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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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STENEN

I Redaktionen
Kære læsere - borgere i Grønbjerg!
Godt Nytår!
Ligesom alle andre store medier gør det,
så vil vi her i Runestenen også gøre status for året der gik.
2007 har i sandhed været et begivenhedsrigt år for Grønbjerg.
Nogle af begivenhederne er kommet til
os udefra, men langt de fleste er begivenheder er sat i gang af foretagsomme mennesker i lokalsamfundet.
Bredbåndet tog for alvor fart i 2007 og
de første brugere blev koblet op i slutningen af året. Et par gode og ihærdige ambassadører, Niels Jørgen Sønderby og
Tommy Kjeldgaard har i den grad fremmet processen.
Kunst i Multisalen - som har været under vejs i mange år er endelig blevet effektueret med store billeder af vores lokale kunstner Jane Bjørneboe.
Renovering af vandværket - en begivenhed 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 Ungdomsklubben.
Brudebutikkens farvel til Grønbjerg efter 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 begivenhederne i Grønbjerg i 2007. Både
Gymnastikforeningen og Forsamlingshuset 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-
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ste leder.
Støtteforeningen til Grønbjerg Friskole
blev oprettet samtidig med Grønbjerg Friskoles 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 graver i Ommegårds marker. Ca. 22 arkæologistuderende 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 sundhed og velvære
Vores familie i USA er kommet vel hjem
igen. Familien Risom-Christensen Nylandsvej var i USA i godt et halvt år. 

Deadline for nr. 91 er
lørdag d. 23. februar
Bladet udkommer
onsdag d. 12. marts

RUNESTENEN
www.runestenen.dk
www.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.

I Nyt fra Byrådet
Ved:

Hans Østergaard
97 38 14 45

Allerførst vil jeg benytte
lejligheden til at ønske Runestenens læsere et godt
nytår 2008. Det nye år vil
give mange nye udfordringer, og for Jer i Grønbjerg vil det vel primært være starten af en ny Friskole der
vil være den helt store opgave.

Det har været en meget stor mundfuld,
og undervejs har det da også været nødvendigt at sluge endog meget store kameler. 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 kommunen vil komme til at opleves som en
serviceminded og erhvervsvenlig kommune, med en hurtig og smidig sagsbehandling. En service til borgerne på alle
områder, som vi kan være bekendt.
fortsættes side 6

Her ved årsskiftet er det tid for status
over det første år i RKSK. Et meget hektisk år hvor mange store beslutninger er
truffet, herunder beslutning om strukturelle ændringer. Jeg har ofte mødt kritik
af, at byrådet absolut allerede i dets 1. leveår gennemfører strukturelle ændringer,
og for mange har det nok virket som værende hastværk. I den forbindelse vil jeg
minde om, at det siddende byråd tiltrådte
1. januar 2006, som sammenlægningsudvalg. Byrådet har derfor haft mere end 1
år til at forberede mange af de beslutninger som er taget i det forløbne år.
Sammenlægning af 5 kommuner er ikke
nogen enkelt sag. Harmoniseringen af alle driftsområder er næsten gennemført,
og har for nogle betydet en nedgang i
servicen, og for andre en mindre fremgang. 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 ændringer som der her har været tale om, vil det
være naturligt løbende at evaluere på resultatet, og der vil da også løbende blive
tale om tilpasninger for at opnå det optimale resultat.
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L Servicemeddelelser 7
Læge H. Thomsen
Tlftid:
800 - 900
Konsultation:
efter aftale

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

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

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
Bogbussen
Mandag: 1710 - 1745

Kirkebil:
Tlf: 20 13 25 13 Vildbjerg Taxi

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

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

Genbrugspladsen:
Nylandsvej - åben
Lørdag
1000 - 1200

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

Tlf.: 97 38 41 39
Ringkøbing - Skjern kommune: Diverse servicecentre 99 74 24 24
Servicecenter Videbæk
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Postkasserne tømmes:

Åbningstid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.
Ved skolen:
Ved Brugsen:

Telefontid
Man-onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

9.30-15.00
9.30-16.45
9.30-13.00

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

8.00-15.30
8.00-17.00
8.00-13.30

Søn- og helligdage kl. 1750

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
00
00
Søndag kl.
12 - 21
Skjern ------------------------------- 97 35 06 77

Vagtlægen i regionen:70 11 31 31
Billardklubben:
Brugsens Bestyrelse
By- og Erhv.udv:
Byrådet - lokalt:
Børnenes Hus/Inst:
Børnenes Hus/Sk:
Dagplejerep
Familie & Samf:
Flagalle
Forsamlingshuset:
Fællesbestyrelsen:
Grønbjerg-2000:
Grønbjerg Friskole
Gymnastikforen.:
Havekredsen:
Idrætsforeningen:
Jagtforeningen:
Kirkebetj/Graver:
Kultur og Samvær:
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Niels Erik Jakobsen
John Asmussen
Ivan Mortensen
Hans Østergaard, Spjald
Konst.
Konst.
Heidi Brinch Hansen
Jytte Nilausen
Holger Therkildsen
Heidi Brinch Hansen
Sten Schmidt
Per H. Lauritsen
Klaus Tang
Eva Broni
Else Marie Kokholm
Jørn Bank
Klaus Tang
Ingrid Kirk

97384468
97384285
97384211
97381445
97384066
97384177
97384426
97384378
97384161
97384383
97384426
97384848
97384486
97384358
97384179
97384580
97384498
25323358
97384020

Alarmcentralen:--------- 112
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
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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. Personligt har jeg et meget stærkt ønske om at
der kan findes flere midler til at støtte
op om de mange initiativer som kommer 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 formålet bag Grønbjerg Møbelindustri.
Der er foreløbig
•
en stor container til gl. jern
•
en mindre til aluminium (øl- og sodavandsdåser og nogle konservesdåser, 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 siden af containeren så vil det blive sorteret.
Overhold venligst sorteringsanvisningen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
6

I Tak for et godt naboskab
Ved: Personalet på Lyngdal

Lyngdal åbnede april 2001 og blev erklæret lukket på byrådsmødet d. 11. december 2007.
Vi på Lyngdal vil gerne takke for det gode 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 imødekommende og vores bekymringer om fordomme 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 åbnede 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 beboere på Lyngdal. Mange af dem klarer
sig godt i dag. Grønbjergs åbenhed og
imødekommenhed har været medvirkende 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 tilbuddene 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 forretning og hjælpen og pladsen
bliver
ikke
større.
Dette kan man
ikke sige om
folkene i Grønbjerg og omegn. Vi har altid følt, at der
var plads til os
og derfor vil I
få en plads i
vores
hjerte.
Tak! 
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I Jasmin Cao Dam
Jasmin Cao´s beretning om en almindelig uge om min skole på Holstebro Balletskole 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 Holstebro 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 musiklinjen (DM), hvor der var daglig undervisning af en times varighed.

På skolen har vi to linjer: Ballet og danse- og musiklinjen, alle elever går sammen 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 indeholder 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 eftermiddagen, dog bliver jeg hentet om fredagen, 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 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 15tiden.
På læseskolen undervises vi i dansk, matematik, engelsk, historie, natur og teknik, 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 skoletimer. Vi skal lave mellem 10-20 minutters matematik dagligt i vores ekstra
bog og i dansk skal vi læse 15-30 minutter dagligt og hver uge har vi en ugeopgave 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 styrketræning både før og efter, og når der er for
mange som ikke hører efter, så skal vi lave armbøjninger eller løbe rundt i dansesalen med armene oppe, det kan godt
være hårdt, men jeg elsker når vi skal lave 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 forestillingen, 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, specielt 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 danseog balletskole, så når jeg kommer hjem
fra skole tirsdag med bussen kl. 15, så
får jeg lidt at spise og får lavet mine lektier, så skal jeg være til ballet kl. 18.00
og frem til kl. 19.50, så har jeg fået aftensmad inden mor og mig kører hjemmefra, og så får jeg lidt frugt og noget at
drikke inden sengetid.
Onsdag skal jeg til dans i Struer Standard/latin, hvor jeg danser med Annesofie 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
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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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 Annesofies 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 vores lektier.
Weekenden
Weekenderne går tit med enten/eller både og turnering og optræden, så det er ikke 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 vundet 3. pladsen, vi elsker at komme ud at
danse og vi kan godt lide at danse sammen. 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 roller.
Weekenden bruger jeg både til turneringer og til optræden, men også til lektielæsning, det er sådan en uge for mig ser
ud.
I forbindelse med forestillingen på Balletskolen kommer der oftest ekstra undervisning til, og vi er somme tider også
ude at optræde, hvis det falder sammen
med det andet dans, så har skolen førsteprioritet altid.
Jeg vil selv blive ved med at gå på skolen, 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 dansere. 

