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Grønbjerg Friskoles kommende leder Peter Lindegaard 
Torsdag d. 29. november blev Grønbjerg Friskoles kommende leder præsenteret 

for mere end 100 grønbjergborgere 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Godt Nytår!   
Ligesom alle andre store medier gør det, 
så vil vi her i Runestenen også gøre sta-
tus for året der gik.  
2007 har i sandhed været et begivenheds-
rigt år for Grønbjerg. 
Nogle af begivenhederne er kommet til 
os udefra, men langt de fleste er begiven-
heder er sat i gang af foretagsomme men-
nesker i lokalsamfundet. 
Bredbåndet tog for alvor fart i 2007 og 
de første brugere blev koblet op i slutnin-
gen af året. Et par gode og ihærdige am-
bassadører, Niels Jørgen Sønderby og 
Tommy Kjeldgaard har i den grad frem-
met processen. 
Kunst i Multisalen - som har været un-
der vejs i mange år er endelig blevet ef-
fektueret med store billeder af vores lo-
kale kunstner Jane Bjørneboe. 
Renovering af vandværket - en begi-
venhed som vi ikke mærker så meget til - 
vi tager det som en selvfølge at vi har 
vand - nok. 
Resultatet fra pengeynglerne fra 2006 
blev offentliggjort i begyndelsen af 2007. 
En rigtig god skærv (ca. 130.000,-) kom 
ind til etablering af lokaler til Ungdoms-
klubben. 
Brudebutikkens farvel til Grønbjerg ef-
ter ca. to år i sognet. 
Brugsens medarbejdere stortrives, 
hvilket har udløst en præmie, som skal 
benyttes til et personalegode - bowl og 
bøf.  
Jubilæumsåret satte sit præg på begi-
venhederne i Grønbjerg i 2007. Både 
Gymnastikforeningen og Forsamlingshu-
set holdt jubilæum i 2007. 
Grønbjerg fik en Friskole som blev 
født på en stiftende generalforsamling 
den 19. marts 2007. 
Grønbjerg fik en friskoleleder. Peter 
Lindegaard blev Grønbjerg Friskoles før-

RUNESTENEN 

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

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

ste leder. 
Støtteforeningen til Grønbjerg Friskole 
blev oprettet samtidig med Grønbjerg Fri-
skoles oprettelse. 
Jazzjuletraditionen er ved at bide sig 
fast. 
Ene men stærk - Den gamle Ørnhøjbane 
blev gjort farbar. Respekt er ordet der må 
knyttes til Dorthe Graakjær Larsen. 
Et nyt fænomen er opstået i Kirkeregi - 
”Seriøse samtaler” arrangeret af Pastor 
Ole Rasmussen. 
Sommerfest med Westerntema. 
Arkæologer fra Århus Universitet gra-
ver i Ommegårds marker. Ca. 22 arkæolo-
gistuderende boede på Grønbjerg Skole. 
Brugsen blev endevendt. 
Vi måtte sige farvel til vort lille gode 
Bibliotek og sige goddag til en bogbus. 
2007 var året hvor der gik hul i Algade. 
Kirkeligt Samfund skifter navn til Kultur 
og Samvær. 
Grønbjerg har fået en klinik for sund-
hed og velvære 
Vores familie i USA er kommet vel hjem 
igen. Familien Risom-Christensen Ny-
landsvej var i USA i godt et halvt år. � 

Deadline for nr. 91 er  
lørdag d. 23. februar 

 
Bladet udkommer 
onsdag d. 12. marts 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard 
 
 97 38 14 45 
 

 

Allerførst vil jeg benytte 

lejligheden til at ønske Ru-

nestenens læsere et godt 
nytår 2008. Det nye år vil 

give mange nye udfordrin-

ger, og for Jer i Grønbjerg vil det vel pri-
mært være starten af en ny Friskole der 

vil være den helt store opgave. 
 

Her ved årsskiftet er det tid for status 
over det første år i RKSK. Et meget hek-
tisk år hvor mange store beslutninger er 

truffet, herunder beslutning om struktu-

relle ændringer. Jeg har ofte mødt kritik 
af, at byrådet absolut allerede i dets 1. le-

veår gennemfører strukturelle ændringer, 
og for mange har det nok virket som væ-

rende hastværk. I den forbindelse vil jeg 

minde om, at det siddende byråd tiltrådte 
1. januar 2006, som sammenlægningsud-

valg. Byrådet har derfor haft mere end 1 
år til at forberede mange af de beslutnin-

ger som er taget i det forløbne år. 

