interesseret i, at vores
instruktører deltager i kurser for at dygtiggøre sig. Børnene har været til forskellige stævner, og har

deltaget i en lokalturnering med Hover.
Desuden har vi haft 2 turneringshold i
senior-rækkerne.
Gymnastik- og badminton weekenden
blev holdt i jubilæets tegn. Vi havde til
gymnastik opvisningen sat tilskuer tribuner op på den ene langside, så folk sad i
5 niveauer, det var en god oplevelse som
tilskuer, og det vil nok blive svært at afholde gymnastikopvisning fremover
uden tribuner. I forbindelse med jubilæet
var der opvisning med jubilæumsdamer
og –herrer under kyndig ledelse af Birthe
Jensen og Ejnar Vendelbo. Des foruden
havde vi besøg af et gæste springhold fra
Holstebro. Jubilæumsopvisningen blev
holdt i en højtidelig ånd, med faneindmarch, hyldestsang og gymnasternes
vinken med dannebrog. Det blev en meget mindeværdig aften, hvor gymnastikken samlede hele sognet i fællesskab. Til
afslutning blev gymnastikforeningens
vandrepokal overrakt til Grete Tange.
Lørdag og søndag stod i badmintonnets
tegn. Vi havde i år valgt at seede spillere
i dame- og herredouble. Dette gav meget
jævnbyrdige og underholdende kampe.
Der var begge dage rigtig mange tilskuere, og tidsplanen holdt som planlagt. Vi
har erfaret at mange spillere og tilskuere
tilbringer hele dagen i Multisalen, vi vil
derfor overveje til næste år, at der foruden de uundværlige toast, måske også
at sælges grovboller og sportssandwich,
som variant til frokosten.
Tour-de-pedal:
Afholdtes 4 gange i maj måned, med kun
det halve deltagerantal i forhold til forrige år. Vi vil i år annoncere de planlagte
cykelruter på forhånd, og håber det vil
trække flere af huse. Der vil som altid
uddeles præmier hver gang. Vi starter 1.
maj kl. 19.00 i skolegården.

Svømning:
Er igen i år foregået i samarbejde med
Ørnhøj Idrætsforening. Vi har været lidt
færre deltagere fra Grønbjerg end de andre år, men deler udgifterne ligeligt med
Ørnhøj, det betyder, at vi har haft et lille
underskud på svømning, men vil også arrangere svømning til næste år.
Derudover har vi arrangeret førstehjælp
kursus i efteråret med 16 deltagere. Det
blev ledet af falckredder Poul Kastbjerg
fra Holstebro i samarbejde med Familie
& Samfund. Vi gentager kurset til efteråret med Susanne Bagge som nyuddannet førstehjælps instruktør. Desuden har
vi haft stav-gang og gå-motion ledet af
Elsebeth Kirk. Grundlovsdag havde vi
Store-gå-dag, men pga. lille tilslutning,
dropper vi det i år. Endelig har vi haft 2
unge mennesker på ung-lederuddannelse, nemlig Søren Kæmpegaard
og Louise Kristensen. Vi håber de bliver
motiverede til at gå i gang med leder gerningen i den kommende sæson.
I bestyrelsen har vi talt om, at formulere
en visionsplan for Grønbjerg GUF. Det
vil vi tage fat på i det kommende år i
samarbejde med DGI. Vi har også fulgt
udviklingen med Børnenes Hus meget
tæt, da vores rekrutteringsgrundlag til
gymnastikforeningen hænger nøje sammen med, at vi har en skole i Grønbjerg.
Vi vil i Grønbjerg GUF hilse en friskole
velkommen, og lægge op til et tæt samarbejde med den nye Grønbjerg Friskole.
Vi har også løbende dialog med idrætsforeningen, ungdomsklubben og sogneforeningen om et tættere samarbejde, så
der er udfordringer nok for bestyrelsen
det næste år. Jeg vil til slut gerne takke
sponsorer, Runestenen v/Mogens Ballegaard og sidst men ikke mindst resten af
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bestyrelsen for et godt samarbejde i året
der er gået. Tak.
Regnskabet blev oplæst via en mobiltelefon fra Irland (kassereren var på rejse)
og godkendt og ved det efterfølgende
valg til bestyrelsen og revisorer var der
genvalg over hele linien. 

Bestyrelsen:
Klaus Tang, Helle Harhorn, Jesper Bagge Pedersen, Connie Schmidt, Elsebeth
Kirk, Malene Bondesgaard og Dan Jensen

