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RUNE 

Hos frisøren hvor man betaler med Grønger 
 

I emneugen på Grønbjerg Skole var hele skolen omdannet til Børnenes By med 

erhvervsliv, butikker, restaurant, frisør, kasino og meget meget andet. Lønnen 

som blev udbetalt hver morgen bestod af møntfoden ”Grønger” og fungerede som beta-

lingsmiddel hele ugen igennem. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Det er da utroligt som det smitter med 
opkøb og renovering af Algade. Her sidt 
tog grønbjergborgere fusen på Lås-
bysvendsen ved at erhverve Grønbjerg 
Kro. Det var Valhalla ved Tina Risom og  
Jens Kristian Christensen, der med et bud 
på 105.000 kr. og ekstraomkostninger på 
60.000 kr. erhvervede Grønbjerg Kro. 
Kroen der skal beholde sit nuværende og 
kendte udseende i gadebilledet, vil virk-
somheden benytte til kontorfaciliteter mv. 
for virksomheden og dets ansatte. Der skal 
en proper næve og noget knofedt til at gø-
re det indvendige til noget, der kan ligne 
kontor og værelser, men ikke så snart nøg-
lerne til bygningen var erhvervet, var fa-
milien og medarbejdere i gang med at ryd-
de op og renovere. 
Nu begynder Algade efterhånden at kom-
me til at ligne noget vi kan vise frem. 
Men. 
 
For lige at ridse op så forsvandt Algade 33 
som var nedrivningsværdig. Algade 27 er 
renoveret inden for den sidste tid, Algade 
25 blev købt på tvangsauktion og er snart 
klar til salg. Algade 43 blev købt på 
tvangsauktion og er i færd med at blive re-
noveret. Algade 18 (Kroen) købt på 
tvangsauktion bliver istandsat. Så er der 

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. 

gang i Algade 61, som også gennemgår en 
renovering. Derudover er der et par ejen-
domme, der har gang i renoveringen, og 
som nok skal blive tilendebragt. Men der 
mangler stadig en række ejendomme, som 
nok kunne trænge til en kærlig hånd. Men 
skal vi ikke håbe, at ejerne får styr på det, 
eller også kan blive købt af foretagsomme 
mennesker. Der er mange pæne og spæn-
dende bygninger i Algade og med de nød-
vendige renoveringer, kan Algade komme 
til at se indbydende ud for gennemkørende 
bilister og vi andre, der er her til daglig.  
 
Børnenes Hus i Grønbjerg 
Når dette læses har der været 
afslutningsfest I Børnenes Hus selvom 
Børnehavedelen kører frem til 1. august 
afbrudt af en sommerferie. Borgmesteren 
der selv stemte for nedlæggelse af 
Børnenes Hus har holdt afskedstale og 
forældre og andet godtfolk har fornøjet sig 
i to dage. 1. august overgår bygningerne I 
Grønbjerg Friskole og som en anden Fugl 
Fønix opstår der en Fri Skole I de 
sselvsammebygninger med en tilhørende 
privat børnehave og SFO - Naturmusen.� 

Deadline for nr. 94 er  

lørdag d. 30. august 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 17. september 

Der er fra venstre Gregor, Magnus Risom 

Christensen, Jens Kristian Christensen og An-

drejz der rydder op i gården ved Kroen. 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard   97 38 14 45 
 

Sommeren er over os, vi har 

passeret årets længste dag, og 

ferietiden står for døren. By-

rådet holder ferie i juli må-

ned, og i august måned fore-

står arbejdet med budgetlæg-

ningen for 2009 og de kom-

mende år. Der er netop indgået aftale mel-

lem Kommunernes Landsforening og Fi-

nansministeren. Det nøjagtige indhold og 

følgerne af aftalen kendes ikke i skrivende 

stund, men det vil nok under alle omstæn-

digheder kræve en del arbejde at få enderne 

til at nå sammen. Mere herom senere. 

 

Landdistriktspolitik. 

På byrådsmødet i juni godkendte byrådet ny 

landdistriktspolitik. Mit indlæg i dette num-

mer af Runestenen vil derfor omhandle den 

vedtagne politik. Visionen er at kommu-

nens landsbyer skal summe af liv og aktivi-

tet, og at indbyggerne kan forene job og fa-

milieliv med ønsket om det hele liv på lan-

det. 

På baggrund af visionen har kommunen ud-

arbejdet strategiske målsætninger, og ho-

vedindholdet i disse er som følger: 

 

Kompetencer og erhvervsudvikling: 

Landdistrikterne skal tiltrække kreative per-

soner, der i kraft af forskellige kompetencer 

og nye ideer kan bidrage til udvikling af lo-

kalsamfundene og skabe nye typer af pro-

jekter og virksomheder. 