 
Sammenlægning af 5 kommuner er ikke 

nogen enkelt sag. Harmoniseringen af al-

le driftsområder er næsten gennemført, 
og har for nogle betydet en nedgang i 

servicen, og for andre en mindre frem-
gang. Der er indført nye IT systemer og 

nye arbejdsgange, og det har været en 

stor opgave for organisationen at tilpasse 
sig de nye forhold. Efter så store ændrin-

ger som der her har været tale om, vil det 
være naturligt løbende at evaluere på re-

sultatet, og der vil da også løbende blive 

tale om tilpasninger for at opnå det opti-
male resultat. 

 

 

Det har været en meget stor mundfuld, 
og undervejs har det da også været nød-

vendigt at sluge endog meget store ka-
meler. Politik er det muliges kunst, og de 

nødvendige kompromisser, må indgås 

for at opnå resultater. Jeg er sikker på at 
vi nok skal nå i sikker havn, og at kom-

munen vil komme til at opleves som en 

serviceminded og erhvervsvenlig kom-
mune, med en hurtig og smidig sagsbe-

handling. En service til borgerne på alle 
områder, som vi kan være bekendt. 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald 97381445 

Børnenes Hus/Inst: Konst. 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Konst. 97384177 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Heidi Brinch Hansen 97384426 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Grønbjerg Friskole Per H. Lauritsen 97384486 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset:  97384076 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl 97384040 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Sogneforening: Malene Cadovius 97382627 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Hans Jørgen Petersen 97384139 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk  
Rutebilernes informationscentral:  
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -------------------------- 97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ------------------------------- 97 35 06 77 
 

Vagtlægen i regionen:70 11 31 31 Alarmcentralen:--------- 112 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
 
Tlf.: 97 38 40 50 
 
Bogbussen 
 
Mandag: 1710 - 1745 

 
Tlf.: 24 40 39 87 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Hans Jørgen Petersen 
 
Tlf.: 97 38 41 39 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og lør-
dag:  Lukket 
 
Tlf.: 97 38 42 85 
 
Kirkebil: 
Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
 
Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 
 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag 

og Nytårsdag 
 
Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 

800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
Tlf.: 97 38 40 42 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

Landbobanken: 
 
Torsdag: 1500 - 1730 
 
Tlf.: 97 38 40 49 
 
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 
 
 

LLLL  Se rv i cemedde le lse r  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 

Servicecenter Videbæk 
Dyrvigsvej 9 
6920 Videbæk 

Åbningstid 
Man-onsdag kl. 9.30-15.00 
Torsdag kl. 9.30-16.45 
Fredag kl.  9.30-13.00 

Telefontid 
Man-onsdag kl.  8.00-15.30 
Torsdag kl.  8.00-17.00 
Fredag kl.  8.00-13.30 
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 JANUAR Side   Side 

MA 14  Dagen er tiltaget med 0t 57m3  LØ 16   

TI 15   SØ 17  Kirke 10.30  

ON  16   MA 18  8  

TO 178 Indskrivning Friskolen 33 TI 19 Havekreds 31 

FR  18   ON 20   

LØ  19   TO 21   

SØ  20  Kirke 10.30  FR 22   

MA  21  4  LØ 23 Deadline Runestenen  

TI  22   SØ 24 Skuddag Kirke 10.30 12 

ON  23   MA 25  9  

TO  24   TI 26   

FR  25 Fællesspisning 43 ON 27   

LØ  26   TO 28   

SØ  27  Kirke 10.30  FR 29   

MA  28  5   MARTS  

TI  29 Generalforsamling So 11 LØ 1   

ON  30   SØ 2  Kirke ingen  

TO  31 Jagtforeningen Generalfors. 15 MA 3  10  

 FEBRUAR  TI 4   

FR  1 Forslag til Friskole general 43 ON 5 Fam&Sam general 37 

LØ 2   TO 6   

SØ 3 Fastelavnsfest Kirke ingen 26 FR 7   

MA 4 Litteraturaften (KS) 6 45 LØ 8    

TI 5 Vandværket Generalforsamling 46 SØ 9  Kirke 9.00 (AH)  

