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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Så er foråret begyndt, og der er godt 
gang i alle generalforsamlingerne. Ind-
til nu har det ikke været de helt store 
tilløbsstykker.  
Hvad er det vi gør galt? Bankerne kan 
mønstre op imod 2000 mennesker - og 
sommetider mere - til én sølle general-
forsamling - og vi kan vel næppe møn-
stre mere end en par håndfulde, for-
uden dem der skal være der - bestyrel-
serne. 
Det kunne være helt sjovt, hvis vi kun-
ne lukke Multisalen for en enkelt aften 
og holde én stor generalforsamling med 
noget godt at spise - og imellem retter-
ne - lad os bare tage en otte retters me-
nu - holder de forskellige foreninger så 
generalforsamling. Det kunne gøres 
meget smart ved at udsende beretnin-
gerne inden tiden. Evt. som et indstik i 
Runestenen - de bliver alligevel trykt 
der efterfølgende. Sørge for at der er 
fundet nye bestyrelsesmedlemmer in-
den tiden, så man er klar over, at der i 
det mindste er nogen, der vil stille op. 
Gøre ligesom Brugsen invitere én eller 
to til at komme med nogle lystige / nyt-
tige indslag. Man drager naturligvis 
omsorg for, at der er indkaldt til tiden. 
Og stemmesedler med forskellige far-
ver er klar til at blive uddelt/udleveret 
med det samme. Stemmetællerne fun-
gerer medens resten af flokken sidder 
og fortærer den næste ret. Og så er der i 
det hele taget mulighed for, at få en de-
bat om foreningernes gøren og laden 
eller mangel på samme. Og der kom-
mer givetvis også mange gode forslag 
på bordet en sådan aften. 
Se nu at komme i gang - det er nu det 
skal planlægges til næste år. Er der vil-
je er der også en vej. 

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. 

Det var én provokation, en anden pro-
vokation kan læses et andet sted i dette 
blad. Forsamlingshuset er i en annonce 
sat til salg - for højeste bud lyder det. 
Det er da en god måde at få en debat i 
gang på. Hvad skal vi med forsamlings-
huset? Hvilke følelser ligger der i det 
hus, som vi lige har holdt 100 års jubi-
læum i? Det hus som har lagt vægge og 
gulv til mange tusinde menneskers snak 
og dansetrin gennem de sidste hundrede 
år.  
Er det muresten der er værd at reparere 
på, tag der skal fornyes, gulv der er ned-
slidt, køkken der skal renoveres for et 
betragtelig beløb for at det kan leve op 
til nogle hygiejniske standarder og idet 
hele taget fungere logistisk for et større 
selskab? 
 
Og så ikke et ord om Muhammed, virk-
somhedsoverdragelse eller overens-
komstforhandlingerne - uden der dog er 
nogen sammenhæng der. (VO er måske 
mere i retning af at det er noget fanden 
har skabt i vrede). � 

Deadline for nr. 92 er  

lørdag d. 26. april 
 

Bladet udkommer 
onsdag d. 14. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard 
 
 97 38 14 45 
 
 
Netop hjemvendt fra er her-
lig uge på ski i de Østrigske 
alper, er det igen tid at 
trække i arbejdstøjet. Det 
nye år er godt begyndt, og 
det politiske arbejde i kommunens 2. le-
veår er i fuld gang. 
 
Anlægsarbejder børn og familieområ-

det: 
På byrådsmødet i februar blev oplæg fra 
Børne- og Familieudvalget vedr. renove-
ringer, udbygninger og nybyggeri af sko-
ler og børnehaver vedtaget. 
Planen indeholder nybygning af børne-
have i Hvide Sande til erstatning for 3 
eksisterende børnehaver. Nybygning af 
børnehave i Lem til erstatning for 2 eksi-
sterende børnehaver. Udvidelse af Spjald 
børnehave. Tilbygning til Vorgod Børne-
have. Ny børnehave i Tarm. Salg af Bør-
nenes Hus i Ringkøbing og udvidelse af 
børnehaven i Rindum. 
På skoleområdet er følgende projekter 
foreslået gennemført i årene 2008-2011. 
Renovering af hjemmekundskabslokale 
på Spjald Skole. Renovering af lokaler 
til specialklasser på Spjald Skole. Til-
bygning på Amagerskolen i Skjern. Re-
novering af Troldhede Skole. Opførelse 
af SFO i Videbæk. Sidste del af renove-
ring Spjald Skole samt renovering af 
Ådum Skole. 
Detailplaner vedr. de enkelte institutio-
ner vil i den kommende tid skulle udar-
bejdes, og forelægges byrådet til endelig 
godkendelse. Alt i alt en plan som vil 
sikre gode rammer både når det gælder 
skoler og børnepasning. 
 

Renovering og udbygning af ældre-
centre: 
I det gamle Videbæk kommune begynd-
tes renovering og udbygning af 4 af 
kommunens ældrecentre. På byrådsmø-
det i februar blev, det endelige bygge-
regnskab vedr. Centerparken i Videbæk 
som det sidste godkendt.  
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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 

Skilte ved byportene Majbrit Knudsen 97384525 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Per Hessellund Lauritsen 97384486 

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 
foreløbig rettet til  
Egon Kristiansen  
Tlf.: 97 38 43 30 

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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 MARTS Side   Side 