 

Markedsføring: 

Landdistrikterne skal markedsføre sig mål-

rettet overfor ressourcestærke tilflyttere, 

især børnefamilier og unge. Lokale aktivite-

ter, produkter og hele egnen skal profileres 

og markedsføres mest muligt. 

 

 

Sammenhængskraft og foreningsarbejde: 

Sammenhængskraften skal understøttes og 

nytænkes, og ligeså samlingssteder, fælles-

skab og foreningsliv – internt i det enkelte 

lokalsamfund eller i udvidede landsbysam-

fund på tværs af gamle grænser, sogne og 

landsbyer. 

 

Infrastruktur: 

Der skal arbejdes for at forbedre adgang til 

omverdenen gennem infrastruktur – herun-

der digital infrastruktur. Børn og unges ad-

gang til skoler, aktiviteter og uddannelse 

skal prioriteres højt ved planlægning af kol-

lektiv transport og ved udbygning af cykel 

og gangstinet. 
 fortsættes side 6 
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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 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen 97384179 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Klubhuset: GIF 97384076 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

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 

NaturMusen: Doddy Møller Bach 97384066 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Malene Cadovius 97382627 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Peter Freund Juelsgaard 97382627 

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 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til Peter Freund 
Juelsgaard 
Tlf.: 97 38 26 27 
 
Fodpleje: 
v/Gitte Led  
Kjærgårdsvej 8 
Grønbjerg 
Træffes bedst 15 - 19 
Tlf. 40 36 12 58 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og  
lørdag:  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 
 
Bogbussen 
 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 

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 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

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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 JULI Side   Side 

MA 14  Dagen er aftaget med 0t 54m 29  LØ 16 Havekredsen 29 

TI 15   SØ 17 Cykelsponsorløb Kirke 9.00 17 28 

ON 16   MA 18  34  

TO 17   TI 19 Cykeltur i sognet GGUF 51 

FR 18   ON 20   

LØ 19   TO 21 Jagtforeningen  

SØ 20  Kirke 10.30  FR 22 GIF - sportsfest 12 13 

MA 21  30  LØ 23 Deadline Aktivitetskalenderen  

TI 22   SØ 24  Kirke 9.00 (AH)  

ON 23   MA 25  35  

TO 24   TI 26   

FR 25   ON 27   

LØ 26   TO 28 Jagtforeningen  

SØ 27  Kirke ingen  FR 29 Jagtforeningen (Åben præmieskydning)  

MA 28  31  LØ 30 Runestenen Deadline  

TI 29    SØ 31  Kirke 10.30  

ON 30    SEPTEMBER  

TO 31 Jagtforeningen Jubipokal  MA 1 36  

 AUGUST  TI 2   

FR 1   ON 3   

LØ 2   TO 4   

SØ 3  Kirke 19.30 (JE)  FR 5   

MA 4 32  LØ 6   

TI 5   SØ 7  Kirke ?  

ON 6   MA 8  37  

TO 7 Jagtforeningen  TI 9   

FR 8   ON 10   

LØ 9   TO 11   

SØ 10  Kirke ingen  FR 12   

MA 11  33  LØ 13 Høstfest SO 10 

TI 12 Kultur og Samvær 32 SØ 14  Kirke 10.30 49 

ON 13   MA 15  38  

TO 14 Jagtforeningen  TI 16 Tilmelding vinterbadminton 34 

FR 15 Jagtforeningen (Hjortebaneskydning)  ON 17 Sangaften GUF Dagen er aftaget med 5t 30m 52 
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Fortsat fra side 3..... 
 

Offentlig service: 

Kommunen ønsker at være imødekommen-

de overfor nye ideer og løsningsforslag ved 

udbud af offentlig service i landdistrikter-

ne. Kommunen ønsker endvidere at tilbyde 

offentlig service i landdistrikterne, så den 

understøtter livet på landet. 

 

Lokale udviklingsplaner – forskønnelse, 

byrum og byggegrunde: 

Kommunen vil bidrage til udviklingen bl.a. 

gennem udarbejdelse af lokale udviklings-

planer. Understøtte nye og utraditionelle 

initiativer som f.eks. identifikation og mar-

kedsføring af det enkelte lokalsamfunds 

identitet overfor udvalgte bosættere og tu-

rister, forskønnelse af boligmiljøer, skabel-

se af landsbyrum/torvedannelser og nye at-

traktive byggegrunde. 

 

Naturadgang og kulturarv: 

Landdistrikterne skal have god adgang til 

kommunens rige og storslåede natur, dens 

oplevelser og til den lokale kulturarv. 

 

Vi har en lang række landsbyer i kommu-

nen, og det er mit indtryk at der i langt de 

fleste allerede i dag summer af liv og ak-

tivitet. De lokale indbyggere er vant til at 

tingene skal gro nedefra, og der er mange 

lokale ildsjæle. Det er mit håb at kommu-

nen bl.a. med baggrund i politikken vil 

støtte op om mange af de lokale initiati-

ver, og at der også i fremtiden må være 

liv og aktivitet i landsbyerne. 