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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I Skudår i 2008
Ved: Mogens Ballegaard

Lad mig understrege med det samme at
et skudår ikke har noget med jagt- eller
skytteforeninger at
skaffe. Selvom jeg har
fundet dette billede på
internettet under emnet.
Skudår er år med 366 dage i den almindelige gregorianske kalender mod
normalt 365 dage. Februar har i så fald
29 dage mod normalt 28. I skudår betragtes 24. februar som skuddag, dvs.
den ekstra dag, hvilket dog ikke har nogen praktisk betydning.
Et år er et skudår hvis årstallet er deleligt
med 4. Dette gælder dog ikke årstal delelige med 100, bortset fra dem, der er delelige 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 korrigeres med ujævne mellemrum for små variationer i jordens omdrejningshastighed
ved indsættelse af et skudsekund.
Skudåret er indført for at sikre, at kalenderen ligger fast i forhold til årstiderne.
Med en fast længde af året på 365 dage
ville tidspunktet for forårsjævndøgn flytte sig én dag i løbet af ca. fire år. Efter
730 år ville kalenderen være skredet i
forhold til årstiderne, så foråret ville falde 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.
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Hvilken dag er skuddagen?
Både den 24 februar og den 29. kan betegnes som skuddag. Hvorfor dét - og
hvilken dag er den "rigtige"?
Den 29. som skuddag
Skikken med at regne den 24. som skuddagen 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 traditionen fra et dekret i 1288 af dronning Margaret af Skotland.
Hvorfor må pigerne fri på Skuddag?
Tanken om at piger kan fri på skuddag
kan føres tilbage til middelalderens Skotland
En del af oprindelsen til skikken med, at
kvinder må fri på skuddagen, skal måske
søges på de britiske øer. I
Skotland skal
dronning Margaret i 1288 have dekreteret,
at enhver kvinde "af både høj
og lav byrd"
kunne bejle på
skuddagen.
Hvis en mand
ville afvise frieriet, skulle han

bøde "den sum af en Dundis" - dvs. en
betydelig bod. Den mand, der kunne dokumentere, at han allerede var trolovet
med en anden, kunne naturligvis frit afslå 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 1600årenes England var kvindefrieriet tilsyneladende 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 uddøde siden hen.
To helgeners aftale?
En forklaring på skuddagstraditionen,
som er endnu ældre end beretningen om
dronning Margarets lov, er en irsk folkelig 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 hendes kvinder var ulykkelige over at måtte
vente længe på friere. Åbenbart friere,
hvis tilbud om ægteskab kunne åbne klosterets døre. Patrick tilbød da, at kvinder-

ne kunne få mulighed for at fri hvert syvende 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 bejlerske 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 skuddagen 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 silkekjole". Gavernes art giver kraftige fingerpeg 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 bygningssnedker
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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I 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 sammenhænge bliver Anders Chr. Vestergaard benævnt Laustsen eller Lauritsen. Anders Chr.
beder om og får i 1905 navneændring til Anders 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 ungdommen i de omliggende Gaarde, forslog
ingen steder. Lovise sagde ogsaa siden, at

det var godt, jeg var kommen fra Maabjerg, 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
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Derfra skulde jeg, og det snarest muligt.
Det første embede var Stauning Vester Skole, jeg søgte
det, fordi jeg kendte det fra min Dejbjergtid. Søgaard
gav mig et Kursus i, hvorledes jeg skulde overvælde
Sognerødderne, men det maa ikke have været det rette,
han tærpede ind i mig, eller ogsaa jeg har været tungnem, for jeg blev ikke indstillet. Saa i December startede
jeg med allerførste Tog fra Holstebro og over Ringkøbing Syd paa til Bramminge, og kom her endnu før det
blev lyst. Jeg fandt dog Vejen til Grimstrup, hvor jeg
søgte Kirkesangerembedet. Da det blev Aften sad jeg
hos det sidste Sogneraadsmedlem, og der var godt og vel
en Mil til Varde og 50 Minutter til toget skulle gaa. Jeg
kom 5 Minutter før Toget skulde gaa, men den gang
kunde jeg bruge benene, dog en streng dag havde det
været. Jeg blev ikke indstillet.
Saa 5te juledag tog jeg til Ringkøbing, var paa Højskolehjemmet om Natten, og jeg bad om at blive vækket saa
tidlig, at jeg kunne komme med Toget syd paa ved Femtiden. Før det blev lyst stod jeg af i Tarm for at tage med
dagvognen til S. og N. Bork, hvor begge Kirkesangerembeder var ledige. Jeg kom til Sogneraadsformanden i
S. Bork ca. kl. 1 og her spiste jeg til middag og snakkede
længe med Formanden, der var meget tiltalende. Ca. kI.
2 1/2 gik jeg saa omkring i "pegende Mørke" til Sogneraadet, til kl. 11. De var alle flinke, men jeg havde ikke
Anelse om, hvor jeg gik omkring. Inden jeg gik fra eet
Sted, fik jeg forklaret, hvorledes jeg skulle finde den
næste. Mellem 12 og 1 bankede jeg paa i Lydom Kro.
Man lukkede mig lidt gnavent ind, og det klarede ikke
det mindste op i ansigtet, da jeg sagde, at jeg skulde op
og have lidt at spise, saa jeg kunde komme med postvognen til Tarm kI. 5 1/2. - Jeg blev indstillet som nr. 2
til det ene embede og det kunde jeg sikkert takke Formanden for, men Vikar i embedet var indstillet som nr.
1, og han fik pladsen. Den 2. maj i dejligt Vejr var jeg
atter paa Jagt, da gæstede jeg Sogneraadsmedlemmerne i
Roslev, i Salling, overnattede i Nykøbing paa Mors og
hjemsøgte derefter Ørding paa Sydmors. Det første Sted
vilde Præsten have mig, men det slog ikke til. - Her skal
jeg have Indskudt, at far gav mig en 1.ste klasses cykel,
en Adler, til Kr. 250. De andre tre havde hver faaet en
Fjedervogn, jeg fik en cykel, den brugte jeg herefter paa
min embedsjagt saa vidt muligt. Jeg søgte Vrou, men
man sagde straks, nytter ikke, her er en Favorit, Rønbjerg, det fattigste Hedesogn, jeg har set, Daubjerg, men
blev ingen steder indstillet. Saa i ferien altsaa 1894, ser
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jeg at embedet paa Drejø er ledig. 1400
Kr. i løn og 300 Kr. som Postmester paa
øen. Det var noget afsides, men hvad,
naar jeg var blevet rig, vilde jeg lade mig
forflytte og desuden hørte Øen ind under
Svendborg Folketingskreds, hvor lærer
Jørgensen, Maabjerg, var valgt, og hans
Anbefaling maatte derfor have vægt der.
Jeg talte med Jørgensen om det, og han
sagde:
De er alle mine folk der paa øen (altsaa
Venstre). Jeg cyklede saa til Svendborg,
og næste dag tog jeg med den lille Drejødamper til Drejø. Præsten og et medlem
af Sogneraadet var ombord, og jeg præsenterede mig for dem begge. Den sidste
kunde ikke forstaa mig, saa det var ikke
saa heldigt, derimod gik det bedre med
præsten.
Jeg hjalp ham med at bære en tung kuffert, fra landgangen op til Præstegaarden.
Der fremkom følgende ordskifte:
Præsten: Er De gift?
Jeg: Nej.
Præsten: Er De forlovet?
Jeg: Nej.
Præsten: Saa maa De se at blive det før
De kommer her, for ellers bliver De det
aldrig
Jeg: Det er ingen komplement til Drejøpigerne.
Præsten: Det er det ikke, og det skal det
heller ikke være.