MA 10  Dagen tiltaget med 4t 21m 11  LØ 12   

TI 11   SØ 13  Kirke 10.30  

ON 12   MA 14  16  

TO 13 Ekstraordinær generalfors. Friskolen 48 TI 15   

FR 14 Gymnastikopvisning 61 ON 16   

LØ 15 Jagtfore. træning / Badm. turn. 21 TO 17 Jagtforeningen træning  

SØ 16 Palmesøndag Badm.turn.Kirke ingen 21 FR 18 St. Bededag Kirke ingen  

MA 17  12  LØ 19   

TI 18   SØ 20  Kirke 10.30  

ON 19   MA 21 . 17  

TO 20 Skærtorsdag Gb. Forsamlingshus 37 TI 22   

FR 21 Langfredag Kirke ingen 37 ON 23 Generalforsamling GGUF 23 

LØ 22 Jagtforeningen træning  TO 24 Jagtforeningen Pokal skydning  

SØ 23 Påskedag Kirke 6.00 37 FR 25   

MA 24 2. Påskedag         Kirke 10.30 13 37 LØ 26 Runestenen Deadline  

TI 25   SØ 27 Kirke 10.30  

ON 26 Generalforsamling i Brugsen 36 MA 28  18  

TO 27 Generalforsamling Friskolen 48 TI 29   

FR 28   ON 30   

LØ 29 Jagtforeningen træning   MAJ  

SØ 30 Sommertid beg. Kirke 9 (AH)  TO 1 Kr. Himmelfartsdag Kirke ingen  

MA 31  14  FR 2 Jagtforeningen træning  

 APRIL  LØ 3 Havekreds 34 

TI 1 Kultur og Samvær 56 SØ 4  Kirke ingen  

ON 2   MA 5 Befrielsen 19  

TO 3   TI 6 GB-2000 rep. møde 54 

FR 4   ON 7 Jagtfore. Ind- og mærkeskydning  

LØ 5 Jagtfore. Åben præmieskydning  TO 8 Jagtforeningen træning  

SØ 6 Indsamling KB Kirke ingen 27 FR 9   

MA 7  15  LØ 10   

TI 8   SØ 11 Pinsedag Kirke 9.00  

ON 9 Jagtforeningen Voliereaften mm  MA 12 2. Pinsedag Konfirmation 10 20 20 

TO 10 Jagtforeningen træning  TI 13 Jagtfore. Åben præmieskydning  

FR 11   ON 14   Dagen tiltaget med 9t 21m  
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Fortsat fra side 3..... 
 

Glædeligt at de 4 centre nu har fået gen-

nemført byggeriet, og til alles tilfreds-
hed. Moderne og tidssvarende boliger 

som i mange år vil kunne opfylde krave-
ne til moderne ældreboliger. 

 

Udvalgsmøder 
Socialudvalget har besluttet at udvalgs-

møderne i indeværende år afholdes rundt 
på vore institutioner. Vi har på det sene-

ste besøgt 6 af vore ældrecentre, og ge-

nerelt har jeg fået et rigtigt godt indtryk 
af det arbejde der udføres på centrene. 

Jeg fornemmer en høj grad af tilfreds-

hed, såvel hos brugerne som medarbej-
derne. Det har naturligvis for mange væ-

ret en stor udfordring at få gennemført 
harmoniseringen på området, men jeg er 

alligevel sikker på at vi er på rette vej, og 

at vi kommer i mål med et tilfredsstil-
lende resultat. 

 

Timetildelingsmodel: 

En ny timetildelingsmodel for skoleåret 

2008/2009 er netop vedtaget. Modellen 
indeholder mindre ændringer som bety-

der at de allermindste klasser, og de al-

lerstørste klasser bliver tilgodeset med 
flere timer. En tilretning som jeg finder 

rigtig, da tildelingen til de nævnte klas-
sestørrelser efter min mening var for 

lille. 

Antallet af de mindste klasser fra 1-8 
elever falder drastisk i det nye skoleår, 

nemlig fra 18 til 2 klasser, og de største 
klasser fra 26-28 elever falder fra 29 til 

21 klasser. 

 
Læserne ønskes en forsat god vinter/

forår. � 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

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

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 
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Det var en glad uddeler der morgenen torsdag den 10. januar kunne overrække en heldig 

onsdagslottovinder 7 mio. kr. (7.000.000,- kr.). 

Uddeler Jens Peter Mikkelsen blev om morgenen ringet op af Danske Spil, som kunne 

meddele, at der fra Brugsen i Grønbjerg var solgt en kupon der havde givet den anførte ge-

vinst. Danske Spil kom med banner og flag og meget mere, og ikke så snart Danske Spils 

mand var blevet budt på kaffe, kom den pågældende millionær, der ønsker at være anonym, 

og fik ordnet formaliteterne, således at pengene kunne udbetales via en bankforbindelse. 

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde oplyses det at vedkommende der kommer fra Sørvad 

jævnligt kommer i Brugsen i Grønbjerg.  
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Et valg 
Mange synes måske, at dette valg er eller 

har været svært, men for mig er det åben-
lyst og faktisk slet ikke et spørgsmål. 

Som tidligere elev på Grønbjerg Skole i 

otte år og derefter elev på Spjald Skole i 
to år har jeg prøvet begge ting. Jeg har 

prøvet forskellen på en stor og en lille 

skole og kan derfor tale 100 procent af er-
faring. Jeg har ikke gået otte år på Spjald 

Skole, og dermed har jeg selvfølgelig ik-
ke haft det fuldstændig samme forhold til 

skolen, som jeg har haft til Grønbjerg 

Skole. Men der er alligevel mange gene-
relle forskelle, jeg kan slå ned på. 

Alle læsere må tage højde for, at dette er 

min oplevelse af Grønbjerg Skole. Jeg 

ved, jeg taler på de flestes vegne, men jeg 

kan selvfølgelig ikke love, at jeg taler på 

alles.  

De otte år på Grønbjerg Skole var uden 

overdrivelse otte fantastiske år. Jeg vidste 
selvfølgelig ikke, hvor godt det hele var, 

før det var forbi, for jeg havde jo ikke no-
get at sammenligne med. Men jeg havde 

alligevel en fornemmelse af, at det nok 

var ret enestående. 
 

Dem kender jeg! 
Da vi – min årgang og jeg kom i børneha-

veklassen, fik vi hver en elev fra 7. klas-

se, som nogle gange legede med os i fri-
kvartererne. På den måde kom vi godt i 

gang i skolen, og vi fandt ud af, at ”de 

store” slet ikke var så farlige, som de så 
ud til at være. Inden der var gået ret lang 

tid, kendte man de godt 100 elever ved 
navn. Og ikke nok med det. Man fandt 

hurtigt ud af, hvilken klasse de gik i, 

hvem deres søskende og forældre var, 

hvor de boede og måske endda også 
hvem deres bedsteforældre var, hvis de 

boede i byen. Det gav den bedste følelse 
af tryghed. 

 

Ikke bange for ”de store” 
Vi havde mange emner på tværs af klas-

serne, og selvom jeg var lidt bange for 

dem, der var ældre end mig selv, fandt 
jeg hurtigt ud af, at de var sjove at lege 

med. 
 

Kampgejsten og fællesskabet 

I min klasse var vi altid mellem 11 og 13 
elever. Vi var en af de store klasser. 