ON 6   MA 10 Med en revolver i nakken (KS) 11 45 

TO 7 Skolefest i Grønbjerg  TI 11 Tilm. Sommerbadminton 46 

FR 8 Elevfri  ON 12 Fam&Sam 37 

LØ 9   TO 13   

SØ 10  Kirke ingen  FR 14 Gymnastikopvisning 42 

MA 11 Skolens  7  LØ 15 Badmintonturnering 37 

TI 12 Vin-  SØ 16 Badmintonturnering Kirke   

ON 13 ter  MA 17  12  

TO 14 fe  TI 18   

FR 15 rie  ON 19  Dagen tiltaget med 5t 46m  
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Fortsat fra side 3..... 
 

Der er udarbejdet nye politikker på stort 

set alle områder, og opgaven bliver nu at 
få politikkerne implementeret, og få 

handling sat bag de fine ord som indgår. 
Der er endnu et godt stykke vej før vi 

kommer i mål, og på nogle områder vil 

det være nødvendigt at der tilføres flere 

recourser for at det skal lykkes. Person-
ligt har jeg et meget stærkt ønske om at 

der kan findes flere midler til at støtte 
op om de mange initiativer som kom-

mer fra lokale ildsjæle, foreninger m.v. 

 
Jeg ser frem til det politiske arbejde i 

2008, og ønsker godt nytår. � 

Indsamling af Gammelt Jern 
 

Du kan støtte friskolen  

ved at benytte de opstillede containere til skrot 
 

Man kan nu komme af med gammelt jern, metal og andet metalskrot - 

hver dag. 

 

Støtteforeningen for Grønbjerg Friskole har fået opsat containere til for-

målet bag Grønbjerg Møbelindustri. 

 

Der er foreløbig  

• en stor container til gl. jern 

• en mindre til aluminium (øl- og sodavandsdåser og nogle konser-

vesdåser, nogle cykelfælge uden eger) 

 

Lægges separat 

• Rustfrit stål 

• Ledninger m.v. kobber og messing 

 

Er man i tvivl om metallets art så læg det ved si-

den af containeren så vil det blive sorteret. 

 

Overhold venligst sorteringsanvisningen 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Lyngdal åbnede april 2001 og blev er-
klæret lukket på byrådsmødet d. 11. de-

cember 2007. 
 

Vi på Lyngdal vil gerne takke for det go-

de naboskab vi har oplevet gennem de 6 
½ år institutionen har eksisteret. 

 

Da Lyngdal startede op i 2001, oplevede 
vi en stor interesse. Alle var imødekom-

mende og vores bekymringer om for-
domme mod vores beboere blev gjort til 

skamme. Vores beboere har altid følt sig 

godt behandlet. Vi vil specielt rette en 
tak til Jørn Bak og hans familie. Jørn åb-

nede sit hjem og var altid klar med en 
hjælpende hånd. Beboerne har især haft 

stor fornøjelse af de mange gåture efter 

mælk og det at ”nusse med Jørns dyr. 
Vi vil også rette til tak til Søren og hans 

familie (og Sussi). Beboeren har været 

beærede over at bliver inviteret til at kø-

re halm med efterfølgende middag. Vi 
håber at Sussi finder ud af at der ikke 

længere er nogen at lege med. 
Der har i alt været indskrevet ca. 76 be-

boere på Lyngdal. Mange af dem klarer 

sig godt i dag. Grønbjergs åbenhed og 
imødekommenhed har været medvirken-

de til at vores beboere har kunnet føle sig 

som ”almindelige og hele mennesker”. 
Beboerne blev inviteret til gadefest og 

Sankt Hans og div. Sportsaktiviteter. Det 
var ikke altid beboerne sagde tak til til-

buddene pga. fx problemer i forhold til 

alm. omgang med alkohol og sociale 
problemer, men invitationerne var altid 

en glæde i sig selv. 
 

Det er med beklagelse at vi må lukke 

Lyngdal. Lyngdals lukning ser vi som et 
resultat af den besparelse der i dag finder 

sted i Kommunerne og den offentlige 

sektor. 
De svageste i 

samfundet vil 
altid være en 

dårlig forret-

ning og hjæl-
pen og pladsen 

bliver ikke 
større. 