Der laa ca. 25 Smaagaarde midt paa øen
tæt samlede. Mænd og Kvinder saa alle
ens ud, syntes jeg, og alle havde Rasmus
til navn. Da eftermiddagen var gaaet
kendte de mig alle, og jeg dem - alle og
ingen. De levede primitivt. Jeg spiste et
Sted, der var ikke Dug paa Bordet, ingen
tallerken, rugbrødsskiverne blev lagt paa
det bare Bord, og kød, pølse kom ind i et
fladt fad, og der var kniv, men ingen gaffel. Jeg skulle være hos et af Sogneraadsmedlemmerne om Natten, og jeg

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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paa havet, saa snart jeg gik
lidt til én af siderne, nej her
vilde jeg vist ikke komme
til at befinde mig vel, begyndte jeg at forstaa. Jeg
blev heller ikke indstillet,
og da jeg fik denne meddelelse, blev jeg i virkeligheden glad. - Hjemturen var
ikke let. Hen paa Efterm.
fik jeg en Fisker til at ro
mig ud til Damperen Ærøskøbing. Fiskeren kaldte det
storm, og jeg syntes ogsaa,
at vi gyngede mere op og
ned i den lille jolle, end jeg,
landkrabben syntes om. Da
jeg kom til Odense var det
Aften, og jeg fuldstændig
gennemblødt. Jeg cyklede
derfor videre til en Kro paa
den anden side byen, men
da jeg skulde i tøjet næste
morgen, var det endnu stiv
af fugt, men det blev tørt,
da jeg kom ud paa Landevejen igen, for da havde jeg
faaet blæst fra nordvest,
lige til jeg kom hjem, og da
havde jeg næsten ikke flere
kræfter.
Efter høsten søgte jeg TjørUdsnit af det originale eksamensbevis fra 1892
ring tæt ved Herning. Dette
embede ville jeg gerne have
hilste ham fra hans folketingsmand, lærer
haft, men her blev jeg slaaet vældigt ud af
Jørgensen, men der kom jeg galt af Sted,
en anden Seminarist Poulsen og det var
for manden var "Stokhøjre". Han var
ikke første gang, at vi var ude efter samfrygtelig vred paa Jørgensen, og jeg kunme embede, men denne gang tog han
de ikke godt helt sadle om, og da jeg fik
stikket hjem med glans. Vi skulle nemlig
at vide, at præsten ogsaa var højremand,
begge Overnatte i Kroen, og Kromanden
begyndte jeg at ane, at jeg vist kunde
var i Sogneraadet, og ud paa Aftenen blev
regne med et negativt resultat. - Næste
Stillingen den, at jeg sad mutters ene i et
formid. var jeg i Kirke, og jeg saa, at kohjørne af den store Krostue med en kop
ner og piger havde pæne træsko paa og
kaffe, mens Poulsen og Kromanden og
tørklæder over hovedet. Siden gik jeg
flere af stamgæsterne sad sammen om et
rundt paa Øen, og jeg syntes, jeg stødte
stort Bord, og Poulsen gav ud. Smaa
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"sorte" til hele selskabet - dog ikke til
mig. De andre gav ud, og omkring det
store Bord blev munterheden større og
større, og Poulsen var absolut Aftenens
Mand, men jeg gled ind, til en uhyggelig
"ingen ting", jeg følte slaget var tabt, og
det fik jeg at føle dagen efter, for da viste
det sig, at nogle af dem jeg gæstede,
kendte jeg fra Aftenen før, og det var mig
ikke mulig at aflokke dem nogen interesse for min person, jeg fik en kølig og
ligegyldig modtagelse, for man var klar
over, hvem der skulle være deres Degn,
og noget mismodigt cyklede jeg til Maabjerg. Poulsen blev nr. 1, og fik embedet.
Var Enelæreembeder utilgængelig for
mig! Jeg havde i alt fald ikke hidtil opnaaet noget, skønt jeg havde anstrengt
mig tilstrækkeligt, og maaske var min
haand, en hindring for mig for at komme
frem. Jeg var ved at tro det, men saa var
det vel bedst, at jeg gik længere ned i
mine fordringer, og i stedet gav mig til at
søge Andenlærerembeder.
I oktober blev saa et saadant enbede ledigt ved Hovedskolen i Sevel, og det søgte jeg, men jeg rejste ikke derned, for jeg
tænkte, at maaske var det klogest, men
saa i begyndelsen af november ser jeg
følgende i Folkeskolen:
"Nr. Omme lærer og Kirkesangerembede.
Indt. 3 Tdr. 2 skp. rug og 1 Tdr. 3/4 skp.
byg, saakaldt gammelt degnekorn, der
leveres in nature, 6. Tdr. 1/4 skp. Rug og
22 Tdr. 6 -11/12 skp. Byg e. K., Offer og

Aggid. 270 Kr., skolep. 40 Kr, nærmest
20 snese æg, afløst med 5. 5/9 skp. Byg.
Kirkesangerløn 20 Kr. og som Kirkebylærer 10 Kr. modregningsmæssige Fourage. Ildebrændsel er efter planen 240 snese
tørv, 186 snese klyne og 11 traver lyng,
men har i aar været leveret med 668 snese
klyne og lyngen. Jordlod omtrent 8 Tdr.
land ager af middelmaadig beskaffelse og
12 Tdr. land hede. Gammel bolig reguleringssum 1217 Kr.. Saafremt et fremsendt
forslag til en forandring i Sognets Skoleforhold approbeteres af ministeriet, maa
den lærer, der kaldes, finde sig i de forandringer, som deraf følger med hensyn til
bolig og jordlod.
Forslaget gaar ud paa at Skolen flyttes
nærmere til Kirken, hvor der købes en
jordlod, omtrent paa 6. Tdr. land agermark af god beskaffenhed og hvor der
agtes bygget en Skolebygning til næste
sommer, idet den nuværende hovedskoles
bygninger og jordlod agtes solgte. Det vil
da ogsaa blive gjort til pligt for den nye
lærer at undervise om sommeren i biskolen, i Fjaldene, omtrent 1/2 Mil borte,
mod et vederlag af 75 Kr., samt at besørge Kirkeklokkens Ringning Morgen og
Aften, mod at opbære den derfor tillagte
betaling 10 Kr. Ans. s. t. Skoled. for Hind
m. fl. H. og sendes inden 21. november til
Provst Vilstrup, R. i Borris, pr. Borris
st.” (Ansøgningen sendes til skole?? for
Hind med flere Herred og sendes….. red) 

Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj
Tlf. 97 38 45 00
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I Vandkvaliteten i Grønbjerg 2007
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Miljøcenter Vestjylland I/S, der står for
prøvetagning af vandet i Grønbjerg, har
igen i år sendt en oversigt over de prøver, der er udtaget i årets løb. Alle
vandværker er forpligtigede til at offentliggøre resultatet af prøverne. Heldigvis er det ingen skam at offentliggøre tallene for Grønbjerg Vandværk.
Først dog lidt læsevejledning: Når Miljøcentret skriver <1 og kvalitetskravet
er <1, så betyder det, at måleudstyret
ikke kunne måle noget som helst.
Hvorfor skriver de så ikke bare 0? Det
gør de ikke fordi de ved kun hvad deres
måleudstyr fortæller dem, og udstyret
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siger mindre end 1. Der er med andre
ord ingen fare på færde.
Som det kan ses af nedenstående, så er
der målt et kimtal på 330, hvor kvalitetskravet er maksimalt 200. Det er
selvfølgelig ikke godt. Vi fik omgående
foretaget en ny måling, da resultatet
blev kendt for os. Denne nye måling viste, at der ingen problemer er med
vandkvaliteten, hvorfor hverken Miljøcenter Vestjylland, kommunen eller vi
er bekymrede. Måske skyldtes det høje
kimtal en fejl i udtagnings- eller måleproceduren. Vi ved det ikke.

Men her kommer oversigten fra Miljøcenter Vestjylland:
Der er i 2007 udtaget følgende prøver:

Hos forbrugere
På vandværk
Fra boringer
Fra ledningsnet

Ordinære
4
4
2
0

Opfølgning
0
1
0
0

Andet
0
0
0
0

ANALYSERESULTATER 2007
Parameter
Seneste
resultat
Kemiske:
Hårdhed
3,3
pH
8,42
Nitrat
<0,5
Jern
0,06
Mangan
<0,005
Nikkel
0,17
Flourid
<0,1

Laveste
resultat

Højeste
Resultat

Enhed

3,3
7,28
<0,5
<0,01
<0,005
0,17
<0,1

3,3
8,63
<0,5
0,07
<0,005
0,17
<0,1

° dH
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
F+L
V

Mikrobiologiske:
Coliforme bakterier
Eschericia coli (E.coli)
Kimtal 22 °C
Kimtal 36 °C

<1
<1
2
<1

<1
<1
330
1

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

<1
<1
< 200
< 20

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

<1
<1
18
<1

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

Kvalitetskrav

<
>

Sted

= mindre end
= større end

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 Grønbjergvej 39
Ved: Grete Tange