 

I forbindelse med budgetlægningen for 

2009 er der lagt op til at der til den Loka-

le Aktions Gruppe (LAG) skal afsættes 

kommunale midler til hjælp for gennem-

førelse af projekter. Jeg håber naturligvis 

det lykkes at finde midler til dette formål 

til fælles gavn og glæde for os alle. 

 

Læserne ønskes en god sommer. � 

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

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

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 

G
rø
n
b
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u
ltisa

l
G
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n
b
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rg
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u
ltisa

l
G
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n
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u
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l
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u
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l     
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Emneuge på Grønbjerg Skole. Skolen var som nævnt på forsiden omdannet til Børnenes By hvor 

der figurerede butikker og værksteder som sæbefremstilling, uldværksted, restaurant, frisør og kasino. 

I kasinoet gik man fallit allerede tirsdag fordi det var for let at vinde, så hele konceptet skulle ændres 

til resten af ugen. Alle var travlt optaget af de roller de fik tildelt/havde ønsket. Der skulle endvidere 

bestilles plads på restauranten når man ville spise ligesom der også skulle bestilles til hos frisøren - og 

hvis man ville have farvet hår som det fremgår af forsiden skulle man dog have lov hjemmefra. 



8 

Denne gang er jeg på besøg i Algade 22, 
hvor Marianne Nielsen og Tonni netop er 
flyttet ind. 
 
Om sig selv fortæller Marianne: 

Jeg er født ved Varde, hvor mine forældre 
havde Vardeegnens Ungdomsskole. 
Jeg har derefter uddannet mig til 
ergoterapeut, og det foregik på Ergo-
terapeutskolen i Holstebro, hvorfor jeg 
flyttede dertil, da jeg uddannede mig. Der 
har jeg boet siden 1982. For da jeg var  
færdig i 1979, rejste jeg først til Kolding, 
derefter til Norge, hvor jeg var i 1½ år. Det 
gjorde jeg, fordi i Norge havde de gang i 
nogle spændende ting omkring folk, der 
havde haft en blodprop i hjernen, (hvilket 
jeg synes er meget spændende), og det har 
de faktisk stadigvæk. Derefter rejste jeg til 
Ålborg, hvor jeg blev ansat på sygehuset.  
Derpå flyttede jeg tilbage til Holstebro, og 
der var der et job på Herning Sygehus, hvor 

jeg blev ansat i 4 år. Da den tid var gået, 
hvor jeg af og til havde været på kurser, 
snakkede vi efterhånden ikke om andet end 
besparelser, og det gad jeg ikke bruge min 
tid på, så jeg sagde op, for ved den tid 
havde man besluttet at indføre træning af 
borgere i eget hjem i Holstebro, og til dette 
søgte man tre ergoterapeuter, og jeg fik den 
ene af stillingerne.  
På et tidspunkt kom der nye behand-
lingsformer frem fra Schweiz, og i dem 
blev der et kursus, som jeg fik mulighed for 
at deltage i. Ved det fandt jeg ud af, at det 
måtte jeg bestemt lære noget mere om, så 
jeg rejste til Sydtyskland, hvor jeg arbej-
dede på et sygehus for hjerneskadede. Der 
var jeg 1 år, og derefter rejste jeg tilbage til 
Holstebro Kommune, hvor jeg derefter 
havde et job som rådgiver og vejleder i 
forhold til hjerneskadede.  
Det job blev imidlertid nedlagt, og så blev 
jeg terapeut indtil 1. januar sidste år, hvor 

���� Marianne og Tonni - Algade 22 
 
 
Ved: Grete Tange 
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ansvaret for genoptræning blev lagt ud til 
kommunerne, og det indebærer, at folk 
udskrevet fra sygehuset og henvist til 
specielle genoptræningscentre; den første 
tid foregår dog på sygehuset, og der var jeg 
ansat til august, hvorefter jeg begyndte at 
undervise mere og mere om de behand-
lingsformer, jeg har lært om i Tyskland. Det 
foregår forskellige steder, hvor man 
arbejder med hjerneskadede. Senest er jeg 
blevet ansat i Lemvig i en stilling på nedsat 
tid, fordi jeg så kan tage ud og undervise i 
resten af tiden. Jeg har faktisk også 
undervist på en del plejehjem i forhold til 
demente, fordi denne metode kan hjælpe til 
at skabe mere ro på disse mennesker. 
 