Dette kan man 

ikke sige om 
folkene i Grøn-

bjerg og om-

egn. Vi har al-
tid følt, at der 

var plads til os 
og derfor vil I 

få en plads i 

vores hjerte. 
Tak!  � 

���� Tak for et godt naboskab 
 
 
Ved: Personalet på Lyngdal 
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Jasmin Cao´s beretning om en alminde-
lig uge om min skole på Holstebro Bal-

letskole og fra min fritid. 
 

Ingen skal være i tvivl om at jeg elsker at 

danse, og jeg danser også rundt hjemme i 
vores stue både når jeg står op og før 

sengetid. 

 

Balletskolen 

Jeg startede inde på Balletskolen i Hol-
stebro i august måned 2004 i 0. klasse, 

hvor jeg havde 4 timers undervisning 

hver dag og lidt leg over i dansesalen et 
par gang om ugen. 

 
Fra 1. klasse gik jeg på Danse- og mu-

siklinjen (DM), hvor der var daglig un-

dervisning af en times varighed. 

På skolen har vi to linjer: Ballet og dan-
se- og musiklinjen, alle elever går sam-

men i læseskolen, hvor jeg nu går i 3. kl.. 
Vi er 16 elever i min klasse 15 piger og 

en dreng. På skolen er vi 117 elever og 

der er klasser helt fra 0. kl. til og med 10. 
kl. 

 

Jeg vil fortælle om både min skole og 
min fritid, så I kan se hvad en uge inde-

holder for mig. 
Min mor kører mig oftest i skole om 

mandagen, da jeg skal have så mange 

ting med i skole, både skoletaske, udetøj 
og ikke mindst dansetøj. 

De andre dage tager jeg bussen i skole 
og tager bussen hjem igen om eftermid-

dagen, dog bliver jeg hentet om freda-

gen, da skal alt dansetøj, skoletaske og 
udetøj med igen for at blive vasket og 

klar til en ny uge. 

Jeg møder hver dag kl. 08.00 og har dag-

���� Jasmin Cao Dam 
 
 

Jasmin i et optrin fra McMillans danse- og balletskole Tarm 
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ligt fri kl. 14.00, så jeg tager hjemmefra 
ved 7-tiden og er hjemme igen ved 15-

tiden. 
 

På læseskolen undervises vi i dansk, ma-

tematik, engelsk, historie, natur og tek-
nik, billedkunst og kristendom. Jeg kan 

godt lide alle mine fag, men jeg elsker 

mest matematik og natur og teknik, jeg 
har nogle søde lærere, min klasselærer 

hedder Marlene, hende har vi til dansk 
og billedkunst. I matematik har vi en 

mand, Erik, ham kan jeg også godt lide 
og han er god til at fortælle, hvordan vi 

skal regne stykker ud, hvis vi ikke kan 
finde ud af det, ham har vi også til natur 

og teknik. Jeg kan godt lide at have sko-

letimer. Vi skal lave mellem 10-20 mi-
nutters matematik dagligt i vores ekstra 

bog og i dansk skal vi læse 15-30 minut-

ter dagligt og hver uge har vi en ugeop-
gave for, hvor vi skal skrive mindst en 

side og hver anden onsdag har vi diktat 
for. 

Fra turneringen i Aarhus den 3. november hvor Annesofie og Jasmin fik den øverste plads på podiet. 
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Hver dag danser jeg sammen med mine 

klassekammerater og dem fra 4. klasse 1 
time og 15 min., hvor vi undervises i 

moderne dans, hip-hop, ballet, standard 

og latin. Vi har fast 3 lærere om ugen. 
Nønne som vi danser moderne dans og 

ballet med 3 gange om ugen. I standard 

og latin har vi Ashlye og Bjørn. Vi skal 
til alle vores dansetimer have styrketræ-

ning både før og efter, og når der er for 
mange som ikke hører efter, så skal vi la-

ve armbøjninger eller løbe rundt i danse-

salen med armene oppe, det kan godt 
være hårdt, men jeg elsker når vi skal la-

ve armbøjninger. Jeg glæder mig hver 
dag til at skulle i skole både til timerne 

og til at komme til at danse. 