Et nyt par er flyttet ind i Grønbjergvej
39, og de har været så venlige at modtage mig og fortælle lidt om dem selv.
Han fortæller: ”Jeg hedder Bent Søndergård, er 52 år, født og opvokset i
Brejning på en ejendom på vejen fra
Brejning Kro til Ringkøbing. Jeg har gået i Spjald Skole, og jeg har taget en
landmandsuddannelse: været på landbrugsskole, soldat og tjent på landet.
Jeg var selvstændig landmand fra 1977
til 89, hvor jeg drev en gård med smågrise i Hvingel. Det kunne imidlertid ikke
gå, så jeg solgte og har siden arbejdet på
maskinstation og foderstofforretning, og
det gør jeg stadig, idet jeg nu arbejder på
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Borris Foderstof som fast nattevagt, hvor
jeg laver foder til dyrene. Det betyder, at
jeg begynder arbejdet søndag kl. 18.00
og arbejder til mandag morgen kl. 6.00.
Jeg har så fri til mandag aften, hvor nattevagten igen begynder. Sådan arbejder
jeg mandag, tirsdag og onsdag, hvorefter
jeg så har weekend, for igen at starte
mandag aften.
Jeg har ingen problemer med natarbejdet, for jeg kan sagtens sove, når jeg
kommer hjem – især efter at vi fik mørkelægningsgardiner op. Jeg sover så en 5
– 6 timer, så når det sidste skift har været
onsdag, er jeg tilstrækkelig træt til, at jeg
at jeg sagtens kan sove om aftenen. Jeg
synes, det er en rigtig god arbejdsfacon,

for det gør jo, at der bliver en dejlig, lang
weekend, hvor vi kan foretage os forskelligt sammen. Som det ses, arbejder
jeg fortsat indenfor landbrugsbranchen.
Jeg satser på at blive ved der, indtil jeg
kan få min pension.”
Hun fortæller: ”Jeg hedder Ingrid
Ewers, er 56 år, født i Horsens, opvokset
i Sverige, kom tilbage til Horsens, hvor
jeg havde min skolegang. Jeg fik ikke
nogen decideret uddannelse, men jeg har
bl.a. syet i en årrække, haft fabriksarbejde, været på kontor og arbejdet i køkken.
Jeg har boet på Sjælland i 14 år og arbejdet på SID. Min daværende mand havde
ansættelse der også. Han døde imidlertid
i 2002, og så ville jeg hjem til mine børn
i Jylland. Efter tilbagekomsten har jeg
boet i Ringkøbing og Herning, hvor jeg
mødte Bent, som jeg blev gift med, og så
er vi nu flyttet herud, og her vil vi blive,
til vi skal bæres herfra.
Jeg har fem børn, der bor i Ringkøbing,
Ulfborg, Herning op på Sjælland. Her på
mine ældre dage har jeg taget en uddannelse som psykoterapeut. Årsagen til at
jeg kom i gang med den uddannelse var,
at da min mand var død, gik jeg fuldstændig i sort, hvorfor jeg kom til en
psykolog, som gennem terapi hjalp mig
til at forstå og acceptere mit liv. Det
gjorde, at jeg fik lyst til at arbejde nærmere med det, og gennem uddannelsen
håber jeg, at jeg kan hjælpe andre i samme eller lignende situationer. Jeg har i
virkeligheden allerede startet lidt i det
små, men håber, at jeg på længere sigt
kan videreudvikle terapien.”

brug, men dels skal der mange penge til,
og dels ved han, at det bliver så som så
med friheden, så indtil videre er han tilpas med de faste arbejdstider og den faste løn. Han har sørget for, at jeg er blevet bedstefar til to piger, og det er rigtig
dejligt.
Nummer to arbejder i Ringkøbing på en
fabrik, der er underleverandør til Vestas,
og der er han netop blevet udnævnt til afdelingsleder. Han bor i Hee. De bor begge så tæt på, at det skulle være nemt at
besøge dem, men de har som alle andre
meget travlt, så det er ikke så tit, der kan
findes hul i kalenderen.”
Sammen fortæller de, at de er flyttet til
Grønbjerg, fordi huset netop var her. Det
skulle ligge mindre end 30 km fra Her-

Bredgade 64 6900 Skjern
97 35 12 1 1

Han fortæller: ”Jeg har to drenge på 30
og 25 år. Den ældste er landmand og arbejder som driftsleder på Holmsland på
en stor gård der. Han har ind imellem
luftet tanken om et selvstændigt land23

ning, da de har tætte kontakter til byen.
Det skulle være i 1 plan – det er det dog
ikke, men de har indrettet sig sådan, at
de ikke behøver at komme ovenpå. Det
var helt i orden, så de behøvede ikke at
lave noget, før de flyttede ind, men de
har dog lagt klinker i køkken-alrummet.
At der så var 20 km til Ulfborg og 22 til
Ringkøbing samt 32 til Borris var kun en
ekstra fordel. Nu ønsker Ingrid sig blot
en bil mere, så hun kan komme til Herning, hvor hun arbejder som frivillig i
genbrugsbutikken ”Igen” to dage om
ugen. Det ønsker hun at blive ved med,
for der er et godt samarbejde mellem de
frivillige. Det kan hun alligevel gøre,
fordi bilen er hjemme, mens Bent sover.
I øvrigt er hun førtidspensionist.
Da de flyttede herud håbede de at finde
natur og fred, og det synes de, at de har
fået. De boede før i Gullestrup, og det er
meget multietnisk, og ind imellem kunne
de føle, at de sad i en mellemøstlig by,
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fordi de ikke hørte anden tale, når de
kom udenfor deres egen havelåge.
De fortæller videre, at de her har fået
nogle rigtig søde naboer, der kom med
blomster, før de rigtigt var flyttet ind, og
det var de meget glade for. På den måde
følte de sig meget velkomne, og til sommer regner de med at kvittere på en eller
anden måde.
De har også en campingvogn, som hidtil
har stået fast i Hee, men de har købt en
ny og en ny bil, så nu vil de rundt og se
på Danmark på kortere eller længere ture, og det glæder de sig meget til. Derfor
har de talt om at tilrettelægge ferien på
den måde, at de tager en uge her og en
uge der i stedet for i industriferien, og på
den måde komme rundt til forskellige
egne. På disse ture skal de naturligvis have deres hunde: Emma og Pingo med,
for de er, som de siger ”deres børn”.

I øvrigt danser de også linedance i Ringkøbing, og det synes de er meget spændende og udfordrende. Han vil gerne ud
og fiske, og det er der også mulighed for
her.

himmel og jord, som vi ikke er bevidste
om, men som spiller ind på vort liv. Vi
ved i hvert fald, at penge ikke kan klare
alt, for man kan ikke købe sig til lykken.”

Hun fortæller: ”I min fritid maler jeg
malerier, og jeg har malet det billede, der
hænger der. (Hun peger hen på væggen)
Det forestiller Jesus, og han har betydet
rigtig meget for mig, da jeg havde det
værst. Jeg har gået til lidt undervisning
på VUC, men min far var god til at tegne, og jeg har nok arvet lidt af hans evner. Han spillede og sang også, og jeg er
meget glad for at synge ligesom resten af
familien, så man skal ikke blive forbavset, hvis der pludselig en dag lyder glad
sang her fra huset.
Jeg laver også kunstnegle, så hvis nogen
her skal være rigtig flot med ekstra
smukke negle, kan de blot komme til
mig.”

Til slut efterlyser de andre interesserede i
parapsykologi, med hvem de kunne danne en forening og få folk med alternative
evner til at komme og give deres erfaringer videre. Emner, der kunne komme på
tale, ville f. eks. være healing, kontakt til
afdøde, clairvoyance eller andre ting.

Han fortæller: ”Jeg har altid haft en fornemmelse for massagens positive virkning på mennesker, og allerede tidligt
begyndte jeg at massere folk, hvis de
havde ondt i skuldre eller nakke, og det
syntes de hjalp. Jeg har aldrig taget nogen uddannelse indenfor massagen, men
jeg tror, at jeg har det i fingrene.
Efter at jeg mødte Ingrid og kom med i
parapsykologisk forening, har jeg taget
det op på et mere seriøst plan, og på længere sigt kunne vi tænke os at lave et
hus, hvor man kunne få massage, få en
samtale med en psykoterapeut og på den
måde komme videre i livet.
I det hele taget mener jeg, at jeg er på vej
til en ny tilværelse, hvor nogle evner,
som jeg ikke var bevidst om, vil komme
til udtryk. Det er jeg blevet spået og
håndlæst, så det føler jeg kommer.
Vi mener i øvrigt, at der er mere mellem

Med den efterlysning takker jeg af og
ønsker godt nytår. 

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

97 38 42 85
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mvh. Torben Egeberg.
PS: Ringkøbing-Skjern Museum og afd. for arkæologi, AU, har planer om at genoptage udgravningen
ved Omgård i 2008. Denne gang skulle der ikke være så mange praktiske ting, der skal løses fra
"bunden af", kun risikoen for regn kan vi vist ikke styre eller planlægge os ud af...