Da vi kom i 3. klasse, skulle vi deltage i 
Idrætsdagen mod Troldhede, og pludselig 

���� Spjald Skole eller Grønbjerg Friskole 
 
 
Ved: Solveig Helles Eriksen 

Solveig Helles Eriksen der nu går på Venø 

efterskole.  
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forstod man, hvorfor de andre var så be-
gejstrede for denne dag og snakkede så 

meget om den. Idrætsdagen var helt sik-
kert et af årets store højdepunkter, og 

kampgejsten var fuldstændig i top. På 

denne dag mærkede man virkelig fælles-
skabet, og at det at stå sammen og give 

hinanden et klap på skulderen indimellem 

virkelig hjalp. Alle gjorde deres bedste, 
og det resulterede tit i en sejr til Grøn-

bjerg Skole. 
 

Bornholmerturen 

I 4. klasse begyndte vi sammen med klas-
sen under os at samle ind til den berømte 

Bornholmertur. Vi lavede massevis af 
forskellige arrangementer og tjente ALLE 

pengene til turen selv, akkurat som alle 

andre elever før os har gjort gennem ti-
den. 

 

Vi fik selv et føl 
Da vi kom i 7. klasse, blev det vores tur 

til at få et føl, – en elev fra børnehave-
klassen som vi i starten af året skulle lege 

med i nogle af frikvartererne, så de små 

nye kunne få en god start på deres skole-
gang. Vi havde det så sjovt sammen med 

de syv år yngre elever, at vi blev ved med 
jævnligt at lege med dem gennem hele 

året. 7. klasse var også året, hvor vi sam-

men med 6. klasse tog af sted på Bornhol-
merturen. Vi oplevede en hel masse, og 

selvfølgelig blev det en tur, vi aldrig 
kommer til at glemme. 

 

Bordtenniskamp - rundt om bordet 

En af de rigtig fede ting jeg også husker 

fra Grønbjerg Skole, var alle bordtennis-
kampene. Når sommer halvåret, hvor vi 

skulle være ude i frikvartererne, var slut, 

kom bordtennisbordet frem. Nærmest alle 
skolens elever stimlede sammen i lange 

rækker efter hinanden på hver side af bor-
det for at deltage i ”Rundt om bordet”. 

Det var noget alle kunne være med til, og 

efterhånden blev vi også rigtig gode til 
det. 

 

Brødre og søstre 

Den sidste dag i 7. klasse lavede vi sjov 

med lærerne og klædte vores klasselærer 
gennem syv år ud, ligesom 7. klassen gør 

hvert år. Det er en dag, alle eleverne glæ-

der sig til. Efter alt det sjove var det rigtig 
trist at skulle sige farvel til de otte år, som 

nu var slut og til det sted, som havde væ-
ret rammen omkring det hele. Det var 

overhovedet ikke let. Ens klassekamme-

rater var blevet næsten som ens brødre og 
søstre. Nogle man ikke var bange for at 

skændes med, men samtidig nogle man 
elskede, for at være dem de var. 

Det var et udsnit af alle de fede oplevel-

ser, traditioner og hverdagsting, som man 
er en del af som elev på Grønbjerg Skole. 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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Jeg kunne blive ved, og I skal vide, at der 
er mange, mange flere. Der var altid no-

get at se frem til. 
Det skal siges, at den klasse, jeg gik i i 

Grønbjerg, også var en speciel klasse. Vi 

var ekstrem gode til at tage os af hinan-
den og sørge for, at alle var glade og til-

pas. Sådan var det dog generelt på skolen. 

Vi mødes stadig en gang om året. 
 

Fællesskabet 

Gældende for alle de år jeg gik på Grøn-

bjerg Skole, er det tætte fællesskab. Det 

blev hele tiden styrket gennem alle de go-
de oplevelser. Det hele kan måske lyde 

som en overdrivelse; især det med fælles-
skabet. Men da jeg kom til Spjald Skole, 

blev jeg virkelig overrasket over, hvor 

meget det havde betydet. Pludselig så 
man elever, man aldrig synes, man havde 

set før hver eneste dag. De elever, som 

havde det svært, gik rundt alene eller 
sammen med de andre elever, som havde 

det svært. På Grønbjerg Skole havde det 
slet ikke været kultur at holde andre 

udenfor eller at mobbe og dem, som hav-

de det svært, blev taget ind i varmen og 
var en del af klassen og fællesskabet. 

Man risikerede ikke at blive overset i 
mængden, fordi der var plads til alle.  

 

Lektierne 

På Grønbjerg Skole kan man ikke sige, at 

vi fik mange lektier for. Vi følte os heller 

ikke pressede i timerne. Da vi skulle til at 
skifte til Spjald Skole, var vi lidt nervøse 

for, hvordan vores faglige niveau ville 
være i forhold til de andres, men det skal 

ikke være nogen hemmelighed, at vi i 

hvert fald ikke var bagud. 
Nu skal jeg heller ikke få Spjald Skole til 

at lyde som en dårlig skole, for det er den 

ikke. Men i forhold til Grønbjerg Skole 
kan man sige, at den er meget kedelig. 

Der sker ikke så mange ting, og generelt, 

uden at lægge fingre imellem, synes jeg 
ikke, man kan sige, den lever op til hver-

ken den sociale eller den faglige standard, 
som er på Grønbjerg Skole. 

 

Den store skole skal i nok nå 

Det budskab, jeg virkelig prøver at nå ud 

til jer med, er, at I skal overveje jeres valg 

nøje. Grønbjerg Skole giver noget, Spjald 
Skole ikke giver. Det kan man ikke kom-

me uden om. Grønbjerg Skole giver en 
kampånd, en viljestyrke, en selverkendel-

se og et mod, som er svært at finde andre 

steder. Man finder ud af, hvor vigtigt fæl-
lesskab og sammenhold er, og man lærer 

at respektere hinanden, som dem man er. 
Man finder ud af, at det er vigtigt at re-

spektere andres holdninger, men endnu 

vigtigere at holde fast i sine egne. Samti-
dig finder man ud af, at man måske ikke 

altid har ret, i det man mener. 

Stort set alle børn vil senere i livet kom-

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 
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me til at gå på en stor skole. De vil sik-
kert komme til Spjald efter 7. klasse og 

senere på en endnu større skole som fx 
gymnasiet. Så de skal nok få prøvet at gå 

på en stor skole. Giv dem lov til at prøve 

at gå på en lille skole når muligheden er 
lige udenfor døren. For mig er det åben-

lyst, at en lille skole er bedre end en stor. 

Klasserne er tilpas store til, at man får det 
størst mulige udbytte af undervisningen. 

Der er masser af tryghed, fordi man ken-
der alle. Det får en til at føle sig godt til-

pas, og det er jo først og fremmest forud-

sætningen for at lære. 
 