 
Hvert år har skolen en forestilling, som 

vi øver på skal blive klar til premieren i 

marts/april måned. I år øver vi på ”Emil 
fra Lønneberg” som har premiere søndag 

den 20. april 2008 i Holstebro – og jeg 
håber at vi igen i år skal på turne med fo-

restillingen, det har vi været de andre år, 

det er sjovt. Det er DM-eleverne fra 0.-4. 
klasse som skal optræde med ”Emil fra 

Lønneberg”. Vi skal til Sverige og se 
Astrid Lindgrens verden i juni måned  

med Balletskolen, hvor vi skal optræde i 

parken deroppe – åh det glæder jeg mig 
til det bliver sjovt. Jeg elsker at stå på en 

scene. 
De store klasser fra 5.-10. skal opføre 

”Chiggo”. 
 

Fritiden 

I min fritid får jeg klaverundervisning en 
gang om ugen, og det glæder jeg mig til, 

og min mor og far siger at jeg god til at 

spille, men jeg øver også hver dag, speci-
elt inden jeg skal i seng, eller lige inden 

jeg skal med bussen om morgenen. 
 

Ud over klaverundervisningen danser jeg 

to slags dans i min fritid, ballet to gange 
om ugen i Tarm hos McMillans danse- 

og balletskole, så når jeg kommer hjem 
fra skole tirsdag med bussen kl. 15, så 

får jeg lidt at spise og får lavet mine lek-

tier, så skal jeg være til ballet kl. 18.00 
og frem til kl. 19.50, så har jeg fået af-

tensmad inden mor og mig kører hjem-

mefra, og så får jeg lidt frugt og noget at 
drikke inden sengetid. 

Onsdag skal jeg til dans i Struer Stan-
dard/latin, hvor jeg danser med Anneso-

fie hende går jeg også i klasse med og 

hun bor i Lemvig. Nogle gange kører 
min mor os til dans i Struer og andre 

gange er det Annesofies mor der gør det. 
Der får vi undervisning 1 time. 

Torsdag er nok den hårdest dag, da jeg 

danser både i Tarm og Struer den dag. 
Først er Annesofie og mig til danseun-

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

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

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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dervisning i Struer af en times varighed, 
så skal jeg en time efter danse i Tarm, så 

der er mor og mig først hjemme igen lidt 
i halv ni. Der skiftes min mor og Anne-

sofies mor også til at kører os til dans i 

Struer, så der får vi også lidt mad når vi 
kommer hjem fra skole og fået lavet vo-

res lektier. 

 

Weekenden 

Weekenderne går tit med enten/eller bå-
de og turnering og optræden, så det er ik-

ke så tit jeg har mulighed for at komme 

ud at lege med nogen eller have nogen 
på besøg, men når det kan lade sig gøre, 

så har jeg det i hvert fald. 
Annesofie og mig har deltaget i mange 

turneringer, som vi har vundet enten 1. 

eller 2. pladser i, vi har kun 1 gang vun-
det 3. pladsen, vi elsker at komme ud at 

danse og vi kan godt lide at danse sam-

men. I år er vi, her den 1. december 
2007, blevet Jysk-Fynsk mester i både 

standard og latin og den 24. november 
2007 blev vi kåret som Danmarksmester 

i Rangturneringen i vores række, Talent 

Børn 1, der har vi fået en Pokal, som vi 

må beholde 1 år, så skal den afleveres, 
hvis vi ikke vinder den igen. 

Jeg er også meget ude at optræde med 
McMillans danse- og balletskole i Tarm. 

I år optræder vi med forestillingen 

”Askepot”, hvor jeg har forskellige rol-
ler. 

 

Weekenden bruger jeg både til turnerin-
ger og til optræden, men også til lektie-

læsning, det er sådan en uge for mig ser 
ud. 

I forbindelse med forestillingen på Bal-

letskolen kommer der oftest ekstra un-
dervisning til, og vi er somme tider også 

ude at optræde, hvis det falder sammen 
med det andet dans, så har skolen første-

prioritet altid. 