Fastelavn
Velkommen til Fastelavnsfest i Multisalen
Søndag, den 3. februar fra kl. 14.00 – 16.00
– med tøndeslagning i gymnastiksalen.
Vi sørger for, at der er en præmie til:
Kattedronning, Kattekonge & Bedste udklædning
Indgang: kr. 25,(børn på 2 år og under er gratis)
Indgangsprisen er incl. slikpose, fastelavnsbolle og kaffe/te.
På gensyn - Sogneforeningen
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I Friskolens nye leder
Ved: Grønbjerg Friskoles Bestyrelse

På Grønbjerg Friskoles informationsmøde torsdag d. 29. november blev den 36årige musiklærer m.m.m. Peter Lindegaard fra Fjordvang Ungdomsskole i
Velling præsenteret som Grønbjerg Friskoles kommende leder fra skoleåret
2008. (se billedet på forsiden)
Peter Lindegaard har en god ballast med
sig, idet han kommer fra den frie skoleverden. Peter har i ni år været ansat på
Brejninggård Efterskole der hviler på
Grundtvigske holdninger og menneskesyn - og han er nu ansat på Fjordvang
Ungdomsskole i Velling der også bygger
på et Grundtvigsk livssyn.

neder blive inddraget i og orienteret mere og mere om arbejdet i bestyrelsen og
ansættelse af lærere, ligesom han vil være til stede ved indskrivning af eleverne
til friskolen den 17. januar 2008. Bestyrelsen regner med at Grønbjerg Friskole
begynder med et elevtal på 86 elever fra
50 hjem.
På orienteringsmødet fortalte Peter Lindegaard om sig selv og om nogle af sine
ideer og visioner som falder i god tråd
med Grønbjerg Friskoles idegrundlag og
tanker.
Peter Lindegaard blev præsenteret under
meget stort bifald fra de godt 100 personer der var mødt op for at overvære præsentationen og de øvrige informationer.


Peter Lindegaard vil i de kommende må-

Et udsnit af den store forsamling der lyttede intens til Peter Lindegaard
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I Billardklubben
Ved: Bestyrelsen

Nu da billardturneringen holder juleferie
kan vi nå at skrive et par ord om Grønbjerg Billardklub.
Klubben blev dannet i 1975 på Sønderkjærsvej. Dengang var der et par
stykker der spillede og kun for sjov. I
dag bor vi på Svinget. Der er ca. 35 spillere plus det løse. Der er mange turneringer både indbyrdes i klubben og de mere
officielle.
Skomagerturneringen blev spillet søndag
18/11. Der var 8 spillere der mødte op kl.
10 til en kop kaffe. Peter Christensen
blev den heldige vinder. Bill Pedersen
blev nr. 2 og til sidst vores kære formand
Niels-Erik Jacobsen blev nr. 3.
Efterårsturneringen er i gang i skrivende
stund. Det er en handicapturnering så alle kan være med. Der er 12 spillere der
kæmper om klubmesterskabet.
På generalforsamlingen, der foregår midt

i april, bliver vinderne begavet.
Tenaxturneringen bliver også spillet lige
nu. Der har vi 4 hold med. Et hold består
af 2 spillere som så spiller foresat.
Vbu-cup er en handicapturnering i stil
med vores egen Efterårsturnering. Der
har vi 3 spillere med.
I K1assemesterskabet bliver spillerne opdelt efter deres snit og spiller så mod
spillere fra andre klubber. Der har vi 5
spillere med.
I Vbu-turneringen er der 4 på hvert hold
som så spiller mod andre klubber. Der
har vi 5 hold med.
Er der nogen der skulle have lyst til at
prøve kan man kigge op eller ringe til en
fra bestyrelsen.
Formand
Nils-Erik Jacobsen
Kasserer
Wilfred Pedersen
Jan Jacobsen
Bent Christensen
Tom Kristensen

97384468/21723040
97 38 41 15
26 36 84 68
40 50 64 02
97384535/28495404

Husk at meddele ændring - hvis du skifter e-mailadr
runestenen@runestenen.dk

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

Jørgen Falk Nielsen

Ga
mm

v/

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

Mandag - fredag 730 - 1630

Tlf:

værksted
privat

40 10 48 92
97 38 40 84

I Fibernettet
Ved: Sten Schmidt

Fibernet-projektet nærmer sig sin afslutning. Størstedelen af Grønbjerg by er nu
koblet på fibernettet og har fået adgang
til nye elektroniske muligheder.
Der graves stadig på livet løs på landet
og her ventes de fleste at være koblet
omkring 1. februar 2008.
Når man er koblet på fibernettet, dukker
der typisk nogle behov op for kabelføring mv. i huset. Det kan også være at
man fremover ønsker trådløst internet og
derfor skal bruge en ny router. I den forbindelse er der i forpartiet i Brugsen opsat plancher, der beskriver hvilke produkter man kan få behov for samt mulighed for at afgive bestilling af disse produkter.
Der er også mulighed for at få monteret
stik i enderne på sine edb-kabler efter at
de er trukket over lofter og ind i vægge.
Yderligere information findes som nævnt
i Brugsen, men kontakt venligst de
nævnte kontaktpersoner og ikke Brugsens personale om fibernettet.

Tommy Kjeldgaard
Sten Schmidt
Leif Tange
Jim Nielsen
Niels Jørgen Sønderby

97 38 43 35
97 38 48 48
97 38 42 84
29 80 63 39
97 38 46 16

Overskud ved salg af produkter og montering af kabler går til Støtteforeningen
for Grønbjerg Friskole.
Hvis du tilhører det mindretal, der ikke
har tilmeldt dig endnu, kan det stadig
nås. Kontakt Tommy eller Niels Jørgen
på ovenstående tlf. numre.
MidtVest Bredbånd støtter Ungdomsklubbens byggeri med 300 kr. for hver
ny abonnent. 

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

Får du ny e-mailadresse?
Hvis man bliver beriget med en ny e-mail i forbindelse til overgang til fibernet (eller man ellers skifter e-mailadr.) - og man stadig ønsker at få tilsendt Runestenens mailnyt - bedes man sende
en mail til runestenen@runestenen.dk med oplysning om den nye
adresse.
Gør det med det samme - så er du stadig opdateret med hensyn til
nyheder fra sognet.
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I Nyt fra Friskolen
Ved: Grønbjerg Friskoles Bestyrelse

Vi er glade for den positive modtagelse
der blev vist Grønbjerg Friskoles kommende leder Peter Lindegaard ved præsentation den 29. november, hvor over
100 grønbjergboere og en enkelt fra Tvis
samt journalister og fotografer var mødt
op for at se og hilse på.
Dagligdagen er nu vendt tilbage med dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune,
hvor der skal findes en pris på den samlede bygningsmasse, overtagelse af børnehavedelen, betingelser for foreningslivets fortsatte benyttelse af Grønbjerg
Friskole og mange andre forhold, der
følger med ved overtagelse af en kommunal skole og den dertilhørende bygningsmasse.

Bygningsmassen er blevet prisfastsat i en
byrådsbeslutning, hvor prisen kommer til
at ligge mellem 1,1 mio. kr. for Herborg
skole og 1,5 mio. kr. for Grønbjerg skole, efter en samlet vurdering af bygningernes indbyrdes stand. Vi havde et godt
møde, der var præget af positivitet og
ønsket om at komme frem til en god løsning.
Efterfølgende gælder det nu om ansættelse af lærerkræfter samt det øvrige personale, selvom der sandsynligvis bliver tale
om, det man i fagsproget kalder en virksomhedsoverdragelse af Børnehavedelen.
Peter Lindegaard vil blive draget ind i
planlægningen af den del, ligesom han
efterhånden skal drages mere og mere
ind i hele Friskolekomplekset med alle
dets love, regler og forordninger, samt

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

Valhalla Bjælkehuse
Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16
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Ring og aftal tid for fremvisning

Få yderligere information på
www.valhalla-logcabins.dk

alle de muligheder der ligger i en fri skole.
Der er naturligvis lagt et foreløbigt budget, men for at få et mere nøjagtig billede af Grønbjerg Friskoles økonomi, er
det nødvendig for bestyrelsen at vide
hvor mange elever der kommer i Grønbjerg Friskole pr. august 2008.
Derfor inviterer vi således til indskrivning af elever til Friskolen, Skolefritidsordningen samt til Grønbjerg Friskoles
Børnehave.
Hver enkelt elev vil få en invitation med
hjem hvor dato og tid samt øvrige forhold omkring indskrivningen er beskrevet.

børn i Friskolen eller ej. Forældre til
Børn i Friskolen er automatisk medlem
af det der kaldes Forældrekredsen.
Har man interesse for Friskolen, herunder dens holdningsmæssige værdier og er
villig til at bidrage til Friskolens opretholdelse f.eks. med et medlemsbidrag kan man blive medlem af Skolekredsen.
Derudover får man også mulighed for at
stemme ved generalforsamlingen, samt
deltage i det der foregår i Friskoleregi.
Skolekredsens medlemmer er personlige medlemmer.
Man kan via homebanking indbetale kr.
100 pr. person direkte til Friskolens konto i Ringkøbing Landbobank:
7670 - 2285000