Man lærer andet end det der står i bø-
gerne 
På en lille skole lærer man samtidig an-

det, end det der står i bøgerne. Man finder 
ud af, hvad der er vigtigt og mindre vig-

tigt i livet. En af de vigtigste ting, jeg lær-

te, på Grønbjerg Skole var, at man må 
kæmpe for at opnå resultater – lige meget 

hvad det drejer sig om. Tingene sker ikke 
af sig selv. Det kræver initiativ, gå-på-

mod og vilje at få tingene til at lykkedes. 

Så giv jeres børn chancen for at opleve en 
lille skole og for at få alle de ting som en 

lille skole kaster af sig. Lad dem glæde 
sig til at komme i skole hver eneste dag. 

I må for alt i verden ikke lade pengene, 

som det kommer til at koste at sende jeres 
børn i friskole, være et problem. Det er 

100 gange vigtigere, at jeres børn trives 
og har en glad og tryg hverdag. Men det 

tror jeg godt, alle forældre ved. 

Jeg synes virkelig, det er synd for dem, 
som ikke har gået på Grønbjerg Skole, el-

ler som ikke kommer til at gå på Grøn-

bjerg Friskole. De ved ikke, hvad de går 
glip af, og jeg ærgrer mig selv over, at jeg 

ikke kommer til at gå på friskolen, for jeg 
ved, at det kun kan blive godt. Jeg er bare 

lykkelig over, at jeg gik de første otte år 

af min skolegang på Grønbjerg Skole. 
Lad jeres børn slippe for at køre med bus 

hver dag når de er så heldige, at verdens 
bedste skole ligger i selv samme by, som 

de bor i. I skulle virkelig overveje det. 

Til allersidst kæmpe stort tillykke til de 
85 børn som er blevet indskrevet i Grøn-

bjerg Friskole. I kan se frem til nogle 

skønne år. Måske bliver I aldrig så glade 
for at gå i skole igen. Så nyd det! Når I er 

færdige på friskolen, ved jeg med sikker-
hed, at I vil kunne se tilbage på nogle helt 

fantastiske år. 

 
Solveig Helles Eriksen 

Grønbjerg Skole årgang 97/98 � 

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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Ved den sidste skolefest i Grønbjerg 
Skole - Børnenes Hus’ historie var der 

ingen afvigelser i forhold til de tidligere 
mange år.  

3. og 7. klasse var på de skrå brædder og 

resten af skolen var behjælpelig med ud-
smykning, servering og amerikansk lot-

teri. 

Konstitueret leder Birgit Højgaard ind-
ledte festen med at meddele at det var 

sidste gang hun kom til at byde velkom-
men til skolebørnene og forældrene i det-

te regi, men hun håbede på at Grønbjerg 

Friskole ville fortsætte traditionen med 
skolefesten.  

Men ellers var alt ved det gamle. Efter 
forestillingen på de skrå brædder var der 

kaffe med kringle, lagkage som traditio-

nen kræver til de voksne, medens lærer-
ne stod i pølse/sodavandsbaren, ameri-

kansk lotteri og efterfølgende var der 

dans og sanglege. Og for at det ikke skal 

være løgn, trakterede tidligere lærer In-
ger-Lise Vestergård det opretstående bå-

de som akkompagnement til ”Gråvejr 
hundekoldt…” og til dansen og sangle-

gene efterfølgende.  

Blandt publikum kunne ses både tidlige-
re elever, tidligere forældre samt tidlige-

re lærere og ledere fra Børnenes Hus. � 

���� Skolefest for sidste gang 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

3. kl. opførte "Prins Potaske", medvirkende var Andreas Terkildsen, Nikolaj Kirk, Frederik Kvies-

gaard, Dennis boutrup Mathisen, Lotte Birkebæk, Bertil Øster Kæmpegaard, Tobias Andreasen, 

Marie Larsen, Pernille Jensen, Christina Lauridsen, Henriette Lørdal, Esben Lund-Nielsen og Jeppe 

Schmidt. 

Birgit Høj-

gaard byder 

velkommen og 

siger samtidig  

farvel til denne 

del af Børnenes 

Hus. 
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7. kl. opførte "Farligt Spil", medvirkende var; Jeppe Lauritsen, Jesper Jensen, Josephine Højmose, 

Linea Madsen, Cecilie Sønderby, Rune Sandal, Stefan Müller, Anette Sørensen, Camilla Juelsgaard, 

Cecilie Steffensen, Camilla Lauridsen, Rasmus Hansen og Mathilde Pedersen. De optrædende står 

ikke i nævnte rækkefølge.  

Næsten alle følger interesseret med i, om det nu er den ægte prins potaske, der er i 
færd med at prøve den tabte sko. 
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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  
 

Jeg læste og tænkte, ja hvad kan det nyt-

te, jeg får vist ikke noget ud af det, selv-

om jeg anstrænger mig, og hvor mon Nr. 

Omme i grunden er. Så vidt jeg har kun-

net forstå, så er det vist forfærdelig afsi-

des og bare ørken. Og så lod jeg det blive 

ved disse betragtninger. Men så fik jeg 

brevkort om at møde hos Købmand Bøg-

get næste dag, og da jeg kom der, fandt 

jeg far og mor og Lovise, og jeg fik 

straks spørgsmålet: søger du Nr. Omme. - 

Nej, hvad kan det nytte! Men så fik de 

munden i gang, den gl. degn i Nr. Omme 

var Sognerådsformand, og han var vist en 

slags Sognekonge, han var gift med en 

fra Vestergaard i Vind, og hun og mor 

havde kendt hinanden i deres unge dage, 

og de havde været til gilde sammen med 

Falkesgaard i Nr. Felding, og han havde 

danset med mor. Desuden var der en søn 

af Falkesgaard, der var gift med et sø-

skendebarn af min svoger Knud. Knuds 

mor Else Margrethe havde nemlig en sø-

ster, der var gift og boede i Pøhl i Nr. 

Omme, Kirsten Pøhl kaldte man hende, 

og det var så hendes datter mor kendte 

desuden også konen i St. Halkjær i Nr. 

Omme, Karen Halkjær, der også var fra 

Nr. Felding. Ja der skulde jeg prøve det. 