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Tirsdag den 22. maj. Aftentur til Hvidbjerg Planteskole ved
Svend Åge Askjær. Bus afgang SuperBrugsen Videbæk kl. 18.00,
Spjald Fritidscenter kl. 18.10. Pris pr. deltager 90 kr. Deltagerne
medbringer selv kaffe. Tilmelding senest 15. maj på tlf. 97 17 20 19
el. 97 38 12 17.
Fredag den 1. juni – søndag den 3. juni. Regionsrejse region III. Bustur til
Sverige. Der køres via Helsingør/Helsingborg. Overnatning på hotel. Hjemtur via
Göteborg/Frederikshavn. Pris: 2.300 kr. inkluderer entreer og forplejning fra fredag
aften.
Søndag den 3. juni - onsdag den 6. juni. Regionsrejse region II. Bustur til
Nordtyskland.
Region II’s årlige traditionsrige haveudflugt under kyndig ledelse af Grethe Opstrup og Thomas Uhre. Grete Opstrup har været rejseleder på rigtig mange af region II’s ture. Pris 2.725 kr. Bemærk: på Brejning Hover havekreds’ generalforsamling vises lysbilleder fra nogle af de steder, som besøges på turen. Meld dig hurtigt
fra den 28. januar kl. 8.00 til Grethe Opstrup 97 33 32 92, hvis du vil være sikker
på en plads.
Tirsdag den 12. juni. Havevandring i No og Ølstrup.
Vi besøger først Lis og Henning Mikkelsen, Ølstrupvej 18a. Bagefter kører vi til
Thorvald og Karin Bertelsen, Gammel Landevej 3, Ølstrup – en have under udvikling med mange sjældne planter. Afgang fra Ørnen i Ørnhøj kl. 18.30, P-pladsen i
Grønbjerg kl. 18.35. Eller afgang fra Spjald Fritidscenter kl. 18.45. Vi forventer at
være på Ølstrupvej kl. ca. 19. Medbragt kaffe nydes hos Thorvald og Karin Bertelsen. Husk stol. Pris: 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.
Tirsdag den 3. juli. Besøg i Klematisgartneriet hos Conny Enevoldsen Højgårdsvej
4, Bølling ved Skjern. Vi får en rundvisning i det forholdsvis nystartede gartneri og
drikker senere vores medbragte kaffe. Husk at medbring stol. Afgang fra Ørnen i
Ørnhøj kl. 18.45, P-pladsen i Grønbjerg kl. 18.50, fra Spjald Fritidscenter kl. 19.00.
Pris: Medlemmer 30 kr. Ikke-medlemmer 50 kr.
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I 25 år skolejubilæum
Ved: Elsebeth Kirk

Skærtorsdag - igen i år mødtes vi denne
dag, som er blevet vores faste dag for gl.
klassefest. I år kunne vi fejre, at det til
sommer er 25 år siden vi forlod Grønbjerg skole.
Den årlige begivenhed gør, at vi kan følge hinandens liv tæt og det er noget af en
oplevelse at høre den summen, der allerede er i indkørslen, når vi begynder at
ankomme - der bliver snakket, som havde vi lige rejst os fra sidste år. Og ja, der
er blevet fortalt meget på disse dage, både i nutid og datid, bl.a. fik vi på et tidspunkt belyst, hvem det var, som for mange år siden trak i togets nødbremse på

vejen hjem fra en skoleudflugt.
På denne skærtorsdag i 2007 mødtes vi
på skolen og var rundt for at se lokalerne og var en tur i gymnastiksalen. Sjovt
var det at opleve og indsnuse lugten i
den gamle gymnastiksal der fortalte,
hvor genkendelig den var - nøjagtig
som dengang. Vi spiste frokost sammen
på skolen og kørte efterfølgende på kirkegården og satte blomster ved vore
kære gamle klassekammerater Flemming og Aksel´s gravsteder. Dagen
sluttede hos Jette i Spjald til kaffe/kage,
senere middag og en masse snak. Vi
slutter altid med at finde 2, som lover at
arrangere gl. klassefest året efter.

Herover de 25 års-jubilarer der var mødt op da fotograferingen fandt sted. Pigerne er anført med deres pigenavne og i parentes hvor de boede som barn.
Fra venstre er det: Britta Graversen, (Sandbækvej 11) Karen Færge Pedersen (Skolevænget 9), Jette
Sørensen (Sønderkjærsvej 24), Laila Johansen (Bymarken), Elsebeth Kirk (Holmgårdsvej 2), Sonja
Møller (Algade), Niels Jørgen Sønderby (Holmgårdsvej 4), Joan Anita Nielsen (Holstebrovej 14),
Karin Skytte Hansen (Algade 74).
Eva og Aase Pedersen mødte først op senere. Lone Sinkjær og Preben S. Christensen var forhindret
denne dag og 3 fra den gamle klasse deltager ikke i klassefesten.
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I 40 år siden konfirmationen
Ved: Mogens Ballegaard

40 års konfirmationsjubilæum og klassefest for årgang 1960
Lørdag d. 31. marts var konfirmationsholdet som også var samme skoleklasse
samlet til 40 års jubilæumsfest i Grønbjerg. Konfirmationen fandt sted søndag
den 2. april 1967 så datoen var så tæt på
som den kunne komme.
Birte Kristiansen og Helle Engestoft
havde påtaget sig opgaven med at få
sendt indbydelser ud og ikke mindst opsporet adresserne for de forskellige. Ud
af 26 elever/konfirmander var der mødt
20 til arrangementet, som også havde
deltagelse af de samlevere der havde lyst
til at være med. Der ud over var deres

lærer fra dengang Henning Møller også
inviteret med til festlighederne.
Man mødtes hos Birthe Kristiansen og
efter indtagelsen af den medbragte kaffe
var der en tur til kirken hvor Karen Margrethe sang for til et par sange fra salmebogen.
Undervejs og hjemme igen blev der udvekslet minder, der blev set på klassebilleder, kan du huske dengang… osv. Efter
aftensmaden fortsatte snakken til langt
ud på aftenen.
Fra tiden hvor man gik til præst kunne
der berettes om at man også dengang
skulle frekventere kirken til gudstjeneste
et vist antal gange inden man blev konfirmeret. Nogle drenge havde for vane at