Samtidig med har Grønbjerg Friskole ladet fremstille en informationsfolder, der
primært er målrettet mod udensogns beboere. ligesom den kan ses på Grønbjerg
Friskoles hjemmeside:

Husk at anføre navn/e på de/n person/er
der skal være medlem - og gerne emailadresse også.

http://www.groenbjerg-friskole.dk/doc/
info_dec07.pdf

Per Hessellund Lauritsen - formand
Mogens Ballegaard - næstformand
Jesper Bagge Pedersen - kasserer
Finn Krogh Jørgensen - sekretær
Dorthe Trabjerg Hansen
Jane Jensen
Ole B. Berthelsen 

www.groenbjerg-friskole.dk
Medlem af skolekredsen
Man kan blive medlem af Grønbjerg Friskoles Skolekreds uanset om man har

Friskolens bestyrelse er følgende:

Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds
Tirsdag den 19. februar kl. 19.30.
Generalforsamling for Ørnhøj-Grønbjerg havekreds på Ørnhøj Hotel.
Efter generalforsamlingen vil Jonna og Finn Hansen fortælle og vise billeder fra en
rejseoplevelse, de har haft.
Deltagerpris inkl. kaffe og brød: Medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50 kr.
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I Information fra Grønbjerg Vandværk
Ved: Per Hessellund Lauritsen

Umiddelbart før jul sendte Grønbjerg
Vandværk selvaflæsningskort 2007 ud til
vores forbrugere.
Som noget nyt, kan selvaflæsningen enten:
• indtastes via Internettet, med person-

lig adgangskode og PIN kode, som
findes på selvaflæsningskortet

Derudover bliver der nu mulighed for
at betale regningen til Grønbjerg Vandværk via PBS. Overgang til PBS vil ske
i februar ved udsendelse af årsopgørelse og regning for 1. halvår af 2008.
Alle vil første gang modtage et indbetalingskort fra PBS. Dette indbetalingskort skal betales, og der er samtidigt
oplysninger på indbetalingskortet, der
kan bruges ved tilmelding til PBS.

• eller via vandværkernes servicetele-

fon, med personligt kontrolnummer,
som findes på det skema, som findes
på selvaflæsningskortet

Med venlig hilsen
Grønbjerg Vandværk

• eller selvaflæsningskortet kan, som

tidligere, sendes til vandværket med
postvæsnet

Din lokale el-installatør…

ØRNHØJ EL
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj

Tlf. 97 38 60 93
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Grønbjerg Friskole
Indskrivning til Grønbjerg Friskole,
SFO og Fribørnehave for skoleåret 2008 - 09
Torsdag d. 17. januar 2008 kl. 17 - 21
i
Børnenes Hus, Grønbjerg
Vi åbner dørene for indskrivning af børn til børnehaven under Grønbjerg Friskole, til Friskolens 0 - 7 kl. samt SFO.
Grønbjerg Friskoles leder Peter Lindegaard vil forestå indskrivningen, og der kan samtidig med blive anledning til en kort samtale.
I ventetiden kan man få en kop kaffe/te og tale med bestyrelsen.
Indskrivning til Grønbjerg Friskoles skoledel:
Depositum kr. 1600,- pr. husstand kan betales kontant ved indskrivningen
eller man kan få et indbetalingskort med, til betaling senest den 25. januar
2008. Indskrivningen omfatter skoledelen og SFO, såfremt dette ønskes. Depositummet modregnes i skolepengene i månederne december 2008 og januar 2009.
Såfremt man mod forventning ikke ønsker at benytte sig af Grønbjerg Friskoles tilbud tilfalder et depositum Grønbjerg Friskole.
Indmeldelse i Grønbjerg Friskoles Børnehave:
Priserne for at benytte Grønbjerg Friskoles Børnehave er endnu ikke fastlagt,
men priserne bliver ikke højere end den tilsvarende kommunale ordning.
For at have børn i Grønbjerg Friskoles Børnehave, skal forældrene være
medlem af Grønbjerg Friskoles Skolekreds (100,- kr. pr. person). Medlemskabet giver stemmeret til Grønbjerg Friskoles generalforsamling. Indmeldelse
kan ske i forbindelse med indskrivningen.
Ønsker man at udnytte muligheden for at søge tilskud til / friplads
bedes man henvende sig til Ole Berthelsen. - Tlf. 97 38 41 79
ole@groenbjerg-friskole.dk
Med venlig hilsen bestyrelsen for Grønbjerg Friskole
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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 Sundhed
Ved: Læge Henrik Thomsen

Overvægt.
Overvægt er et stigende problem i hele
verden. Mange kan selv styre vægten;
men for nogle er det umuligt at opnå en
varig nedsættelse.
Hvis vægten er så høj, at der er alvorlig
risiko for helbredet, og alle forsøg med
diæt og motion ikke giver det ønskede
resultat, kan man blive opereret for overvægt. Det skønnes, at ca. 50.000 danskere er kandidater til sådan en operation.
Man kan vælge mellem to forskellige
operationer. Ved den ene lægger man et
siliconebånd omkring mavesækken, så
den ikke kan rumme så meget, og det får

én til at føle sig hurtigere mæt. Ved den
anden skærer man mavesækken midt
over og syer den øverste del til tyndtarmen. Den nederste del hænger så bare
ved som en blindtarm. Samtidig flytter
man galdegangens indmunding i tyndtarmen, så den i stedet munder ind i
tyktarmen. Operationerne fører til et
gennemsnitligt vægttab på 50 - 60 kg.
Nogle af patienterne får brug for psykologhjælp i efterforløbet, fordi et psykisk
traume fra tidligere kommer frem i forbindelse med operationen, og nogle får
fordøjelsesbesvær og opkastninger,
men kun 1% fortryder, at de er blevet
opereret. Dette skal ses i forhold til, at
risikoen for at få sukkersyge og hjerteog kredsløbssygdomme bliver meget
mindre. 

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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Onsdag d. 26. marts 2008 kl. 19.30
Grønbjerg Forsamlingshus
Lokal Brugsen Grønbjerg

Adr.:
Svinget 2B Grønbjerg
Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68
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familie&samfund
Aktivitetskalender 2007 - 2008
Fredag den 25. januar kl. 18.30

Fællesspisning
Afholdes sammen med Kultur og Samvær og Menighedsrådet.

Onsdag den 12. marts kl. 19.00

Agerfeld gamle skole
Tag med til Agerfeld gl. skole og få inspiration til forårets mode.
Pris 25 kr. for kaffebord.
Tilmelding til Jytte på 97 38 43 78 senest den 4. marts

Onsdag den 5. marts kl. 19.00

Generalforsamling
Afholdes på skolen i storrummet
Formand: Jytte Nilausen
Næstformand: Jytte Hankelbjerg
Kasserer: Karen Marie Pøhl
Sekretær: Pia Albæk Kristiansen
Medlem.: Erna Mikkelsen

tlf.:
tlf.:
tlf.:
tlf.:
tlf.:

97
97
97
22
97

38
38
38
16
38

43
42
43
84
42

78
68
20
09
08

Badmintonturnering 2008
Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts
I Multisalen ved Børnenes hus
Tilmeld dig på listerne i Multisalen i februar
Der kan købes rundstykker, vand, sodavand,
kaffe, varm kakao, frugt, lidt at spise og slik
Vi glæder os til en god og spændende weekend
Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening
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I Kirkeligt Samfund Kultur og Samvær
Ved: Ingrid Kirk