Nå, ja la så gå da, og der blev bestemt en 

dag, da far og jeg skulde køre til Nr. Om-

me. - Længe før det blev lyst, kørte vi så, 

og da vi kom til Nr. Felding Præstegård 

og Kirken, havde jeg aldrig været længe-

re ude ad den Vej. For første gang kom 

jeg forbi Ølgrydegårdene, og langt læn-

gere frem kom vi til Agerfeldt Kro. Nu 

var far også på fuldstændig ukendt grund. 

Vi kørte ind i Kroen, men der var ingen 

krokarl, far gik så ind i Krostuen og kom 

oprømt tilbage med Kromanden, Jørgen 

Damtoft. Sagen var den, at Jørgen engang 

havde haft en lille Gård i Tvis, og far og 

Jørgen havde været gammelkendte, og de 

fik derfor en ordentlig passiar med hinan-

den. Da vi kom på Præstbjerg med udsigt 

over den vældige dal mod syd, var det en 

skuffelse, at Nr. Omme Kirke endnu ikke 

kom til syne, og først længe efter nåede 

vi toppen af Overgård bakkerne 

(Knurrebjerg), og så viste Kirken sig en-

delig. Far var meget bange for de vældige 

bakker, for hestene var ikke trænet i at 

holde på vognen. Vi spurgte om Vej og 

holdt snart uden for den gl. Skole. Jeg gik 

ind i børnenes forgang og traf her en 

mængde træsko i det lille rum. Så banke-

de jeg på, og der blev sagt: Kom ind! - 

Jeg lukkede Døren op, og der stod sande-

lig en af mine seminariekammerater Carl 

Jensen, og underviste. Han tog det som 

en selvfølge, at jeg vilde komme, medens 



jeg var meget betaget af, at jeg skulle træffe ham der. 

Han var fra Mols, men faldt til eksamen. Han sad inde 

med stor viden i historie og geografi, men var stærk 

blottet i andre fag, og derfor faldt han, - men nu havde 

han altså fået sin eksamen, og havde været vikar her si-

den november, embedet kunde han ikke søge, for han 

havde ikke Kirkesang. Han blev min efterfølger i Må-

bjerg, derefter andenlærer ved Hovedskolen i Mejrup, og 

kom i den Tid meget i Knud og Lovises hjem, der syntes 

godt om den rare og meget barnlige Jensen. Siden blev 

han forflyttet til Rødding i Vildbjerg Sogn. Han blev gift 

med et søskendebarn til Knud. Hun døde tidlig, og så 

blev han gift med hendes søster, både Jensen og hans 

hustru er nu døde, men var meget afholdt, og han blev 

en del kendt, som historiker. Carl Jensen viste os til 

Grøntoft, der boede Falkesgaard og hustru i et lille hus, 

som de havde bygget ved siden af sønnen Carls hjem. - 

Vi fortalte hvem vi var, og Falkesgaard så mine papirer, 

og vi fik en ordentlig venlig modtagelse. Jeg var jo deg-

nedatteren, Marie Fugls søn, og far havde de også hørt 

omtalt, og mine papirer var gode, så Falkesgaard lod sig 

straks forstå med, at han vilde synes om at få mig som 

sin afløser, men ene kunde han jo ikke sige noget be-

stemt. Jeg måtte så af sted til de betydeligste af de andre, 

for dem alle kunde jeg ikke nå til. Jeg kom først til Lau-

rids Kiddal. Jeg synes aldrig, jeg har set så gammel og 

skrøbeligt et stuehus, som der var, men modtagelsen var 

god, så gik turen til præstegården. Præsten var ikke 

hjemme, han hed Olsen, og præstekonen syntes ikke 

særlig godt om mig, der var en anden, hun syntes bedre 

om, fik jeg at vide bagefter. Derefter gik jeg til Lars Pe-

ter Kjærgaards, her blev jeg særlig udmærket modtaget, 

og da en ung mand, Hans Kjærgaard, just kom medens 

jeg var der, præsenterede Lars Peter mig for ham som 

Falkesgaards efterfølger. - Det betød måske noget, at jeg 

havde været kammerat med en fra Kjærgård på Staby 

Skole. Jeg var i Spåbæk hos Peder, men han var ikke. 

hjemme. Mads Gammeljord kunde jeg ikke nå, og det 

var hel mørkt, da jeg kom tilbage til Grøntoft. Snart efter 

kørte far og jeg den lange vej i mørket hjem. Jeg stod af 

i Holstebro og gik til Måbjerg, jeg skulde i Skolen næste 

morgen. 

Den 15. november fik jeg brev fra Sognerådsformanden 

i Sevel, og det gik ud på, at de gerne vilde se mig, da de 

tænkte at indstille mig som nr. 1, og navnlig vilde de 

gerne, at jeg skulle komme førstkommende søndag og 

lede Kirkesangen. Det kunde jo godt have været således, 

16 
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at jeg havde fundet klogest at føje Sogne-

rådsformanden i hans ønske, men modta-

gelsen jeg havde fået i Nr. Omme, gjorde 

mig kostbar over for en andenlærerembe-

de, og jeg gav et afvigende svar og vist 

ikke fri for at være lidt selvbevidst. Jeg 

ønskede ikke at blive indstillet og kaldet, 

det kunde komme mig i Vejen med hen-

syn til Nr. Omme. Jeg fik nu at vide, Se-

vel havde spurgt bekendte i Måbjerg om, 

hvorledes jeg var og må have rost mig i 

høje toner som lærer, men især som Kir-

kesanger. - Den 20. november får jeg så 

igen fra Formanden i Sevel et brev. Det 

begynder således: Undskyld, at jeg måske 

brugte et mindre velovervejet udtryk an-

gående Deres kvalifikationer. 2 af ansø-

gerne havde en større karakter for sang, 

så det kunde jo godt være grunden til at 

sætte disse foran på listen. - Jeg har i dag 

tilsendt Direktionen indstillingen, og De 

vil blive kaldet. - Brevet slutter med et 

håb om at jeg vil modtage embedet og 

ønsker derfor allerede nu tillykke. 

 

Jeg sendte nu et forespørgsel til Falkes-

gaard om, hvornår indstillingen til Nr. 

Omme kunne finde Sted, Falkesgaard 

havde endnu ikke modtaget ansøgninger-

ne fra Provsten, men han har talt med to 

Sognerådsmedlemmer, og de var enige 

om at indstille mig som nr. 1 ”fortrinsvis 

ønsker vi Dem som lærer, jeg vil derfor 

indtrængende råde Dem til, at De afsiger 

pladsen i Sevel, samt så snart De kan, rej-

ser til provst Vilstrup og beder ham om 

særlig at komme i betragtning, hvis de 

bliver indstillet her, hvilket De som an-

ført ret sikkert kan stole på. Håbende på 

at De nu snarest frigør Dem fra Sevelem-

bedet, venter jeg gerne et par ord fra 

Dem”. - Jeg turde dog ikke frigøre mig 

fra Sevel, før jeg var absolut sikker på Nr. 