Om denne specielle behandling fortæller 
Marianne: Det er en dame, som hedder 
Felicia Affolte, der bor i Schweiz og er 83 
år, som har udviklet metoden. Hun har 
fundet ud af, at hvis man ikke mærker, hvor 
man er – om man sidder eller står – kan 

man ikke finde ud af at gøre tingene på den 
rette måde, hvorfor man spænder alt for 
meget, og sådan har hjerneskadede det. Den 
hjerneskadede ved faktisk godt, hvordan 
tingene skal gøres, men vedkommende kan 
blot ikke gøre dem, f.eks. ved de godt, at en 
børste skal bruges til at børste med, men om 
en tandbørste skal bruges til hår eller 
tænder, kan de ikke altid afgøre, og det 
skaber frustrationer. De, der har haft en 
blodprop, har nemlig et lager i hovedet, og 
det gælder derfor om få det lager aktiveret.” 
 
Videre fortæller hun: 

”Jeg købte hus i Holstebro, og det har jeg 
stadig, selvom det ellers var meningen, at vi 
ville sælge det, før vi flyttede herud. Det 
har imidlertid ikke været muligt at få det 
solgt endnu, men jeg håber, at der snart 
kommer en køber, for det er lidt dyrt med to 
huslejer. Årsagen til, at vi købte dette her 
hus, var, at vi ønskede noget, der var lidt 
billigere, så vi kunne nøjes med at arbejde 
lidt mindre.  

 
 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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I virkeligheden havde jeg håbet, at jeg 

kunne leve af at undervise, men det var 

administrativt meget besværligt, så det har 

jeg lagt på hylden igen, og jeg nyder da 

også at have patienterne i hænderne, og 

ikke kun oplyse om det teoretiske i 

systemet.” 

 

Nu er manden i huset kommet ind i stuen, 

og han præsenterer sig som Tonni. Han 

fortæller, at han har kendt Marianne i 40 år, 

for han har været på ungdomsskole hos 

hendes forældre, men han har dog først 

fundet sammen med Marianne, efter at de 

havde mødtes på nettet. 

Han fortæller videre, at han har været gift i 

23 år, men det holdt ikke. Han fortæller 

også, at han har boet forskellige steder bl. a. 

i Varde, på Fyn og i Sverige. Han blev for 4 

år siden opereret for en diskusprolaps i 

nakken, og siden har han ikke haft fast 

arbejde. Til trods for operationen er han nu 

tilbage på pillerne, men lægerne tør ikke 

gøre mere ved det, så han får førtids-

pension.  

Han kan mange ting med sine hænder, men 

især er han glad for at lave mad, og 

Marianne siger, at det er han rigtig god til. 

Om det siger han, at han er til ”slow-food”, 

for hurtig mad som pizza er ikke ordentlig 

mad. Elektronik er en anden stor interesse, 

ligesom gamle møbler, som han køber og 

rundt om på markeder og afsyrer, er noget 

andet, som optager ham meget. Så han 

bliver helt ked af det, når han ser nogen 

kassere dem. 

 

Han har allerede lært naboerne at kende, så 

han slår Astas græsplæne, og så får han en 

kop kaffe og en snak for det, og det er han 

helt tilfreds med. 

 

De har naturligvis malet og nyindrettet en 

del i huset, og de er endnu ikke færdige, for 

de vil have hjørnet af stuen skilt fra, så 

Marianne kan have ”sit skrammel”, som er 

nydeligt sat på hylder for sig selv. I 

kælderen har de opmagasineret en del ting, 

som de endnu ikke har fået pakket ud, men 

de håber, at der bliver tid efterhånden, ellers 

vil de blot holde loppemarked over det, som 

Tonny siger. 

 

Høstfest 2008 
 

Vi er så klar til at feste sammen med alle I kære Grønbjerg-folk! 
 

Mødested/tid:  Forsamlingshuset 
 Lørdag den 13. september kl. 18.30 

 

Mad:  Vores ”huskok” Sanne Therkildsen 
 – ”kokken fra jubilæumsfesten” 
 sørger for mad med Italiensk Inspiration 

 

Musik:  2 – måske 3 DJ’s – med styr på noderne 
 

Pris:  kr. 175,-  (Billetter købes og udleveres i Brugsen) 
 

Vi dækker bordet og sørger for drikkevarer til billige penge – I sørger for det 
gode humør! 

 

Sogneforeningen 
OBS! Minimum 60 deltagere ellers aflyses arrangementet 
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Men ellers er de godt tilfreds med huset og 

synes, at det er et gedigent hus, som de 

naturligvis vil fortsætte med at ved-

ligeholde. Også haven er de meget tilpas 

med, og Marianne er meget glad for 

krukker, som hun vil gøre mere ud af. 

 

Da snakken falder på fritidsinteresser 
tager Marianne nogle meget smukke æsker 

frem, som hun selv har fremstillet. De er 

lavet af karton, målt meget nøjagtigt ud og 

ridset med en meget skarp kniv. Desuden 

laver hun også kort af forskelligt materiale. 

Det kunne hun godt tænke sig fortælle om 

og eventuelt undervise i.  