Forrest fra venstre:Dora Kristensen, Lisbeth Just, Helle Engestoft, Inge Lise Lange, Ulla Frankær,
Jonna Erlandsen, Birthe Kristiansen
Bagerst: Jens Peter Gade, Henning Kyndesen, Leif Halkjær, Jens Kristian Lundsgaard, Georg Anneberg, Eigil Jensen, Arne Kjær, Knud Erik Kristensen, Knud Pøl, Else Halkjær, Birgit Krarup, Hanne
K. Kristensen og Svend Åge Pedersen.
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sætte sig op ved orgelet hvor de i relativ
fred kunne sidde og spille kort. Ved den
efterfølgende konfirmandundervisning
sagde Pastor Sørensen, hos hvem de gik
til præst, at drengene ikke behøvede at
sidde og spille kort, medens han stod på
prædikestolen, hvorfra han kunne se
hvad de lavede. Men ellers var Pastor
Sørensen en rar mand. Når konfirmanderne havde noget for i deres katekismus
sagde han til dem at ”I skal kun læse på
det én gang og ikke mere, er det et ord?
Pastor Sørensen havde på det tidspunkt
høreapparat og det forstod konfirmanderne at udnytte. Konfirmanderne sad og
mimede og Pastor Sørensen skruede op
og ned for de stakkels apparater, for han
kunne jo ikke høre hvad de sagde. (det
var jo nok drengene der fandt på det - det
var i hvert fald én af drengene der kunne
berette om den episode).
Konfirmandforberedelsen foregik i øvrigt på loftet i præstegården, der hvor
præstefamilien i dag har soveværelse.
Skoletiden forløb på den måde at i 1. og
2. klasse gik man hos Fru Halkjær i pogeskolen - en lille bygning der lå helt
ned mod Algade ved Vesterskolen
(Sønderkjærsvej 1 - der hvor Henning og
Karen Margrethe Møller bor i dag). I 3.
4. og 5. klasse gik man i Østerskolen
(Grønbjergvej 45 der hvor Per Anneberg
og Else Nyborg bor i dag). Og endelig
gik man i Vesterskolen hos Bonde Nielsen og Møller i 6. og 7. klasse.
På Østerskolen boede lærerinden oven
på. Der blev berettet om at man om morgenen kunne liste sig ind i klasselokalet
og sidde musestille i den første time
uden at lærerinden (Frk. Agger) kunne
høre dem. Da hun endelig kom ned kunne de se, at hun lige var vågnet da hun
havde forpjusket hår.

En dag havde en dreng fra en ældre klasse lukket en våd beskidt hund op i lærerindens lejlighed. Det gik ikke helt upåagtet hen. Drengen blev stillet op og skulle
have et par på hovedet, men drengen
dukkede sig og gav i stedet lærerinden én
på hovedet.
Da vi gik i vesterskolen havde vi vel 20
vikarer der gik ned med stress inden vi
fik lærer Møller. Den dag han kom, kørte
han i en lille NSU Prince 2L, én af dem
der kun havde én dør der kunne lukkes
op fremad.
Møller kunne tilsyneladende styre klassen - for første gang han kom ind i klassen og alle havde sat sig, sagde han ”Hvem har sagt at I skal sætte jer”
På et tidspunkt medens klassen havde
Bonde Nielsen, fik man i klassen et nyt
sæbesystem. Et system hvor man skulle
dreje et klik så der kom sæbe ud. Klassen
havde fået at vide at det kun måtte sige
klik én gang, men én af drengene, det var
en meget forsigtig knægt, kom uforvarende til at klikke to gange med systemet, hvorefter han fik et par på hovedet.
Vi gik i skole hver dag også lørdag. Når
klokken ringede (en lærer kom ud og ringede med klokken) skulle alle straks begive sig hen til indgangsdøren hvor vi
stillede op udenfor i rækker to og to.
Herefter fik vi besked på at gå ind og
stille os ved bordene, og ingen satte sig
ned før der blev givet besked.
Der var fælles morgensang. Det foregik i
et af klasseværelserne og dem der ikke
”hørte til” i klasseværelset stod rundt
omkring medens der blev sunget. Det var
læreren der foreslog sangene.
Af fag havde vi dansk, regning og matematik, historie, geografi, bibelhistorie,
engelsk, tysk, gymnastik, husgerning og
sløjd, håndgerning, fysik, naturhistorie
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og formning.
Da vi ikke havde en gymnastiksal skulle
vi til Ørnhøj for at benytte deres gymnastiksal. Og så havde drengene og pigerne
gymnastik hver for sig.
I regning og matematik fortalte læreren
noget om matematik og regning hvorefter der var en smule tid til at regne i, og
nåede man ikke at blive færdig, måtte
man lave resten hjemme til næste dag.
I dansk var der bl.a. staveord og diktat.
Ordene skrev læreren på tavlen, og eleverne skulle skrive dem i et kladdehefte
og øve på dem til næste dag. Den følgende dag sagde læreren ordene højt, og eleverne skulle skrive dem i et hefte. Derefter skulle man når man var færdig med at
skrive ordene, have dem rettet og det fo-

