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REDAKTIONEN. 

Runestenen omdeles, som det måske 
er de fleste bekendt, i Nørre Omme 
sogn (Videbæk kommune) ulige 
måneder, den mandag der er nær
mest den 15. Det vil sige at postvæs
net har dagene mandag til onsdag til 
at omdele Runestenen i. Så fortvivl 
ikke hvis Runestenen ikke kommer 
den mandag man forventer, der er 
håb både tirsdag og onsdag. Men 
kommer den ikke en af disse dage så 
fortvivl heller ikke. Postvæsnet kan jo 
kikse (de er også mennesker). Man 
kan da gøre et af to: 
-enten spørge posten om de skulle
have et nummer i overskud
-eller ringe til et af redaktionsmedlem
merne. 
Det er netop således at de oversky
dende eksemplarer, der evt. skulle 
findes, afleveres til redaktionen. Vi vil 
så sørge for at der kommer et eks
emplar. 

På side 32 kan der læses om Spjald/
Grønbjerg Musikforenings arrange
ment med Vestjydsk Symfoniorkester. 
Det er relativt sjældent, at vi får så 
stort et orkester så tæt på. Så vi kan 
varmt anbefale, at man tager til 
Spjald for at overvære og forhåbentlig 
nyder koncerten. Som der står i 
annoncen, kan børn komme gratis 
ind ifølge med voksne. Så for at 
børnene kan få en kontrast til P3, 
kunne det måske være forfriskende 
anderledes at høre hvordan et 
orkester i stort format lyder, live. 
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Det er tidligt at begynde at tænke på 
julen, men da dette nummer er det 
sidste inden jul og nytår ønsker 
Redaktionen alle sine læsere en rigtig 
God Jul samt et Godt Nytår 

Hermed velkommen til 
Runesten nr. 11 

Mogens Ballegaard 
Spåbækvej 2. 
Tit: 97384332 

Finn Krogh Jørgensen 
Ørnhøjvej 30. 
Tlf/Fax: 97384059 L __ I 

Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8. 
Tlf: 97384009 

Husk sidste frist for 

indlevering af stof til 

RUNESTENEN 

nr. 12 er 

d. 30. december 1994.

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk kommune) og trykkes i 350 eks. og vi 

respekterer ikke et nej tak I 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



\y,,ø' Nyt fra Byrådet.

I tiden mellem 1. og 2. behandling af 
kommunens budget har vi fem, der 
er valgt på sognelister, hvert år et 
møde med repræsentanter fra sogne
og borgerforeningerne i de områder, 
hvor vi er valgt. 
På mødet gennemgår vi baggrunden 
for næste års budget, og der bliver 
givet en oversigt over økonomien, det 
nuværende års arbejde og planlæg
ningen for næste år. 
Min opgave på mødet var at orientere 
om udvalget for "Børn, undervisning 
og kultur". 
Siden dette møde er budgettet for 
1995 blevet vedtaget på byrådsmødet 
d. 11. okt. Med et skønnet udskriv
ningsgrundlag på 960 mill. og en
udskrivningsprocent på uændret 19,2
giver det en skatteindtægt på 172,8
mill. Dertil kommer statens tilskud, så
der i alt bliver 237,8 mill. til rådighed.
Kommunens største udgiftspost er
B.U.K - området med et budget på
105 mill, som skal finansiere:

1 . Folkeskolen med skolefritidsordnin
ger. 
2. Bibliotek og kulturvirksomhed.
3. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
4. Ungdomsskolen.
5. Dagpleje og daginstitutioner for
børn.
6. Sundhedsudgifter.

Ved besparelsesrunden i juni 1993 
blev de 8 skoler beskåret med til 
sammen 340.000 kr. Det samme 
beløb bliver i 1995 ført tilbage til de 
enkelte skoler. For Grønbjergs 

ved-

kommende drejer det sig om 30.000 
kr. 
Det har skortet på skolernes vedlige
holdelse i de senere år. Derfor vil der 
blive udarbejdet en prioriteter liste over 
nødvendige istandsættelser, som så vil 
blive påbegyndt i 1995. 
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IQ" Servicemeddelelser "i:I 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen 

Ttftid: 8 00 
-9 00 

Konsultation: 
efter aftale 

Tlf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 15 00 
-1 yD0 

Torsdag: 18 00 
-20 00 

Tlf: 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 

Lørdag: 14 00 
-1 yD0 

Søndag: 14 00 
-1 yD0 

Klip og Krøl: 

Mandag: 9 00 
-1 i'° 

Tirsdag: 9 00 
-1 i'° 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9 00 

-1 i'° 
Fredag: 9 00 

-1 i'° 
Lørdag: Lukket 

Tlf: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 11 00 

-23 00 

Onsdag: 11 00 
-23 00 

Torsdag: 11 00 -23 00 

Fredag: 11 00 
-02 00 

Lørdag: 11 00 
- o� 

Søndag: 11 00 
-23 00 

Samt efter aftale Tlf: 97 38 44 50 
Tlf: 97 38 41 38 

Brugsen: 