 

Endelig er Marianne medlem af foreningen 

”Børns voksenvenner”, hvor hun sidder i 

bestyrelsen. Hun har selv været voksenven 

og vil gerne formidle den forenings virke 

videre til os. 

 

Til sidst siger de begge, at de vil deltage i 

de arrangementer, som der afholdes her, og 

at de i det hele taget vil være aktive i 

lokalsamfundet. De føler, at det er mindre 

stressende her end i Holstebro, og da de 

ikke har brugt faciliteterne i Holstebro 

særlig meget, betyder det ikke noget at bo 

her i stedet.  

 

Med hensyn til fremtiden ved man aldrig, 

men de er ikke flyttet hertil for at flytte igen 

om et år. 

 

Med den afskedshilsen siger jeg tak for 

snakken. � 

 

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 

Skifter du e-mail så meddel det på runestenen@runestenen.dk  
så er du opdateret med nyheder i Grønbjerg 
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Familie & Samfunds nye bestyrelse var samlet en aften i maj og fotografen havde også husket at 

komme til samlingen: Fra venstre er det Lissi Dyrberg, Jytte Nilausen, Jytte Hankelbjerg, Henriette 

Qvist og Pia Kristiansen. 

 
 

 

 

 

 

LØRDAG D. 23. AUGUST 2008 LØRDAG D. 23. AUGUST 2008 LØRDAG D. 23. AUGUST 2008 LØRDAG D. 23. AUGUST 2008     
 

PROGRAM:  GADEFODBOLD 10.00  - CA. 14.30 

 LAND & BY KAMP 15.00 – CA. 17.00 
 

HEREFTER VIL DER BLIVE TÆNDT OP I GRILLEN TIL DEM SOM KUNNE 

VÆRE INTERESSEREDE. 
 

TILMELDING AF HOLD TIL GADEFODBOLD SKAL SKE TIL  

TOM KRISTENSEN PÅ 28 49 54 04 SENEST DEN 15. AUGUST 2008.  
 

VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG DAG MED FODBOLD FOR SJOV. 
 

MED SPORTSLIG HILSEN  GRØNBJERG IF 
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Ændringer vedrørende det grønne 

område og Sankt Hans bålet 
 
Vi er glade for, at mange hjælper med at 

samle grene til Sankt Hans bålet og det hå-

ber vi også, at der vil være fremover. Men 

for at gøre det grønne område mere frem-

kommeligt for de der færdes der, har vi be-

sluttet følgende: 

Fremover vil det kun være muligt at afleve-

re grene til bålet fra marts til juni. Alle gre-

ne skal placeres indenfor den store Sankt 

Hans bålplads, som bliver etableret og er 

klar til grene fra marts 2009. Vi håber, at al-

le vil være behjælpelig med at holde det in-

den for bålpladsen, samt at holde det grøn-

ne område kønt hele året. 

Vi håber på et dejligt bål igen i 2009. � 

���� Sogneforeningen 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

GadefodboldGadefodboldGadefodboldGadefodbold i Grønbjerg år 2008 kl 10.00  i Grønbjerg år 2008 kl 10.00  i Grønbjerg år 2008 kl 10.00  i Grønbjerg år 2008 kl 10.00 – cacacaca 14.30 14.30 14.30 14.30 
 

23. august23. august23. august23. august afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten  afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten  afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten  afholdes gadefodbold i Grønbjerg i forbindelse med sommerfesten     
 

Et hold består af minimum 7 spillere, hvoraf der skal være mindst 3 børn ( 12 år 
eller derunder) på banen ad gangen.  
I må meget gerne stille med flere hold.  
Kan I ikke samle nok deltagere til et hold, så meld jer til alligevel - så laver vi et 
eller flere "fælleshold". 
I kan også forsøge at lave et hold med en anden gade.  
Der vil være pokaler til det bedst udklædte hold, fair-playholdet samt vinderholdet. 
 

RingRingRingRing til din kontaktperson nu!!!  til din kontaktperson nu!!!  til din kontaktperson nu!!!  til din kontaktperson nu!!!     
 

Algade Øst  Niels Jørgen Sønderby, Algade 1, 97 38 46 16 
Algade Vest  Børge Jensen, Algade 65, 97 38 41 86 
Bymarken, Frydendalsvej, Nylandsvej Else-Marie Kokholm, Bymarken 11, 97 38 45 80 
Grønbjergvej + Holstebrovej og Kodalsvej  Jytte Nilausen, Grønbjergvej 35, 97 38 43 78 
Grønnegade, Vinkelvej, Teglværksvej,  
Tjørnevej, Skolevænget og Rundingen Erna Mikkelsen, Skolevænget 3, 97 38 42 08 
Holmgårdsvej og Spåbækvej  Jens Kirk, Holmgårdsvej 2, 97 38 46 00 
Ommegårdsvej  Margit Lauridsen, Ommegårdsvej, 97 38 42 91 
Kastanieallé, Købmandsalle,  
Ørnhøjvej, Svinget  Niels Erik Jakobsen, Ørnhøjvej 5, 97 38 44 68 
Kjærgårdsvej og Algade land  Kim Lørdal, Kjærgårdsvej 4, 97 38 45 25 
Sandbækvej  Lars Holm Hansen, Sandbækvej 26, 97 38 44 24 
Sønderkjærsvej  Therkildsen Sønderkjærsvej 3, 97 38 42 13 
  

Vi håber at de personer vi har sat på til at være kontaktpersoner, vil være behjælpelige med 
dette – ellers må i kontakte os! 
 