regik på den måde, at man stillede sig i
kø ved kateteret (det bord læreren sad
ved) hvorefter læreren rettede ordene.
Diktat foregik på den måde at læreren
læste noget op for os, hvorefter vi skulle
skrive det ned. Forstået på den måde at
læreren kun læste små og korte sætninger, og så skrev vi, og når vi havde skrevet læste han/hun op på ny og så skrev vi
og sådan fortsatte det indtil vi var færdige med hele stilen.
Når vi havde stil for, begyndte vi altid
med at skrive op i en kladdebog hvorefter vi skrev det ind med blæk. Det var
først til allersidst i skolen vi havde fået
kuglepenne.
Når vi fik stilen tilbage fra læreren, var
den rettet for fejl og så fik vi karakter for
stilen, både for hvordan den var og for

Konfirmandholdet 2007
Fra venstre er det Søren Øster Kæmpegaard Algade 15, Sognepræst Ole Rasmussen, Jannik Henriksen, Algade 31, Janni Kisbye Rasmussen, Skolegade 43, 6971 Spjald, Camilla Greve Gregersen, Ommegårdvej 7, Louise Hjorthus Kristensen, Ørnhøjvej 19 og Marianne Merrild Rasmussen, Algade 34
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den orden vi havde udvist i indskrivningen.
Karaktererne vi havde dengang hed
ug, ug÷, mg+, mg, mg÷, g+, g, g÷, tg+,
tg, tg÷, mdl. Hvor ug sikkert skulle sammenlignes med ca. 11 - 13 efter den
gamle 13 skala og mdl til 0.
Hvis man skulle videre fra 7. klasse i
Grønbjerg kunne man komme i 8 - 9 kl. i
Ørnhøj eller i Realen (der bestod af 1. 2. - 3. real) i Spjald.
For at komme i Realen skulle man aflægge prøver i forskellige fag.
Til prøven i regning sad nogle elever fra
klassen så tæt sammen, at de var fristet
til, da de var færdige med prøven, at
sammenligne resultaterne - og det måtte
man ikke - og det vidste eleverne godt.
(Til daglig havde man altid, inden timen

begyndte, sammenlignet resultaterne af
sine regneopgaver fra dagen i forvejen).
Og selvfølgelig blev det opdaget af de
tilsynsførende der gik op og ned mellem
rækkerne og holdt øje med eleverne.
Konsekvensen for de pågældende elever
der gik i 7. klasse var, at de fik lov til at
”sidde efter” hvor de i fire timer uden
pause, skulle have en regneprøve fra 9.
klasse. De måtte spørge om lov for at gå
på toilet.
Ved Bonde Nielsen havde vi også salmevers. Hver uge skulle vi lære et vers og
til sidst skulle vi kunne hele sangen uden
ad. Når vi havde salmevers for, blev nogle elever bedt om at sige salmeversene
højt uden at læse i sangbogen. Hvis ikke
man kunne sit salmevers fik man det for
til næste gang. 

Deadline for næste Runestenen er fremrykket til d. 16. juni

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

Hvor man også kan hente nøglen.

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn
Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det.
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Anneberg Transport A/S
Annebergvej 2
Grønbjerg
6971 Spjald
96 92 22 22
www.anneberg.net
anneberg@anneberg.net
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I Børn fra små skoler kan også lave resultater
Ved: Søren Nilausen

Og det var Holstebro Gymnasium –
men mest Grønbjerg!
I efterveerne på snestormen d. 23. feb.
2007 blev der afholdt finalestævne i en
skoleturnering for Holstebros tekniske
skole, handelsskole og gymnasium i
Mejruphallen. Ca 40 blandede hold af
drenge og piger fra de enkelte årgange
deltog i den indendørs fodbold turnering.
I finalen mødtes et hold med divisionsspillere fra Holstebro og Vejle fra teknisk skole mod et hold fra gymnasiets 1.

årgang, som bestod af 4 spillere fra
Grønbjerg og en enkelt tilløber, Laust fra
Ulfborg! Anne-Marie afgjorde finalen til
gymnasiets fordel på straffespark i slutningen af kampen, hvor hun og Jens alene havde kæmpet i flere minutter efter at
Sasa og Laust var blevet udvist. Det var
første gang i turneringens historie, at vinderne var et hold fra 1. årgang. TILLYKKE!
Rart i denne tid at se at børn, der har gået
i små skoler, også kan lave resultater! 

Det vindende hold med pokalen foran sig fra venstre: Anne Marie, Sasa,
Michelle, Laust og Jens.