 
Jeg vil selv blive ved med at gå på sko-

len, til jeg skal videre, jeg ved nu at jeg 

vil være noget ved dansen. Jeg kunne 
godt tænke mig at tage ophold i udlandet 

for at uddanne mig til danser, så jeg kan 
undervise andre og komme til at optræde 

på teatre og der hvor man bruger danse-

re. � 

tirsdag d. 29. januar kl. 1900  
Vi glæder os til at se dig i 

Forsamlingshuset -  

hvor du kan høre om vort arbejde og nye tiltag 
 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest den 15. januar 2008 

 

dagsorden ifølge vedtægterne 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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Lad mig understrege med det samme at 
et skudår ikke har no-
get med jagt- eller 
skytteforeninger at 
skaffe. Selvom jeg har 
fundet dette billede på 
internettet under em-
net. 
Skudår er år med 366 dage i den al-
mindelige gregorianske kalender mod 
normalt 365 dage. Februar har i så fald 
29 dage mod normalt 28. I skudår be-
tragtes 24. februar som skuddag, dvs. 
den ekstra dag, hvilket dog ikke har no-
gen praktisk betydning. 
Et år er et skudår hvis årstallet er deleligt 
med 4. Dette gælder dog ikke årstal dele-
lige med 100, bortset fra dem, der er de-
lelige med 400. År 1900 var således ikke 
et skudår, men år 2000 var. 
 
I gennemsnit vil der dermed være 
365,2425 dage pr. år. Derudover korrige-
res med ujævne mellemrum for små vari-
ationer i jordens omdrejningshastighed 
ved indsættelse af et skudsekund. 
Skudåret er indført for at sikre, at kalen-
deren ligger fast i forhold til årstiderne. 
Med en fast længde af året på 365 dage 
ville tidspunktet for forårsjævndøgn flyt-
te sig én dag i løbet af ca. fire år. Efter 
730 år ville kalenderen være skredet i 
forhold til årstiderne, så foråret ville fal-
de i september, og efteråret i marts. 
Med et skudår hvert fjerde år passer det 
næsten. De ekstra regler om at springe 
skudåret over ved århundredeskiftet, og 
så alligevel have et skudår hvert 400. år, 
er indført for at få det til at passe endnu 
bedre. 
 

Hvilken dag er skuddagen?  
Både den 24 februar og den 29. kan be-
tegnes som skuddag. Hvorfor dét - og 
hvilken dag er den "rigtige"? 
 

Den 29. som skuddag 
Skikken med at regne den 24. som skud-
dagen bibeholdtes, også efter at februar 
fik 28 dage med Julius Cæsars 
"julianske" kalender. I nogle optegnelser 
støder man dog også på en klar folkelig 
opfattelse af, at det er den 29. I nyere tid, 
derfor også i dag, er det ofte den 29, der 
kaldes skuddag, eftersom det er denne 
dag, der er "skudt ind" i kalenderen for at 
få systemet til at passe. 
 
Ifølge en gammel tradition skal mænd, 
der afviser kvinders frieri på skuddag, i 
stedet give frieren 12 par silkehandsker. 
Ifølge overleveringen stammer traditio-
nen fra et dekret i 1288 af dronning Mar-
garet af Skotland. 
 
Hvorfor må pigerne fri på Skuddag?  
Tanken om at piger kan fri på skuddag 
kan føres tilbage til middelalderens Skot-
land 
 
En del af oprindelsen til skikken med, at 
kvinder må fri på skuddagen, skal måske 
søges på de bri-
tiske øer. I 
Skotland skal 
dronning Mar-
garet i 1288 ha-
ve dekreteret, 
at enhver kvin-
de "af både høj 
og lav byrd" 
kunne bejle på 
s k u d d a g e n . 
Hvis en mand 
ville afvise frie-
riet, skulle han 

���� Skudår i 2008 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
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bøde "den sum af en Dundis" - dvs. en 
betydelig bod. Den mand, der kunne do-
kumentere, at han allerede var trolovet 
med en anden, kunne naturligvis frit af-
slå en bejlerske. Hvis denne tradition er 
korrekt, har dronningen næppe selv taget 
initiativ til loven, da hun var født i 1283 
og i øvrigt døde som 8-årig. I 1600-
årenes England var kvindefrieriet tilsy-
neladende et privilegium, der varede hele 
skudåret igennem, for derefter i løbet af 
1700-årene at blive begrænset til selve 
dagen. I Norditalien og Frankrig kendtes 
skikken også i en kort periode, men ud-
døde siden hen. 
To helgeners aftale? 
En forklaring på skuddagstraditionen, 
som er endnu ældre end beretningen om 
dronning Margarets lov, er en irsk folke-
lig legende fra det 5. århundrede. I denne 
fortælles om en samtale mellem de to 
store irske helgener St. Patrick og St. 
Brigid, der var abbedisse i Irlands første 
nonnekloster, som lå i Kildare. I følge 
denne legende beklagede Brigid, at hen-
des kvinder var ulykkelige over at måtte 
vente længe på friere. Åbenbart friere, 
hvis tilbud om ægteskab kunne åbne klo-
sterets døre. Patrick tilbød da, at kvinder-