ReglerneReglerneReglerneReglerne 

• Hvert hold har 7 spillere på banen ad gangen - heraf skal min. 3 spillere være børn.  

• Der må gerne spilles med fodboldstøvler.  

• Hvert mål scoret af et barn tæller 2 mål.   

• Hårdt spil overfor et barn straffes med straffespark til modstanderne.  

• Spillerne skal have adresse på den/de pågældende gader.  



14 

 

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  
 

Imidlertid modtog jeg kaldsbrevet der lød 

således: Vi undertegnede: 

Kammerherre Carl Vilhelm Johannes 

Dreyer, Amtmand over Ringkøbing Amt, 

ridder af Dannebrog. 

Henrik Stampe Vilstrup, Ridder af Danne-

brog, provst for Hind m.fl. Herreders 

provsti, Sognepræst for Borris og Faster 

menigheder. - Erik Holst doktormidicinær 

stiftfysikus og justitsråd, kommandør af 

Dannebrog og Dannebrogsmand, medlem 

af Skoledirektionen, - gør vitterligt, at vi 

har kaldet og beskikket - ligesom vi her-

ved kalder og beskikker seminarist Anders 

Kristian Laustsen til herefter at være Sko-

lelærer idet ledige embede for Nr. Omme 

Hovedskoledistrikt i Nr. Omme sogn - thi 

skalformene med al flid, retsindighed og 

kristelig troskab det ham således betroede 

embede at betjene; i Skolen efter de befa-

lede lærebøger ærligt og oprigtigt i een-

fold og tro oplære børnene i deres kristen-

dom og Guds ord, samt i det hele med nid-

kjærhed og kærlighed antage sig deres un-

dervisning i alle befalede genstande, van-

del og omgivelse at foregå såvel gamle 

som unge med et kristeligt eksempel og 

forsåvidt han tillige er Kirkesanger eller 

assisterer ved denne tjeneste, skal han lede 

sangen med værdighed og til opbyggelse 

og gøre sit til, at alt i Kir-

ken må ske sømmeligt og 

med orden. 

Hans Majestæts love og an-

ordninger skal han holde 

sig allerunderdanigst efter-

rettelig og vise tilbørlig ag-

telse og lydighed øvrighed 

og foresatte. - Alt som det 

en retsindigt og kristelig 

ungdomslærer egner og vel 

anstår, og efter den ed, han 

derpå har aflagt. Og skal 

han derfor oppebære og ny-

de indtægter og Emolu-

menter, der allerede ere el-
Udsnit af kaldsbrev 



ler herefter måtte blive bemeldte hans embede tillagt. På 

dette vort kaldsbrev vil han fra stiftets højærværdige bi-

skop at erhverve Collats som rettelig og lovlig kaldet og 

beskikket til nævnte embede. Skoledirektionenen den 

10. december 1894 

Til bekræftelse under vore hænder og segl 

 

Carl J. Dreyer - H.S. Vilstrup. - E. Holst. 

 

Eden, som omtales i Kaldsbrevet lød således: 

"Jeg Anders Kristian Laustsen, kaldet til at være Skole-

lærer og Kirkesanger i Nr. Omme Skoledestrikt lover og 

sværger herved: 

Først. at jeg troligt vil varetage mit embede såvel i Kir-

ken som Skolen, at jeg med al redelig flid og efter min 

bedste indsigt vil undervise den mig betroede ungdom 

såvel i den evangeliske-kirkelige religion efter de befale-

de lærebøger, som i alle de kundskaber og færdigheder, 

hvori det efter de kongelige anordninger og andre be-

stemmelser pålægger mig at undervise, og stedse bestræ-

ber mig for at undervisningen kommer ungdommen til 

sand gavn. 

Dernæst, at jeg med alvorlig og kærlig omhu vil våge 

over sædelighed, orden og velanstændigheden iblandt 

den mig betroede ungdom, såvel i almindelighed, som i 

særdeleshed i Skoletiden. 

Fremdeles, at jeg stedse vil stræbe selv at gå frem i 

kundskab og duelighed, og ved retskaffenhed og nøjag-

tighed i de til med embedet henhørende forretninger så-

vel som ved en kristelig vandel beflitter mig på at give 

både unge og ældre et godt eksempel. 