Omme. 

Den 30. november, fik jeg følgende fra 

Falkesgaard: 

Sognerådet har i aften indstillet Dem som 

Nr. 1 til lærer og Kirkesangerembedet og 

har altså gjort hvad det kan - Gør endelig 

også snarest hvad De formår thi det er 

særlig ønsket hos mange, at De må få em-

bedet. 

Nr. Omme d. 30/11 94. 

Deres O. Falkesgaard. 

 

NB. Indstillingen afsendes i morgen den 

1. december til Provsten. 

Cykeltur i dit eget sogn 
 

Gymnastikforeningen vil gerne invitere jer med på en  

forårscykeltur rundt i Grønbjerg sogn 
 

Mød op på p-pladsen ved kirken tirsdag d. 20. maj kl. 19.00 
 

Vi skal cykle ca. 10 km - plus det løse - Medbring kaffe og kage til pausen 
 

Vi glæder os til at viser jer nogle steder,  

hvor I måske ikke plejer at komme 
 

Vi glæder os til at cykle sammen med jer - Grønbjerg GUF 
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Peter Lindegaard hedder han den nye 
leder af Grønbjerg Friskole. Han er 36 år 

og gift med Mie og sammen har de to 
børn Freja og Tobias, og alle er bosid-

dende i Ringkøbing. 

Peter Lindegaard stammer fra Sønderjyl-
land. Efter endt Højskoleophold på den 

grundtvigske Testrup Højskole, læste 

han til lærer på Silkeborg Seminarium. 
I 1995 blev Peter ansat på Husflidsefter-

skolen i Skjern, hvor han primært under-
viste i Gymnastik, musik og dansk. 

I 1998 søgte Peter udfordring på Brej-

ninggaard Efterskole i Spjald. Blev ansat 
og fungerede her i 9 år med primær un-

dervisning i idræt, musik og dansk. 
Begge skoler, Husflidsefterskolen i 

Skjern og Brejninggaard Efterskole byg-

ger på et Grundtvig-Koldsk værdigrund-
lag. 

Peter siger, at de sidste par år har han 

godt kunnet mærke, at der skulle ske no-
get, og han valgte derfor at søge et job på 

Fjordvang Ungdomsskole. En moderne 
skole med en moderne ledelsesprofil 

ifølge Peter. 

I virkeligheden har Peter nok gennem de 
sidste par år haft lyst til en form for le-

delse, som han udtrykker det. 
Så da Peter Lindegaard så opslaget fra 

Grønbjerg Friskole, hvor man søgte en 

ny leder til en ny Friskole, følte han sig 
velkommen, og idegrundlaget var ”lige 

ham”. 

F.eks. lagde Peter vægt på sætningerne 
”Grønbjerg Friskole lægger vægt på, at 

fællesskab og det sociale liv går på tværs 

af alder og at fortælling sang og musik 

samt bevægelse er en naturlig del af 

hverdagen.” 

Derudover lagde Peter også vægt på bør-

nehavedelens brobygning med helhed i 
børnenes hverdag, sundhed og hygiejne 

og med værksteder med processen i cen-
trum. Derudover kom en skolefritidsord-

ningen, der skal fungere som et åndehul. 

Endvidere lagde Peter vægt på, at Frisko-
len skulle have et højt fagligt niveau. 

Man skal benytte sig af naturen, elevens 

mulighed for, at nå så langt frem som ev-
ner og interesser rækker. 

 

Hvorfor valgte du Grønbjerg Friskole 

Jeg har gennem mine 9 år i Spjald ikke 

kunne undgå at høre om Grønbjergs lo-
kale engagement, og jeg har hørt meget 

positivt om Grønbjergbeboernes driftig-
hed, vilje og engagement. Så betyder det 

Grundtvig-Koldske islæt at man har en 

tydelig profil med mange muligheder, og 

���� Pædagogik og... med Peter Lindegaard 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard 
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naturligvis muligheden for at være med 
fra starten. 

 

Hvorfor skulle vi synge ”Er lyset for 

de lærde blot” til præsentationen af 

dig? 
Det handler om at oplive først, med san-

ge og fortælling, og dernæst at oplyse 

om verden og kulturen, - det var den 
grundlæggende skoletanke hos Kold og 

Grundtvig og det går jeg ind for. 
Endvidere sagde Kold 

”Hjælpen er at henvise barnet til en hi-

storie, det kan identificere sig med. Så 

overføres der kraft fra et menneske til et 

andet, og resultatet er liv, munterhed og 

opbyggelig virksomhed. Derfor skal børn 

høre historier, for så begynder de at lege 

de historier, og handlinger og forestillin-

ger går hånd i hånd. En identitet som 

person skabes.” 

Sidste halvdel af 1800-tallet var tiden for 
andelsbevægelser, for højskoletanken og 

for Grundloven (1849). “Hvad udad ta-
bes, må indad vindes! – som Enrico Dal-

gas udtrykte det undervejs i sin hede-

beplantning og læbæltspolitik.” Dette 
synspunkt gik igen i skolepolitikken, 

hvor man forsøgte at udnytte de store re-
surser, der lå i landboungdommens 

manglende skolelærdom. At oplive og 
dernæst oplyse var tanken. Man må ville 

lære noget, før man kan lære noget. 

Det grundtvigske skolesyn med det le-
vende ord frem for de døde bogstaver 

kommer tydeligt til udtryk i “Er lyset for 

de lærde blot”. 
Læring og undervisning er for alle, det er 

ikke forbeholdt ”de lærde”, men ud-
gangspunktet er en demokratisk videns-

deling til glæde for folkestyre og den en-

keltes dannelse. 
 

Mennesker søger tryghed og bekræftelse 
i fællesskaberne. Samtidig vil man gerne 

markere sig som et helt særligt menne-

ske. 
I tiden ligger der en fokusering på det in-

dividuelle, jeg vil, jeg kan, jeg må gerne 

osv. En enkelt fodboldspiller har dog al-
drig kunnet vinde en kamp alene, der 

skal være 11 spillere på banen.  
I sangen synges hele tiden ”vi”, der etab-

leres et folkeligt fællesskabet om at ville 

noget, det er det der er projektet. 
Det fælles projekt har alle som målgrup-

Information fra Grønbjerg Gymnastikforening 
 

Når Multisalen benyttes med ”frie nøgler”,  
som er lejet ved multisalsudvalget, 

er det ikke tilladt at benytte gymnastikforeningens  
og skolens redskaber og musikanlæg. 