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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I Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

En ide?
Månedsbladet Helse har igen sat fokus
på motion, og det er der altid grund til.
WHO har sat fokus på overvægt hos
børn, fordi man i hele den vestlige verden ser en fedme-epidemi, men det er ikke kun for at holde vægten nede, at man
skal motionere.
Faktisk er inaktivitet i sig selv en betydelig risikofaktor for udvikling af sukkersyge hjerte-kar sygdomme og knogle-

skørhed. Man kan faktisk godt være lidt
overvægtig (kraftigt bygget?) og alligevel have et sundt liv, når bare den fysiske aktivitet er høj.
Måske kunne man nu med friskolen begynde et samarbejde med Mariehønen
og SFO omkring en masse sjov motion
både ude og inde? Det ville nok give
mere at vaske, både børn, tøj og gulve,
så forældrene og andre voksne skal være med på det.
PS. (Mest for mænd?) Den aktive del af
Viagra er kvælstofilte, som produceres i
kroppen ved fysisk aktivitet. 

Grundet indtrufne ferieomstændigheder
(den gamle Redakteur skal ud og være fysisk aktiv)
rykkes deadline for næste Runestenen til - Lørdag d. 16. juni
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I Ungdomsklubben
Ved: Mogens Ballegaard

Her får Lya og Lennart overrakt den velfortjente kurv med et godt indhold.

Der var dømt pizzaaften den sidste aften
i Ungdomsklubbens ”møderække” 2006
- 2007.
Men inden man kunne tage hul på de 5
stk. pizzaer, der vel var omkring en meter i diameter, skulle Lya og Lennart der
trofast hver klubaften havde stået vagt
om ungdomsklubbens aktiviteter og de
unge menneskers gøren og laden, have
overrakt en velfortjent erkendtlighed.
Formanden Eva Sørensen takkede de to
for deres indsats hvorefter Rasmus Hansen og Mathilde Kokholm overrakte kurvene med indhold til de to ledere.
Der har igen i denne sæson været fyldt
helt op hvilket vil sige 32 unge mennesker fra 5.kl til og med 8. kl. For ung-

domsklubben har det været en fordel at
komme med i den nye storkommune idet
kommunen nu giver halvanden gange så
meget i tilskud som den gamle Videbæk
kommune gjorde.

GRØNBJERG
AUTO
Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97 38 41 87
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I Nyt fra Havekredsen
Ved: Formand Eva Broni

Der har været afholdt generalforsamling
i Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds den
21.februar. På mødet tog vi afsked med
vores formand i gennem flere år, Lis
Helles Olesen. Lis har gjort et stort stykke arbejde for foreningen, som vi gerne
vil takke dig for.
Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes
Marlene Jensen fra Grønbjerg. Vi byder
dig velkommen i bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Eva

Broni som formand, Finn Hansen som
næstformand, Ingrid Jensen som sekretær, Hanne Nielsen som kasserer og
Marlene Jensen som menigt medlem.
Vi ser frem til en ny sæson i haven og
det vil være rigtigt dejligt, hvis en masse
mennesker vil støtte op om vores arrangementer, som alle annonceres i Ørnen
og Runestenen.
Hilsen Bestyrelsen.

Grundet indtrufne ferieomstændigheder
rykkes deadline for juli måneds Runestenen til

Lørdag d. 16. juni
Grønbjerg Jagtforening (bemærk ændring)
Flugtskydning 2007.
Torsdag d. 31.5. kl. 18.00 : Holdskydning mod Ørnhøj og Spjald i Sandbæk.
Mandag d. 18.6. kl. 18.30 : Holdskydning mod Ørnhøj og Vind, Trehøje Flugtskydebane (bemærk ændring)
Lørdag den 9. juni. Fra kl. 11.00 - ??. ”Anderledes Skydedag”
De sidste par års succes, gentager vi i Knud Pøhl´s Grusgrav. Der skydes om pokalerne i A, B, og senior (50 år) Derefter skyder vi alternative lerduer så længe vi
har lyst.
Grillpølser, øl, sodavand og haglpatroner cal.12 kan købes.
Medbring selv riffel og min. 9 patroner, hvis du vil skyde om pokalerne.
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Kun datoen for vores generalforsamling i Grønbjerg Ungdomsklub, som ændres til:
Onsdag den 23.maj kl. 19.30 i Klubbens / Bankens lokaler
Tak for lån af jeres dejlige unge mennesker i denne sæson.
Vi ses til generalforsamlingen.
Ledere og bestyrelsen i Ungdomsklubben.

Sommerfest i uge 32
temaet er western
Sæt kryds i kalenderen allerede nu
Fredag d. 10. august starter sommerfesten med forskellige familieaktiviteter.
Derefter vil der være Western børneparty for børn fra 4. klasse
(årgang 96) og opefter.
Lørdag d. 11. august vil der foregå forskellige ting i teltet, hvorefter
der er gadefodbold i western stil.
Aften vil slutte af med et brag af en Westernfest for voksne kl. 19.00.
Nærmere program følger senere
Venlig hilsen
Jubilæums - Sommerfestudvalget.
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I Grønbjerg Vandværk 2005 - 2006
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

Generalforsamling i Vandværket:
Valg af dirigent
Johannes blev enstemmigt valgt
Formandens beretning - se herunder.
Blev godkendt
Regnskab
Hans Jørgen fremlagde regnskabet, som
blev godkendt.

vand til at skylle filtrene og dels at vi har
et svind i ledningsnettet.
Økonomisk set har vi haft et underskud
på godt 190.000 kr. Underskuddet var
nogenlunde som forventet og skal forklares med afsluttende udskiftning af vandmålere, vedligehold af bygninger, konsulentbistand samt nye afgifter til amtet.
Underskuddet er ikke tilfredsstillende.