Endelig, at jeg vil være hans Kongelige Majestæt som 

min rette arve herre og Konge, huld og tro, holde rigets 

grundlov, rette mig efter de kongelige anordninger og 

vise min gejstlige og velærværdige øvrighed tilbørlig 

hørighed og lydighed. 

Så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord. 

Måbjerg den 17. december 1894. 

Anders Kristian Laustsen" 

 

Straks efter at jeg havde indsendt Eden kom Collatsen, 

der lød således: 

 

“Carl Frederik Balslev, Dr. theol. biskop og Superinten-

dent over Ribe stift, Storkors og Dannebrogsmand gør 

vitterlig: at da seminarist Anders Kristian Laustsen er 

under 10. d.M. af Skoledirektionen for Hind m.fl. Herre-

16 
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ders Provsti kaldet til at være Skolelærer 

og Kirkesanger i Nørre Omme og der ved 

denne Beskikkelse er iagttaget, hvad An-

ordningerne om Skolevæsenet på Landet i 

Danmark i så henseende foreskriver, så 

bevidner jeg ham herved på mit Embeds 

Vegne at være ret beskikket Skolelærer og 

Kirkesanger i Nørre Omme. - Thi anmo-

des Sognepræsten for Nørre Omme og 

Brejning Sogns Menigheder om behageli-

gen at ville den første Søn eller Helligdag 

ske kan oplæse Skolelærer og Kirkesanger 

Laustsens Kaldsbrev og denne min Collats 

fra Prædikestolen i Nørre Omme Kirke, 

samt ved således at indsætte ham i hans 

Embede, formane Sognets Beboere, at de 

ej alene antage og erkjende ham som deres 

ret beskikkede Skolelærer og Kirkesanger, 

men og bevise ham al den Agtelse og Kær-

lighed, som hans Embede og Arbejde til-

kommer, og hvortil han håber ved retskaf-

fen Vandel og nidkjær opfyldelse af sine 

Kaldspligter stedse at vise sig værdig. Iøv-

rigt tilønskes ham Herrens Bistand og Vel-

signelse til at forestå det ham anbetroede 

Embede med Flid og Frugt; ligeledes 

tilønsker den hele Menighed vor Herres 

Jesu Christi nåde!” 

Ribe Bispegård, den 21. december 1894. 

C.J. Balslev. � 

 

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT 
 

SPONSOR–CYKELLØB I DET GRØNNE… 
 

Til fordel for Grønbjerg Friskole 
 

� der er allerede kommet flere tilmeldinger om at deltage. Bl.a. er hele 

friskolens bestyrelse tilmeldt og i gang med at finde sponsorer 
 

� man kan godt tilmelde sig som sponsor og overlade det til mig at 

"dele" sponsorater ud til nogle af dem der tilmelder sig 
 

� jeg vil gerne at folk selv melder sig til løbet og selv går i gang med at 

samle sponsorer - jeg leverer sponsorsedler så snart jeg hører fra 

dem.  -  Og alligevel vil jeg tillade mig at henvende mig personligt til 

forskellige børn og voksne i byen 
 

� jeg mangler nogle stykker til at bage og sponsorere nogle kager der 

kan sælges 
 

� jeg mangler nogle stykker der kan hjælpe med at sælge kaffe og kage 

på dagen 
 

� den nyuddannede fodplejer, "Din klinik" v/ Gitte Led Andersen, Kjær-

gårdsvej 8, er klar i vores garage med fodbad og fodmassage for en 

50,- kroneseddel, hele beløbet går til friskolen 
 

� Der er fine præmier at vinde på lodsedler i det lokale "Granly's lotteri" 
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���� Støttekredsen 
 
 
Ved: Grete Tange 

 

Formandsberetning til Grønbjerg Friskoles 

Støtteforenings generalforsamling den 27. 

maj 2008. 

 

Her ved den første generalforsamling er 

det vigtigt for mig at påpege, at det første år 

har været både spændende og udfordrende, 

fordi vi jo ikke vidste, hvad vi skulle gå i 

gang med, da vi blev valgt, og fordi der har 

været ting, som skulle rettes til efterhånden. 

Jeg synes dog, at vi har udrettet en del, og 

det vil jeg her gøre rede for. 

Vi har gerne villet finde penge, uden at man 

skulle have penge direkte op af lommen. Vi 

har således ikke været ude for ar samle ind, 

og det er med velberåd hu, fordi vi helst ser, 

at man bidrager uden tiggeri. 

 

Vort første initiativ var at opsætte papir- 

og papcontainere ved Brugsen, og det viste 

sig at være en rigtig god ide, selvom der un-

dervejs har været problemer med selve con-

tainerne, med sorteringen og lejen. Det før-

ste har vi fået ordnet, idet vi har fået en ny 

leverandør, som opstiller pænere containe-

re. De er til gengæld lidt dyrere at leje, men 

den har Torben Sønderby lovet at hjælpe os 

med, og det er vi meget taknemmelige for. 

