Jens Grønbjerg død 103 år gammel
og da denne skole blev nedlagt i
1959, fik han stilling på skolen i
Jels, hvor han blev til sin pensionering i 1978.

Den 23. februar 2013 afgik Jens
Grønbjerg ved døden efter kort
tids sygdom, 103 år gammel.
Dermed mistede Jels en kendt
skikkelse og en stor personlighed. Han var uden tvivl Danmarks ældste biavler, idet han
stadig havde 2 bistader stående i
sin have, som han så til, når vejret tillod det.
Jens kom ind ved det fynske
landbrug efter 7. klasse, men
havde ikke rigtig fysik til det hårde slid. Efter soldatertiden tog
han derfor på højskole og mødte
herunder Christine – og så var
han solgt. Nu drejede det sig om
at forme en tilværelse, der inkluderede hende, og han uddannede
sig til lærer på Haderslev Seminarium, hvor han blev færdig i
1942.
Fra 1947 var han førstelærer på
Mjolden Skole ved Skærbæk, og
fra 1952 var han førstelærer på
Grønnebæk Skole ved Rødding,

Under en stor del af krigen var
både han og Christine aktive i
modstandsbevægelsen, og i slutningen af krigen måtte Christine
gå under jorden. Da Hjemmeværnet efter krigen blev oprettet,
var Jens én af de første, der
meldte sig, og i 2009, da hjemmeværnet fyldte 60 år, fik han
en fortjenstmedalje og et kongeligt håndtryk i den anledning.

Karrieren som biavler startede
også på Fyn, hvor han i 1933 fik
3 bistader med bier af den værste, brune slags. Det var umuligt
at finde dronningen, så den kunne udskiftes, men han fik hurtigt
taget på det, og inden længe
havde han mange bistader.
Han påtog sig flere tillidshverv.
Blandt andet var han formand for
Vojens og Omegns Biavlerforening, og gennem en årrække
var han bisygdomsinspektør og
tilsynsmand.

I 1965 blev Jens valgt ind i bestyrelsen for SDE – Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, og fra 1968 og frem til 2000
var han foreningens formand I
2004 blev han i forbindelse med
en rekonstruktion af SDE udnævnt til æresmedlem.
Jens Grønbjergs viden om bier
var enorm. I hans reol står der
bøger på dansk, tysk og engelsk,
og mange understregninger og
noter vidner om flittig brug.
Jens Grønbjerg efterlader en datter, Kirsten, der i dag er professor ved universitetet i Indiana,
USA.
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