Disse må kun benyttes når der er instruktør til stede.  
 

Det er der i mod tilladt selv at medbringe bolde,  
ketcher og andre redskaber til indendørs brug. 

 

Husk at feje hele Multisalen inden du forlader den… 
 

Grønbjerg gymnastik- og ungdomsforening 
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pe, det er ikke et individuelt projekt. Vi 
er fælles om det. Sådan kan det i hverda-

gen være en styrke, at man bliver mindet 
om, at alle mennesker medvirker til etab-

leringen af samfundet. Det er ikke alt 

sammen et personligt projekt, der er en 
mening med det, vi yder til fælles bedste. 

På vores skole… og jeg gør opmærksom 

på, at det ene og alene er mine egne tan-
ker indtil videre. Ideerne skal naturligvis 

formes i et fællesskab mellem de ansatte 
på skolen og til enhver tid, hvor det er 

muligt, med inddragelse af børnene. 

 

Hvad så med morgensangen og fortæl-

lingen? 
Morgensangen og fortællingen skal være 

en naturlig del af hverdagen, som på det 

nære plan skal være med til at skabe gro-
bund for et solidt fællesskab på skolen, 

og i den større sammenhæng være med 
til at åbne øjnene for vores egen kultur, 

en større verden, en kulturel bevidsthed 
om et historisk fællesskab med andre 

kulturer. Være med til at skærpe fantasi-

en hos vores børn, skabe refleksion og 
lyst og undren. 

Som Kold sagde ”børn skal høre histori-

er, for så begynder de at lege de histori-

er, handlinger og forestillinger går hånd 

i hånd. En identitet som person skabes” 
Sang og musik skaber også i sig selv 

glæde. Jeg har gennem et utal af morgen-

samlinger hørt elever give udtryk for 
glæden ved det daglige samvær omkring 

fortællingen og sangen, jeg har også hørt 
det modsatte,…..men egentlig aldrig ef-

ter endt skoleophold, så er det som regel 

dette, eleverne har nævnt som noget de 
husker. 

Rasmus Østergaard Hansen Algade 74 

Josephine Holst Højmose Algade 72 

Jesper Juhl Jensen Sandbækvej 28 

Camilla Alkærsig Juelsgaard Sandbækvej 18 

Camilla Cathrine Lauridsen Ommegårdvej 14 

Jeppe Hessellund Lauritsen Algade 60 

Linea Futtrup Madsen Grønnegade 3 

Stefan Christian Müller Grønnegade 4 

Mathilde Marie Kokholm Pedersen Bymarken 11 

Rune Emil Sandal Algade 10 

Cecilie Ullits Steffensen Algade 37 

Cecilie Husted Sønderby Algade 1 

Anette Friis Sørensen Sønderkjærsvej 14 
 

Alle: Grønbjerg, 6971 Spjald 

Konfirmander i Grønbjerg 2008 
Nr. Omme kirke den 12. maj kl. 10 

Konfirmander i Nr. Omme Kirke 12. maj 2008 (2. pinsedag). 
 

Da der desværre er fejl i konfirmandlisten i Kirkebladet, anbefales det at man fæster 
lid til denne liste. Jeg skal naturligvis beklage, at 2 konfirmander er røget ud af listen i 

Kirkebladet. 

Sognepræst Ole Rasmussen. 



21 

Hvordan opnår vi den høje faglighed? 
Friskolen giver mulighed for et endnu 
stærkere bånd mellem skolen og hjem-
met. 
Når vi nu siger vi vægter ”Høj faglig-
hed”, så har jeg altid syntes, at det hæn-
ger uløseligt sammen med en god foræl-
dreopbakning. Det er godt at snakke med 
sine børn om, hvad der er sket i løbet af 
en dag. Hjælpe med lektier og i det hele 
taget, øve sammen med børnene i f.eks. 
at læse, matematik osv. Den daglige snak 
over middagsbordet om skolen er yderst 
vigtig både for skolen, men så sandelig 
også for barnet. Hvilke værdisæt skal 
være gældende på vores skole, hvorfor 
gør, siger vi som vi gør osv. Forhåbent-
lig er vi alle enige og bakker hinanden 
op om, at give det enkelte barn en tryg-
hed i at vide at vi, de voksne, netop er 
enige om de grundlæggende værdier på 
vores skole. 
 
Åbenhed og samarbejde - hvordan fø-
res det ud i skolelivet? 
Åbenhed/samarbejde på alle niveauer må 
og skal være nøgleord. En åben skole 
hvor forældrene altid er meget velkomne 
også gerne til en kop kaffe i ny og næ. 
Vi mødes også alle sammen et par gange 

om året for at vedligeholde vores skole. 
Vi ses til arrangementerne som børnene i 
samarbejde med lærerne arrangerer for 
os. Og forhåbentlig vil der være mange 
flere anledninger til at ses 
Opstår der problemer / spørgsmål er det 
vigtigt at få spurgt ind til det, gå den di-
rekte vej først. 
Vi skal være gode til at kommunikere. 
Skolen/SFO´en og børnehaven skal hele 
tiden bestræbe sig på at fortælle om 
hverdagen, og informationsniveauet skal 
være højt. Dette skaber også nærhed. Det 
siger sig selv, jo mere man ved om et 
sted, jo mere har man lyst til at sætte sig 
ind i hvad der foregår. 
Friskolen/børnehaven giver nogle ekstra 
muligheder oveni for at skabe en god 
skole/børnehave. Min fornemmelse er, at 
I i forvejen har en god skole/børnehave 
med en solid opbakning. Det får vi nu 
mulighed for at gøre endnu bedre. 
Skabe sammenhæng i børnenes hverdag. 
Lette overgangen fra børnehave til 0. 
klasse. 
Hvordan vi får det hele kædet sammen til 
en helhed, må være en opgave, der skal 
løses i fællesskab mellem de enkelte per-
sonalegrupper og mig. 
 