Grønbjerg har fået en ny forening - eller
rettere, en gammel forening har skiftet
navn fra Kirkeligt Samfund til Kultur og
Samvær.
Førstnævnte forening startede egentlig
som Grønbjerg Foredragsforening, og
som sådan stiftet 26. februar 1908 ved
sammenslutning af Nørre Omme Foredragsforening og Grønbjerg Foredragsforening, som begge havde rødder tilbage i 1800-tallet.
Grunden til sammenslutningen var vigende tilslutning for begge foreningers
vedkommende.
Som Grønbjerg Foredragsforening fortsattes nu indtil 17. juli 1925 - hvorefter
man - igen grundet svigtende opbakning
og kritik - besluttede at foreningen blev
en lokal afdeling af Kirkeligt Samfund
for Ringkøbing og Omegn. Som var og
er et landsdækkende grundtvigsk sidestykke til de på den tid i kirkelige anliggender dominerende foreninger Indre
Mission og Luthersk Mission. Som også
her i sognet havde betydelig tilslutning.
Kirkeligt Samfund har så siden - gennem
et par menneskealdre - holdt skruen i
vandet - om end med varierende fremmøde. Man undgår ikke at bemærke, at i
ufredstider var fremmødet til Kirkeligt
Samfunds arrangementer rigtig stort, her
kunne sagtens være op til 120 mennesker
mødt op til et forårs- eller et efterårsmøde. Så da har der været fyldt op i Grønbjerg Forsamlingshus, som var det sted,
hvor man var forsamlet, skønt foreningen talte deres medlemmer i hele det
gamle Nørre Omme. - I andre perioder
har man måttet tage til takke med 25-30
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deltagere. Til et sommermøde i juli var
arrangørerne så uheldige, at det omsider
var blevet vejr til at høet kunne stakkes,
så her var tilslutningen lille. Denne notits
fortæller måske en del om, at det mest
var landboernes forening.
Til trods for varierende delagtighed har
Kirkeligt Samfund gennem alle årtierne
virkelig været til glæde for de mange eller færre, som mødte op til foreningens
arrangementer. Som jo fra starten forsynede grønbjergboerne med kristeligt opbyggelige ord og tanker - i grundtvigsk
tilsnit. Som der kan læses om i foreningsprotokollen, der dækker tiden
1908- 1949. Tiden herefter er desværre
gået i sort på grund af bortkomne nedfældninger, - helt indtil 1997.

Inge Kjærgaard - fra et af Kirkeligt Samfunds
arrangementer - hvor Inge fortalte om ”Ud af
Grønbjerg skole - og hva’ så”?

I denne ca. 50-års periode er der sket en
helt utrolig ændring arrangementsmæssigt. Fra at være en forening, der udelukkende insisterede på i vort sogn at vogte
de grundtvigianske interesser i Folkekirken, er den blevet en forening - dog byggende på samme grund - med mange forskellige interesseområder.
Og det er som sådan, at vi vil forsøge at
føre foreningen videre i dag, hvor den
ved behandling på to generalforsamlinger har fået sit navn ændret til Kultur og
Samvær.
En ændring, som også er foretaget i stor
respekt og ydmyghed overfor de mennesker, som i sin tid stiftede de forskellige
folkelige foreninger i vort sogn. - Til
gavn og glæde - til oplivelse og oplysning - til træning af krop og sjæl - for de
generationer, der gik forud for os. I en
højskoleånd, som vi ønsker skal blive videreført fremover. Tidernes skiften ændrer imidlertid på så meget, at der ind
imellem må renovering og fornyelse til.
Ændringen er foretaget ud fra et ønske
om stadig at have et forum, hvor grønbjergfolk kan mødes om kulturelle arrangementer.
Vi, den nuværende bestyrelse i Kultur og
Samvær, vil bestræbe os på at arrangere
lødige og underholdende SAMVÆR for
folk i Grønbjerg, som vil omfatte sang fortælling - historie - litteratur -

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

oplysning - foredrag - udflugter m.v. ergo kultur!
Og (direkte lånt af Johannes Møllehave)
der skal være mening med det, vi foretager os!
Vi ser i Kultur og Samvær hen til et fortsat samarbejde med Grønbjergs øvrige
foreninger, samt Menighedsrådet - Præsten og den kommende Grønbjerg Friskole!
Bestyrelsen som afgår efter tur i denne
rækkefølge er
1 Thyra Larsen - kasserer
2 Ingrid Kirk - formand
3 Grethe Lauridsen - sekretær
N.B…
Leksikonet om begrebet KULTUR bl.a.:
Et menneskes dannelse og åndelige udvikling, et samfunds åndelige og materielle udvikling, alt, hvad mennesker har
forarbejdet ved åndens og håndens
hjælp!
SAMVÆR må jo være det man får, når
man slukker for underholdningsmaskinen derhjemme og bevæger sig hen i fællesskabet og oplever noget sammen med
de som man bor i sogn med !!!
I håbet om en spændende fremtid i den
nye forening.
Godt Nytår - Bestyrelsen 

• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller
• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg
• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden
• Store brændekløvere sælges og udlejes
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I Børnenes Hus
Ved: Heidi Brinch Hansen

”Inderlig jeg længes efter vår, men
vintren strænges, atter vinden om til
nord!…..”
Ja, de kloge mennesker påstod godt nok
sidst i december, at nu vendte lyset tilbage – nu blev dagene længere – nu ville
det gå den ’rigtige’ vej igen. Jeg synes
nu, at det er temmelig svært at se her i
vinterens mørke. Vi længes allerede så
inderligt efter vår, men må vendte lidt
endnu.
Pasningsdelens fremtid
I Børnenes Hus er de sidste par måneder
gået, som det plejer på dette tidspunkt af
året med optakt til den helt store højtid;
risengrødsspisning, julegavehemmelig-

heder, julehjertefletning, Julle-besøg osv.
Huset har været en del ramt af sygdom –
både i skoledelen og i pasningsdelen.
Men vi har heldigvis et fantastisk personale, der bare tager fat og skaber løsninger, hvor man ikke troede, det var muligt. Endda så vi forældre næsten ikke
har bemærket ændringerne. I pasningsdelen er Lis trådt til som konstitueret afdelingsleder, efter at Susanne rejste i november, så nu er der også styr på ledelsesområdet i pasningsdelen.
Og når vi nu snakker om pasningsdelen….fremtiden for denne del af Huset er
endnu ikke helt afgjort i kommunalt regi.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at
Friskolen ønsker denne del ind under
Grønbjerg Friskole, og her i december
måned sendte vi et ønske ind til kommunen om, at vi i Børnenes Hus’ bestyrelse
også ønskede dette. Vi støtter op om at

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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bevare den røde tråd i børnenes liv og
hele ideen med ét Hus.
Vi håber politikerne vil lytte til, hvad vi
egentlig ønsker herude i Grønbjerg –
denne gang!!
Når man tænker tilbage….
Når jeg ser tilbage på sidste års indlæg til
Runestenen ved denne tid, ja, så var det
jo en beretning om møde mellem skolebestyrelserne i Spjald og Børnenes Hus,
hvor bestyrelserne skulle arbejde hen
imod et oplæg til politikerne om fælles
ledelse.
Ak ja, så står vi her, på tærskelen til et
nyt år og ser tilbage – som man nu gør
ved årsskiftet. Det blev ikke til det, vi
havde håbet på og kæmpet for. Det blev i
stedet til noget andet – nemlig Friskolen,
og det ser jo rigtig positivt ud for vores
nye institution i Grønbjerg. Jeg vil gerne
her benytte lejligheden til at sige, at det
er et fantastisk stykke arbejde friskolens
bestyrelse lægger for dagen.

Nu må januar gerne se at blive færdig –
og tag endelig februar med, når du nu er
i gang, januar!! Så håber vi på, at varmere vinde og foråret ville komme tidligt i
år. Væk med snottede næser og drivvåde
vanter! Godt nytår til alle.
”Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom
med dine tågevinger, kom og løs den
bundne jord.”
(Uddrag fra St. St. Blicher ”Det er hvidt
herude” 

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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I efteråret var den gamle Redakteur en tur på skolen, hvor han ikke kunne stå for tre
”tandløse” småpiger i efterårsløvet, der var blæst og samlet sammen i skolens læskur.

Gymnastikopvisning 2008
i Multisalen ved Børnenes hus
Fredag d. 14. marts kl. 19.00
er der opvisning med syv lokale hold
kom i god tid så I kan få en plads på tribunen
Entre: 60,- for voksne og 30,- for børn
med i prisen er kaffe og kage til de voksne
og is til børnene
Vi glæder os til at se jer
Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforening
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Fællesspisning
Tag din nabo i hånden og kom til
fællesspisning fredag d. 25. januar kl. 18.30
i Grønbjerg forsamlingshus
Menuen i år er af medisterpølse, kartofler, sauce og hjemmelavet
rødkål; og sædvanen tro er der et stort dessertbord.
I løbet af aftenen vil der være amerikansk lotteri.
Medbring service og drikkevarer, så sørger vi for maden.
Pris for voksne 70 kr. og børn 30 kr.
Tilmelding i Brugsen senest d. 22. januar
Med venlig hilsen
Menighedsrådet, Kultur og Samvær og Familie og Samfund.