Valg til bestyrelse
Per Hessellund Lauritsen var på valg og
blev genvalgt.

På den baggrund foreslår bestyrelsen, at
vandafgiften til Grønbjerg Vandværk
hæves fra de nuværende 1,80 kr. pr. m3
vand til 2,80 kr. pr. m3 vand.

Valg af revisor.
Kresten Vestergaard var på valg og blev
genvalgt.

Vandkvaliteten fra Grønbjerg Vandværk er heldigvis fortsat i top. Se vandkvalitetsanalyse på side??

Vedtægtsændring.
Vedtægtsændringerne blev fremlagt, det
er nu tydeligt i vedtægterne, at bestyrelsen kan optage lån til almindelig drift,
altså en kassekredit, men skal der optages lån til f.eks. renovering af vandværket, så skal generalforsamlingen spørges.

Hvad er der så sket i årets løb?
I foråret 2006 blev den sidste 1/3 af
vandmålerne udskiftet. Det betyder at vi
nu har skiftet alle vandmålerne.

Vedtægtsændringerne blev godkendt. mb

Grønbjerg Vandværk har i dag 280
medlemmer, hvilket er 2 mere end sidst
vi holdt ordinær generalforsamling. De
280 medlemmer har i løbet af året brugt
52.375 m3 vand. Det er nogenlunde det
samme, som det plejer. Jeg plejer at
fortælle at vi pumper ca. 70.000 m3 vand
op, hvilket vi også gjorde i 2006.
Forskellen skyldes dels, at vi bruger
56

I 2006 besluttede vi at sætte gang i en renovering af vandværket. Dette er sket på
baggrund af en konsulents grundige gennemgang af vandværket. Rapporten, som
konsulenten udarbejdede, blev konverteret til et udbudsmateriale og tilbud blev
hentet hjem. Resultatet blev, at vandværket renoveres for cirka 1,25 mio. kr. For
de penge udskiftes vandværket, øst boringen renoveres, risletårnet renoveres,
en ny boring laves og den gamle erstatningsbroing sløjfes. Med disse tiltag er
det vores opfattelse, at vi har et godt
vandværk mange år frem i tiden.

I november 2006 afholdtes ekstraordinær
generalforsamling i Grønbjerg Vandværk. Dette med henblik på at ændre
vedtægterne. Vedtægtsændringen skulle
til for at det kunne præciseres hvem der
kan optage lån i Grønbjerg Vandværks
navn. Resultatet er blevet, at bestyrelsen
kan optage lån til dækning af driften, altså en kassekredit. Skal der lånes større
beløb, så skal generalforsamlingen spørges.
Vores svind i ledningsnettet er stigende.
En af forklaringerne hertil er, at nogle af
de gamle rør er samlet med O-ringe. Disse ringe er nu blevet gamle og trætte og
fungerer derfor ikke længere efter hensigten. Med fugtig, blød jord er der risiko for, at ledningerne ”skyder ud”. Dette
er netop hvad der skete på Kjærgaards-

vej. Frygten er naturligvis, at vi vil se
flere ledningsbrud fremover.
I foråret blev der plantet rhodrodendron
rundt om risletårnet. Håbet er, at vi alle
får noget pænt at kigge på – specielt i
forårsmånederne.
Hvad skal der så ske i løbet af det næste års tid?
Det største projekt i 2007 er naturligvis
at få afsluttet renoveringen af vandværket. Når det er sket, skal vi have forskønnet arealerne udenom både risletårnet og
om vandværket.
Til slut vil jeg gerne takke den øvrige
bestyrelse og Johannes for deres indsats i
årets løb. 

Er du i gang med at arrangere :
-

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

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

Grønbjerg Multisal

Udlejning af Multisalen
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I Vedtægter for Grønbjerg Vandværk
Ved: Formand Per Hessellund Lauritsen