Sorteringen har voldt nogen problemer, idet 

der er nogen, der har troet, at det var af-

faldscontainere og har brugt dem som så-

dan. Det går dog meget bedre nu, og takket 

være Vagn Lisby og Svend Erik Lauridsen 

bliver de stablet til og fyldt helt op, så det 

giver virkelig noget, når de bliver hentet. 

Det er ESØ, som modtager dem, og det er 

kommunen, der betaler for fragten. Vi har 

forsøgt at få noget mere for indholdet, når 

det er fyldt så godt op, men det er ikke lyk-

kedes. 

Under alle omstændigheder vil jeg gerne 

her takke de to herrer for det kæmpearbej-

de, som de har lagt og stadig lægger i det 

både med sortering, stabling og afhent-

ning. Det er den slags job, der ikke giver 

den store løn, så hjælp dem med at hjælpe 

friskolen ved omhyggelig sortering og op-

skæring af papkasserne. 

 

Næste objekt, vi kastede os ud i, var ind-

samling af gammelt jern, og det har indtil 

videre været en rigtig god forretning både 

for os og for dem, der har fået ryddet op. 

Det er blevet hentet af ”Jernhenrik” fra 

Tim, og han kører det videre til Skjern 

Produkthandel, som udtaler, at det, de får 

ind, alt sammen bliver genbrugt, og det er 

jo rart at høre. 

Som bekendt samlede vi ind i efteråret, og 

vi vil gerne sige tak til alle dem, der bi-

drog med meget eller lidt. Det mest positi-

ve var den melding, som vi fik fra bidrag-

yderne om, at det var dejligt at få ryddet 

op, og at tingene kunne anvendes igen. 

Der er stadig mulighed for at komme af 

med jern, aluminium, rustfrit stål og kob-

ber, idet der er sat containere op nede bag 

Grønbjerg Møbelindustri, hvori alle for-

mer for disse metaller kan lægges. Også 

dåser er der en container til, og den bliver 

hurtigt fyldt, men folk har været flinke til 

at lægge dem i en af de andre containere, 

når det var tilfældet, og det er fint. Vi vil 

prøve at få den tømt tidsnok, så det ikke 

længere skulle være nødvendigt. 

 

Kontingentet til Støttekredsen har været 

en anden indtægtskilde, ligesom salget af 

jubilæumsskriftet fra Grønbjerg Gymna-

stikforening, Johannes Kirks salg af 

Dvd'er, Ingrid Kirks sangskriverhonorar, 

hjælp til opsætning af Midtvest Bredbånd 

i private hjem samt kabelsalg til dette har 

været gode indtægtskilder. Til jer alle vil 

jeg gerne rette en stor tak. 

 

Et andet initiativ har været aftalen med 

Vestjysk Andel om tilskud, hver gang man 

køber olie eller træpiller. Det er ikke så 
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mange, der har benyttet sig af det, men må-

ske kan det blive til flere med tiden, og og-

så dem vil jeg gerne takke. 

 

Som nogle måske har bemærket, har Bør-

ge Kamp lavet en fin bon-beholder til 

flaskebon i Brugsen. Den sidder ved siden 

af flaskeautomaten, hvis der er nogen, der 

ikke har bemærket den, og meningen er, at 

man i stedet for at indløse bonerne hos Jens 

Peder skal lægge dem i beholderen, og så 

får vi pengene derfra. Til dem, der har be-

nyttet sig af muligheden, vil jeg gerne sige 

tak. 

 

En sidste ting, vi har diskuteret er salg af 

T-shirts, streamers til bilen og oprettelse 

af et grønt hold, der skal hjælpe med at 

holde omgivelserne ved skolen i orden. 

Dette var i aktion den 24. maj, og gjorde 

et stort arbejde for at forskønne omgivel-

serne, og de har lovet at fortsætte arbejdet. 

Alt i alt må vi sige, at vi 

kun har mødt positive 

indspark, og vi vil under 

alle omstændigheder ger-

ne takke alle, der har 

hjulpet med penge, ideer 

og håndkraft eller lagt 

jord til containerne. Det 

har gjort det spændende 

at arbejde med. 

Endelig vil jeg gerne tak-

ke de andre medlemmer 

af bestyrelsen. Jeg synes, 

at vi har trukket på sam-

me hammel, og det håber 

jeg, at vi fortsat kan. 

Er der spørgsmål til mig 

eller andre i bestyrelsen, 

er I naturligvis altid vel-

komne. 

 

Der var genvalg til besty-

relsen over hele linjen. � 

Bestyrelsen fra venstre Grete Tange, Kim Lørdal, Hanne Meiner, 

Mogens Ballegaard og Gravers Sønderby 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 
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