Grønbjerg Friskole
Bestyrelsen for Grønbjerg Friskole
gør hermed skolekredsen opmærksom på,
at forslag der ønskes behandlet på den kommende
ordinære generalforsamling den 27. marts 2008
skal være formand Per H. Lauritsen, Algade 60, Grønbjerg
per@groenbjerg-friskole.dk
i hænde senest
den 1. februar 2008
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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I Mindeord
Ved: Ingrid Kirk

Helga Johanne Halkjær sov onsdag
den 31. oktober stille ind på Spjald Plejehjem, 92 år gl., og blev d. 3. november
begravet fra Nørre Omme Kirke.
Helga Halkjær blev født på en landejendom i Ulfborg i en stor søskendeflok.
I 1940 giftede hun og Henry Halkjær her
fra sognet sig og stiftede hjem. Dog boede de et par steder, før de købte- og slog
sig ned på gården på Sønderkjærsvej 26.
Her fik Helga brug for sin flid og sine
flittige hænder, da hun ofte sammen med
børnene, var alene om at passe gård og
besætning, mens Henry som handelsmand var ude i dette ærinde. Hun høstede virkelig beundring for sin måde at
være mor og husmor på,- en dygtig kone
og en god mor for ægteparrets 7 børn var
Helga.
Mange år gik med landbrug og –
kreaturhandel for Henrys vedkommende,
men på et tidspunkt, blev det slut med
det. De solgte gården og købte et hus i
Grønnegade, hvor de kunne nyde deres
otium. Her sad også Helga enke i mange
år, efter at have mistet sin mand, og herfra kunne hun også bedre deltage i, hvad
der foregik omkring hende, - god til at
indrette sig efter forholdene, som hun jo
var. For et par år siden begyndte helbredet at svigte, og det blev en plejehjemsbolig i Spjald, der blev hendes sidste
hjem på denne jord.
Børnene Henning, Lis, Rita, Poul, Else,
Kurt og Leif, samt svigerbørn, børnebørn
og oldebørn kan mindes en god og kærlig mor, bedstemor og oldemor…
Æret være Helga Halkjær´s minde!
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Ellen Justesen sov tirsdag den 4. december stille ind på Spjald Plejehjem,
85 år gl., og blev d. 7. december begravet fra Nørre Omme Kirke.
Ellen Justesen blev født i Staby som
datter af Sine og Peder Knudsen, men
voksede op på nabogården til den gård,
som senere skulle blive hendes eget
hjem. Også hun var ud af en stor søskendeflok.
Ellen blev som ung gift med Anders Justesen fra Hover, og de overtog i 1943
gården Mosevang på Sønderkjærsvej
20. Her fik de fem børn et godt og trygt
hjem. Et rummeligt hjem, hvor Ellen
var et hjemmets menneske, mens Anders Justesen var mere udadvendt og
tog meget del i bestyrelser, menighedsråd o.a.
Ægteparret drev deres ejendom indtil
1981, hvor de flyttede til Grønbjerg, og
sønnen Peder og hans kone Lone tog
over.
I Grønbjerg havde Ellen og Anders Justesen en del gode år sammen indtil han
døde. Herefter blev Ellen boende i huset, og det blev da til så mange år, at
man stadig kan høre nogen betegne
adressen som Ellen Justesens hus.
Ellen var på et tidspunkt så uheldig at
pådrage sig et alvorligt knoglebrud,
som medførte, at hun fik ophold på plejehjemmet i Spjald, og her har hun så
siden - gennem snart mange år - haft sit
hjem.
Ellen var kvik og havde sine sanser i
behold - og var da også tidligt i opholdsforløbet beboernes talskvinde på
plejehjemmet. På det sidste undgik Ellen dog ikke at blive plaget af alderdommens skavanker, så det er ikke forkert at sige, at døden kom som en befrielse for hende. Mange år i en kørestol
var blevet en prøvelse for den ellers så

flittige kone.
Sin yndlingssalme: ”Man siger livet har
bange kår”, kunne hun på det sidste i
sandhed synge med på.
Ellen efterlader sig sine børn, Jens Chr.
og Niels Peder i Grønbjerg, Anna Grethe
i Højmark, Bodil i Muldbjerg og Erling i
Videbæk samt svigerbørn, 16 børnebørn
og 15 oldebørn.
Æret være Ellen Justesen´s minde! 

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

Program for Kultur og Samværs aktiviteter 2007 - 08
... den 100-årige forening der ønsker at formidle hyggeligt samvær omkring sang fortælling - historie - litteratur - oplysning - kultur...
Fredag den 25. januar 2008
Fællesspisning for hele familien kl. 18. 30 i FORSAMLINGSHUSET –
Arrangeret i fællesskab med Menighedsrådet og Familie og Samfund
Tilmelding i brugsen.
Mandag den 4. februar 2008
Litteraturaften med forhenv. efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Skjern.
Jørgen Nørgaard genfortæller Th. Olesen Løkkens roman: Klavs Bjerg og Bodil.
Mandag den 10. marts 2008
Hvordan klarer man en situation med en revolver i nakken - en slange i buskadset - at hjælpe aidssyge mennesker - og mange andre svære oplevelser?
Forhenv. sognemedhjælper i Danmission, Gudrun Vest, Tarm, fortæller om og viser
billeder fra 36 års virke i Tanzania i Afrika.
Tirsdag den 1. april 2008
En aften med billeder - fortælling - ting og sager ved Pilitus og Johs. Alias Kr. Kristiansen og Johannes Kirk. Håndværks- og forretningsliv i Grønbjerg i ældre tider!
Johannes: Billeder på storskærm - Kristian: Hvad blev disse remedier brugt til gæt ? ? ?
Torsdag den 14. august 2008: Ud på tur
Mødelokale: Konfirmandstuen - Fælles kaffe m.m. - 40.00 kr. pr. aften - alt inkl.
Mødetid: 19.30 hvor intet andet er nævnt.
ALLE er hjertelig velkommen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen - Grethe - Thyra - Ingrid.
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I Nyt fra Grønbjerg GUF
Ved: Formand Klaus Tang

Godt nytår !
Hermed vil vi gerne sige mange tak til
alle dem som udvist opmærksomhed i
forbindelse med vores reception i Forsamlingshuset den 2. november 2007. Vi
fik 6.130,- kr. i pengegaver, som er blevet øremærket til køb af en ny fane.
Der skal også lyde en stor tak til alle

dem, som har været med i forberedelserne til 100 års- jubilæumsfesten, uden jeres hjælp havde det ikke været muligt at
danne så gode rammer til en meget festlig og hyggelig aften. Festen forløb ligesom vi havde håbet, med 150 veloplagte
gæster og et fyldt dansegulv til levende
musik
Til sidst vil vi gerne gøre opmærksom
på, at der er tilmelding til sommerbadminton tirsdag den 11. marts kl. 19.00 i
gymnastiksalen.

Snak og handel i Baren - her er det før spisningen, men vedholdende rygter siger at barpersonalet
ikke blev arbejdsløse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Grønbjerg Vandværk
Tirsdag den 5. februar 2008 kl. 19:00
i Storrummet i Børnenes Hus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
3. Regnskab
5. Valg af revisor

2. Formandens beretning
4. Valg til bestyrelse
6. Eventuelt
Bestyrelsen
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VIKINGEN ER LØS

Nok en gang er vinderne af årets, 2007, "Stella Awards" blevet kåret. Stella
Awards er opkaldt efter den 81 år gamle Stella Liebeck, som spildte kaffe på sig
selv og sagsøgte McDonald's fordi kaffen var for varm.
Stella Awards er altså årets mærkeligste retssag.
6. plads:
Kathleen Robertson fra Austin, Texas blev tildelt 80.000 dollar af juryen
efter at hun brækkede sin ankel, da hun snublede over et barn som legede i en
møbelforretning.
Ejeren af forretningen var mildt sagt overrasket over juryens afgørelse, især eftersom barnet var Kathleen Robertsons egen søn.
5. plads:
19 år gamle Carl Truman fra Los Angeles vandt 74.000 dollar plus dækning af
udgifter til medicinsk behandling efter at hans nabo kørte over hans hånd med
en bil. Carl havde ikke opdaget, at der sad nogen i bilen, da han prøvede at stjæle naboens hjulkapsler, men juryen mente tydeligvis at det alligevel var unødvendigt at bilens ejer skulle køre over hans hånd.
4. plads:
Terrence Dickson fra Bristol, Pennsylvania var i gang med at forlade det hus,
som han netop havde brudt ind i gennem garagen, da han til sin overraskelse opdagede, at den automatiske garageportåbner ikke virkede. Han kunne heller ikke
komme ind i huset igen, fordi døren mellem garagen og huset havde smækket
bag ham. Familien som boede i huset var på ferie, og Terrence tilbragte otte dage i garagen før de kom hjem igen. Han overlevede på en kasse Pepsi og en sæk
hundemad han fandt i garagen. Han sagsøgte husets ejer fordi hændelsen havde
påført ham unødvendige lidelser.
Juryen var helt enig og tildelte ham 500.000 dollar.
3., 2. og 1. følger.
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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