I 2005, i 2006 og 2007 blev vedtægterne for Grønbjerg vandværk ændret på hhv ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger. Herunder kan læses om begrundelsen herfor og de nye vedtægter.
Love for Grønbjerg Vandværk
Grønbjerg Vandværk blev stiftet den 25. August 1908 som et interessentskab, der den 2. januar 1939 blev omdannet til et andelsselskab.
På den ekstraordinære generalforsamling den
19. april 1977 blev lovene ændret. Dette skete
igen på den ordinære generalforsamling den 27.
november 1996 for at bringe lovene i overensstemmelse med de nuværende forhold, her under forholdet til Regulativet for de private vandværker i Videbæk Kommune. Lovene blev
ændret igen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i 2005 på den ordinære generalforsamling og i 2006 på en ekstraordinær generalforsamling. Denne gang med henblik på at ændre tidspunktet for vandværkets generalforsamling. Dette grundet flytning af regnskabs året, så
det følger kalenderåret. I 2006 og 2007 ændredes vedtægterne således, at det står klart hvem
der kan tegne selskabet.
§ 1:
Andelsselskabets navn er Grønbjerg Vandværk,
og dets formål er at forsyne beboerne i Grønbjergområdet med drikkevand. Forsyningsområdet fremgår af Den kommunale Vandforsyningsplanlægning.
§ 3:
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være
medlem af selskabet. Købere af vand, institutioner og privatfolk, der ikke ejer den pågældende
ejendom, kan ikke blive andelshavere.
§ 5:
Enhver bruger er selv pligtig til at foranledige,
at hans vandinstallation udføres, benyttes og
vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er
fare for forurening af vandet i vandværkets ledningsnet, at der ikke på anden måde forvoldes
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ledningsnettet ulemper og at utætheder straks
udbedres. Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand.
§ 6:
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved
svigtende levering som følge af lednings-brud,
strømsvigt eller anden force majeure eller som
følge af ledningslukninger, reparationer og udskylninger af ledninger m.m.
§ 7:
Tilslutningsafgiften og de årlige afgifter til
vandværket fastsættes af bestyrelsen. Afgifterne
betales af ejeren. Betalingsterminerne fastsættes
af bestyrelsen. Betales afgifterne ikke inden for
den fastsatte frist, inddrives beløbet ad retslig
vej skadesløs for selskabet eller/og der lukkes
for vandtilførslen. Genåbning sker først efter
modtagelse af det skyldige beløb inkl. gebyr for
genåbning.
De plomber, der er anbragt på vandmålerne, må
kun brydes af vandværket. Findes plomberingen
brudt, har vandværket ret til at opkræve afgift
med tillæg af bøde efter et anslået forbrug.
Yderligere forhold mellem selskabet og forbrugerne administreres i overensstemmelse med
det til enhver tid gældende kommunale Regulativ for de private vandværker.
§ 10:
Opkrævningsåret følger kalenderåret: Regnskabet skal være affattet og afleveret til revisorerne
senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling.
§ 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.
§ 12:
Generalforsamlingen er selskabet højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar-marts
måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag.
5. Valg af bestyrelse og revisor.
6. Eventuelt.
Forslag til opførelse på dagsordenen skal indgives inden 1. februar.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemme-flerhed. Afstemningerne foregår ved håndsoprækning eller - hvis det forlanges - skriftligt.

Forslag til lovændringer eller selskabets opløsning kan først træde i kraft, når det er vedtaget
på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst
10 andelshavere forlanger det. I sidste fald må
det opgives skriftligt for bestyrelsen, hvad generalforsamlingen skal forhandle, og denne skal
da afholdes inden 14 dage.
Bekendtgørelse om afholdelse af generalforsamling skal ske med mindst 5 dages varsel i et
lokalt blad.
Således vedtaget på generalforsamlingen den
29. marts 2007.
Peder Freund Juelsgaard
Hans Jørgen Petersen
Per Hessellund Lauritsen

OBS: Sidste frist for indlevering af stof til Runestenen er lørdag d. 16. juni

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 Familie & Samfund
Ved: Jytte Nilausen

Grønbjerg Familie og Samfund havde
bestyrelsesmøde den 1. marts 2007. Nyvalgt
til bestyrelsen blev Jytte Hankelbjerg,
som trådt ind i bestyrelsen i stedet
for Dorthe Larsen, der ikke ønskede genvalg.

Konstituering af bestyrelsen blev: Jytte
Nilausen, formand, Jytte
Hankelbjerg, næstformand, Pia Albæk
Kristiansen, sekretær, Karen Marie Pøhl,
kasserer. Øvrig bestyrelsesmedlem er Erna Mikkelsen. 

Fælles sommerudflugt for Familie og Samfund
i Hover, Grønbjerg og Rækker Mølle:
bliver i år tirsdag den 12. juni.
Sommerudflugt til Blåbjerg, en kultur- og naturtur til området ved Blåbjerg og
Oksbøl, hvor vi bl.a. skal se tyske flygtningegrave.
Turvejleder: skovfoged Ole Knudsen.
Pris: 200 kr.- inkl. mad, drikkevarer, kaffe, guide og bus.
Afgang. Grønbjerg kl. 18.00
Spjald kl. 18.15
Hanning kl. 18.30
Arrangør: Familie og Samfund i Hover
Tilmelding senest 5. juni til Jytte Nilausen 97 38 43 78
Alle interesserede er velkomne - også ikke medlemmer