ne kunne få mulighed for at fri hvert sy-
vende år, men senere enedes de to om 
skudåret. Med til beretningen hører også, 
at Brigid efterfølgende friede til Patrick, 
men fik et nej, da han ikke ville bryde 
cølibatet. Han gav da sin forsmåede bej-
lerske et lille kys og en silkekjole som 
plaster på såret. Denne kære historie 
stemmer dog ikke helt med, at Patrick 
normalt angives at have levet fra 387 til 
461 og at Brigid grundlagde sit kloster 
omkring 470. 
 
Kun for sjov i Danmark 
I Danmark har kvindernes frieri på skud-
dagen næppe nogensinde været opfattet 
som andet end spøg og morskab. Det 
udelukker naturligvis ikke, at piger kan 
have brugt lejligheden til at fri til deres 
kæreste. I Danmark er den traditionelle 
"kompensationsgave" normalt 12 par 
strømper eller 12 par handsker. Man kan 
dog også møde andre krav, fx "en silke-
kjole". Gavernes art giver kraftige fin-
gerpeg om, at denne del af skikken ikke 
mindst skal findes i borgerlige miljøer. 
En landbokvinde havde begrænset brug 
for handsker og fine strømper. 
(Fra forskellige kilder) � 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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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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���� Lærer Anders Chr. Vestergaard  
 

Runestenen er sammen med Lokalhistorisk 

Arkiv kommet i besiddelse af Lærer Anders 

Chr. Vestergaards erindringer fra sin tid i Nr. 

Omme skole og Ommelund i perioden fra 

1895 - 1931. 

Lærer Vestergaard er én af de foregangsmænd 

der var med til at oprette mangt og meget i 

Sognet. Lærer Vestregaard var bl.a. medstifter 

af Kiddal-Klink og Nørhede Aktieplantage, 

Grønbjerg mejeri, Grønbjerg Forsamlingshus 

og meget andet deltog han i.  I nogle sammen-

hænge bliver Anders Chr. Vestergaard be-

nævnt Laustsen eller Lauritsen. Anders Chr. 

beder om og får i 1905 navneændring til An-

ders Chr. Vestergaard.  

Anders Chr. Vestergaards erindringer vil blive 

bragt her i Runestenen. 

Portrætterne af Anders Chr. Vestergaard kan 

ikke dateres, men vi har en yngre og en ældre 

udgave. 

 

Hen paa Sommeren 1893 havde jeg altsaa 

et Eksamensbevis, der gav adgang til 

Ene- og Førstelærerembede, samt en Del 

Anbefalinger, og da jeg var 26 aar gI. og 

havde Første Karakter, vilde jeg prøve 

paa at undgaa det sædvanlige, nemlig 

først at blive Andenlærer, og derfor kun 

søge Enelærerembeder, og saa desuden 

søge at slippe fra Maabjerg saa hurtig 

som muligt, thi de 22 Kr. maanedlig, saa 

nær ved Holstebro, og samvær med ung-

dommen i de omliggende Gaarde, forslog 

ingen steder. Lovise sagde ogsaa siden, at 

det var godt, jeg var kommen fra Maa-

bjerg, for ellers var jeg vist gaaet "paa 

Sognet". Naa, saa galt var det vist ikke 

gaaet, men det skal huskes, at det egentlig 

først var, da jeg oplevede min ungdom, 

og det er rigtigt, at de 22. Kr. havde svært 

ved at slaa til, men det var nu alligevel en 

storartet Tid, den Tid jeg var i Maabjerg.  

Grønbjerg Jagtforening 
 

Afholder ordinær generalforsamling i 
 

GIFs klubhus, Frydendalsvej 
 

Torsdag den 31. januar 1930 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Bestyrelsen 


	s 1.pdf
	s 2.pdf
	s 3.pdf
	s 4.pdf
	s 5.pdf
	s 6.pdf
	s 7.pdf
	s 8.pdf
	s 9.pdf
	s 10.pdf
	s 11.pdf
	s 12.pdf
	s 13.pdf
	s 14.pdf