Badmintonturnering 2008Badmintonturnering 2008Badmintonturnering 2008Badmintonturnering 2008    
 

Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts Lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts 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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Et andet hjem! 
For Kold var det vigtigt, at skolen var 

børnenes andet hjem, det var en vigtig 
pointe i det ligeværdige møde mellem 

læreren og eleven. 

Børnehaven, SFO´en, friskolen må efter 
min mening gerne være en slags andet 

hjem. 

Vi skal skabe nogle rammer, vi har lyst 
til at være og ikke mindst lære i. 

Helt konkret skal vores lokaler være ind-
bydende, lyse, og vores fællesrum/sang-

fortællerrum skal inspirere og oplive. 

Endvidere har jeg et ønske om at vi, når 
vi er indenfor, har indendørs fodtøj på, 

og at vi får grønne planter på skolen, det 
giver helt klart et bedre miljø. Det er vig-

tigt at vi får udstillet alt børne- og elevar-

bejdet, får taget billeder af dagligdagen, 
og at disse bliver hængt op og gerne lagt 

ud på hjemmesiden osv. 

Vi skal samarbejde om en sund skole/

børnehave, hvor det at spise sundt, bevæ-
ge sig, komme ud er en naturlig del af 

hverdagen. 
Vi skal være visionære og tænke fremad. 

Vi skal have nogle klare værdisæt, gerne 

skabe nogle faste traditioner, men samti-
dig skal vi altid være opmærksomme på 

aldrig at gå i stå. 

 

Hvad er dine kriterier for succes  

Ja det første må være at komme igennem 
det første år på en rigtig god måde og 

forhåbentlig med et højt humør. Og at 

troen på at det vi har gang i, skaber me-
ning. 

At vi ret hurtig får skabt en god, positiv 
stemning på skolen, præget af humor og 

godt humør. 

På sigt må det være en udvidelse af elev-
tallet, at eleverne der forlader skolen om-

taler vores skole med stolthed, at vi har 

opnået de mål, vi satte os det første år. 

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 
 

 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

brationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, imple-
mentering og opfølgning. 

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 
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Med tiden ville det også være fantastisk 
at udvide de fysiske rammer og dermed 

få endnu mere plads til alle vores ideer 
og tanker. 

 

Moppefri skole er efterhånden en selv-
følge? 
Ja - Det betyder at vi skal opføre os or-

dentligt over for hinanden, have nogle 
klare omgangsregler og i det hele taget 

ligger det mig stærkt på sinde at vores 
skole er en moppefri skole. 

Tillid og tryghed er vigtige ord i denne 

sammenhæng, også når man taler om at 
lære. 

For øvrigt har jeg har tit sagt, at mange 
ting kommer af sig selv. Det det handler 

om er, at vise børnene at man VIL dem, 

så kommer der så meget tilbage. 
 

En slutbemærkning? 
Jeg glæder mig meget til samarbejdet 
med forældrene, den nuværende og kom-

mende personalegruppe, støttekredsen og 
Grønbjergboerne generelt. Og så selvføl-

gelig bestyrelsen hvor jeg egentlig alle-

rede føler mig velkommen og godt hjul-
pet på vej. 

Jeg har en rigtig god fornemmelse for det 
her projekt, jeg glæder mig rigtig meget 

til at komme i gang og synes faktisk kun, 

at det eneste problem er, at der er for 
lang tid til august 2008. 

Alle tanker og ideer skal naturligvis ven-

des med personalet og bestyrelsen, så vi i 
et tæt samarbejde og i enighed præger 

vores skole. Til enhver tid vil det for mig 
stå højst på listen at skabe en skole med 

kanon godt arbejdsmiljø. Både hvad an-

går børnenes, men så sandelig også per-
sonalets. Dette, er jeg godt klar over, 

kræver en god leder der er synlig på alle 
niveauer, deltager i livet på skolen og er 

villig til at sætte sig ind i den enkeltes ve 

og vel både børnenes og personalets. 
Et glad personale der går glad på arbejde 

giver glade børn og netop lysten til at læ-

re.  � 

Generalforsamling i  
Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening 

 

Er du tilfreds med din forening?  
Er der behov for nytænkning i Grønbjerg GUF?  
Kom og giv din mening til kende 

 

Onsdag den 23. april 2007 kl. 19:30  

i storrummet på Grønbjerg skole. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 2. Beretning 
3. Regnskab 4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af revisor 
7 Evt. 
 

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening vil være vært ved en øl /
sodavand og et lille traktement. 
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”Grønbjerg Jagtforening blev stiftet den 

18. Marts 1933 med 19 indtegnede med-

lemmer”  
Således kan man læse på de første linjer i 

jagtforeningens første protokol. Teksten 

fortsætter  
”Love er vedtaget og til bestyrelse valg-

tes Jens Ibsen, B. Christensen, Peder 

Chr. Pedersen, Mads Søndergaard og 

Ole Østergaard, sidstnævnte valgtes til 

Formand. Peder Chr. Pedersen valgtes 

til kasserer. Som revisor valgtes Alfred 

Larsen og Georg Anneberg. Som delege-

ret sammen med formanden valgtes 

Georg Anneberg til at deltage i Mødet i 

Skjern for Vestjysk Kreds Af Jagtforenin-

ger. Foreningen har sin tilknytning i 

Landsjagtforeningen af 1923.”  

Dette er underskrevet af bestyrelsen. 
 

Den opmærksomme læser, som kan sin 
hovedregning, har naturligvis gennem-

skuet, at anledningen til, at der bladres 
lidt i de gamle protokoller er, at Grøn-

bjerg Jagtforening fylder 75 år. Det er 

sjovt at se, hvad der foregik i jagtfor-
eningens regi dengang, og hvad der op-

tog de jægere, som startede det organisa-

toriske arbejde. Sjovt nok er dette jubilæ-
um, sammenfaldende med en omfattende 

strukturreform i Danmarks Jægerfor-
bund, som var en nødvendighed i forbin-

delse med kommunalreformen, i dag, 

hvor jagtorganisationen blander sig i, og 
påvirkes af politik. Naturplaner, miljø-

godkendelser af skydebaner, osv. 
 

Den første generalforsamling blev holdt 

på Grønbjerg Afholdshotel, hvortil ko-
nerne også var indbudt til at drikke kaffe 

���� Grønbjerg Jagtforenings 75-års jubilæum 
 
 
Ved: Torbjörn Lund-Nielsen 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

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. 

Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset     
sker det hos:sker det hos:sker det hos:sker det hos:    
    

Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28    

    

Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08    
EEEE----mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk     

Hvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglen....    
    

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

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

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  
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