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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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Esther Margrethe Nielsen sov stille ind
den 3. marts 2007 på Ringkøbing Sygehus - 90 år gammel og blev den 7. marts
begravet fra Nørre Omme Kirke.
Esther Nielsen (Klidsbjerg) blev født i
Herborg i et smedemesterhjem som et af
de mellemste af en stor flok søskende på
12.
Esther blev i 1938 i Herborg Kirke gift
med Jacob Nielsen fra gården Klidsbjerg
i Grønbjerg, og blev herved medhjælpende hustru ved alt forefaldende arbejde i
stald og på mark på gården i Abildå. Og
det var jo noget af en opgave at tage sig
på, når man var opvokset som bybarn.
Men Esther klarede det og blev en brav
kone, som endog tog sig opgaven med
malkningen på, da manden havde dårlige
knæ.
Esther og Jacob blev forældre til fire
børn, tre sønner og en datter. Deres ældste søn, Niels, havde de den sorg at miste
for mange år siden. Også sin mand mistede Esther for en del år siden, men
trods sorger og modgang formåede hun
at holde modet oppe, en glad og fornøjet
kone var hun næsten til det sidste. Som
klarede sig i eget hjem indtil få dage før
sin død.
Dagplejemødrene i Grønbjerg
vil gerne have plasticbøtter/
køkkenting/stålting til at bruge i sandkassen ved legepladsen på det grønne
område ved stadion.
Ring venligst til:
Inger Kjeldgaard 97 38 43 35
Gitte Kristensen 97 38 43 23

Esther Nielsen efterlader sig sønnerne
Kristian og Jørgen og deres koner i
Abildå og datteren Else og svigersønnen i Videbæk foruden en svigerdatter
og en flok børnebørn og oldebørn.
Æret være Esther Margrethe Nielsen´s
minde!
Runestenen var i anledning af Esthers
90- års fødselsdag på besøg. Herfra kan
man i nummer 80 læse mere omkring
smededatteren Esthers liv og oplevelser
i Herborg, Abildå og Grønbjerg.

Aksel Pøl Nielsen sov stille ind den 9.
april 2007 på Spjald Plejehjem – 93 år
gammel - og blev den 12. april begravet
fra Nørre Omme Kirke.
Aksel Pøl blev født på gården Pøl i
Grønbjerg i 1913 omtrent midt i en søskendeflok på elleve.
Aksel har både arbejdet ved landbruget
og været handelsmand.
Han blev i en ret moden alder gift med
mejeriejerens datter på Sønderland i
Holstebro. Parret flyttede ved brylluppet til et hus- Gimle- i Algade i Grønbjerg og indtog i mange år pladsen som
et interessant og markant ægtepar i
Grønbjergs byliv.
Også Aksel Pøl havde i anledning af sin
90- års - fødselsdag en samtale med
Runestenen, og jeg vil anbefale, at man
finder nr. 65 frem og får et indblik i et
spændende livsforløb.
Aksel tilbragte sine sidste år på Spjald
Plejehjem, hvor han var glad for den
gode omsorg og pleje, han her fik.
Æret være Aksel Pøl Nielsen´s minde.
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Grønbjerg Vandværk
INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2006
Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Miljøcenter Vestjylland I/S foretaget udtræk af data for Grønbjerg Vandværk 2006
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001
Nedenstående information omfatter § 30, stk1. nr. 6.

Der er i 2006 udtaget følgende prøver:
Ordinære Opfølgning Andet
Hos forbrugere
3
0
0
På vandværk
4
0
0
Fra boringer
2
0
1
Fra ledningsnet
0
0
0

Forklaring på nedenstående tabel:
V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers
taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet
< = mindre end
> = større end

ANALYSERESULTATER 2006
Parameter
Kemiske:
Hårdhed
pH
Nitrat
Jern
Mangan
Nikkel
Flourid
Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier
Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

Seneste
resultat

Laveste
resultat

Højeste
resultat

Kvalitets
krav

Sted

3,4
8,10
<0,5
0,05
<0,005

3,4
7,92
<0,5
0,05
<0,005

3,4
8,11
<0,5
0,06
<0,005
<0,1

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

7 - 8,5
< 50
< 0,2
< 0,02
< 20
< 1,5

V
F
V
F+V
F+V
L
V

<0,1

<0,1

<1
<1
2
<1

<1
<1
<1
<1

<1
<1
2
<1

antal/100 ml
antal/100 ml
antal/ml
antal/ml

<1
<1
< 200
< 20

F+V
F+V
F+V
F+V

Enhed

ºdH

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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I Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2007/2008
Fast afgift: 625,00 kr.
Kubikmeterpris3,50 kr.
Statsafgift pr. m3.(2005/2006) 6,25 kr.
Tilslutningsafgift:
Vandværksafgift vandmåler + stophane inkl. montering 10.000,00 kr.
Tilslutning uden for byzone ekskl. retablering 43.750,00 kr.
Vandledningsafgifter: Ringkøbing-Skjern Kommune
Fast afgift  513,75 kr.
m3 - bidrag  20,00 kr.
Spildevandsafgift:
godkendt nedsivning pr. m30,50 kr.
ikke godkendt pr. m3 3,80 kr.
Gebyr ved for sent betaling:+ rente  125,00 kr.
Betaling:
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i februar og september.
Betalingstid:
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsendes, sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen.
Betalingsmåde:
Betaling skal ske med giro til posthus, bank eller homebank.
Årsopgørelse:
Sammen med a conto opkrævning i februar, følger årsopgørelsen fra
2007.
Måleaflæsning:
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort, som
skal returneres til Vandværket senest den 5. januar.
Flytning:
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning, derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske
forbrug.
Alle priser er inkl. moms. 
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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