Mandag: 
Tirsdag: 
Onsdag: 
Torsdag: 
Fredag: 
Lørdag: 

8 00 
- 1 i'° 

8 00 
-1 i'° 

8 00 
-1 i'° 

8 00 
- 1 i'° 

8 00 
- 18 00 

8 00 • 1�

Brødudsalg & aviser 
Søndag: i'° -9 30 

Postekspedition -
Tips - Lotto 

Tlf: 97 38 40 42 

Landbobanken: 

Mandag: 9 30 
-1 � 

Tirsdag: 9 30 -1� 
Onsdag: 9 30 

-12 00 

Torsdag: 13 30 
• 1 i'° 

fredag: 13 30 
• 16"' 

Tlf: 97 38 40 49 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
9 "' -1� 

Posthuset er lukket 
fra 

1� -13 30 

Post der bliver indle
veret efter 13 30 bliver 
sendt den efterføl-

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - fredag kl. 18 00 

gende hverdag. 

Tlf: 97 38 40 42 

Søn-og helligdage kl. 17'15 

Ved Brugsen: Mandag - fredag kl. 12 00 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag • fredag kl 8 00 
-20 00 Tlf: Videbæk 97 17 33 99 

Lørdag kl 8 00 -16"° Ringkjøbing 97 32 33 99 
Søndag kl11 00

-� Holstebro 97 42 17 88 
Skjern 97 35 06 77 

Billardklubben: Bent lllum Hansen 97384036 Skolebestyrelse: Lis Helles Olesen 97384313 
Gymnastikforen.: Grete Tange 97384284 Biblioteket: T. Vestergaard 97384177 
Haveforeningen: Margit Jensen 97384111 Byrådet: Gudrun Nyborg 97384121 
Husholdningsfor: Oda Sørensen 97384350 Børnehuset: Aase Espersen 97384066 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 Kirkebetj/Graver: Inger L Skytte 97384343 
Klubhuset: 97384076 Landbetj: Carl Wærge(Videb) 97171030 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 97384097 
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 97384073 Lægen: Henrik Thomsen 97384050 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 97384110 Vagtlægen: 97841800 
Sogneforening: Hanne Meiner 97384358 Alarmcentralen: 112 

Forsamlingshuset: 97384383 Hjemmeplejen: 97172433 
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 97384187 
Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 Posthuset: Brugsen 97384042 
Musikforeningen: Else Pedersen 97384373 Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 
By· og Erhv.udv: Jan Aa Dyrberg 97384381 Skolen: Henning B. Møller 97384177 
Børnehuset Best: Eva Broni 97384179 Vandværket Leif Tange 97384284 
Menighedsrådet: Knud Agergård 97384098 Jørgen Kristensen 97384259 
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NOVEMBER 

MA 14 iiil 
TI 15

ON 16

TO 17 Stormode 

FA 18 

LØ 19 Julemarked Skovtur 

SØ 20 Kirke 14 

MA 21 lm. 
TI 22

ON 23 Generalfors. Kirkelig Samt. 

TO 24 Generalfors. Vandværk 

FA 25 Folkedans 

LØ 26 

SØ 27 Kirke 19 (Julekon.) 

MA 28 t�t 
TI 29 Red. 50 år Åbent hus, skole 

ON 30 Fællesspisning 

DECEMBER 

TO 1 Julefest GBH By og Erhv. 

FA 2 GIF- Juleglæde 

LØ 3 

SØ 4 Kirke 10 

MA 5 Koncert 
-

TI 6

ON 7

TO 8

FA 9 

LØ 10 

SØ 11 Kirke 14 

MA 12 Iffit 
TI 13

ON 14

TO 15

FA 16 

Side 

LØ 17 

SØ 18 

MA19 

18 TI 20

ON 21

11,13 TO 22

FA 23 

LØ 24 

SØ 25 

11 MA 26 

24 TI 27

19 ON 28 

TO 29

FA 30 

LØ 31 

21,8 

34 SØ 1 

MA 2 

24,26 TI 3

30 ON 4

TO 5

FA 6 

32 LØ 7 

SØ 8 

MA 9 

TI 10

ON 11

TO 12

FA 13 

LØ 14 

SØ 15 

MA16 

TI 17 

ON 18

Kirke 10 

ffifW 
Juleafslutn. skolen 

Korteste dag 

Juleaften Kirke 15 

Juledag Kirke 14 

2. juledag Kirke 1 O fi{ijf 
Julefest Sognefor. 

Deadline Runestenen 

Nytårsaften 

JANUAR 1995 

Nytårsdag Kirke 14 

ttl?i 

Skolestart 

Kirke 10 

Ii?A 

Møde ungdomsklub 

Kirke 14 

(i)L 

Foredrag Kirkeligt Samt. 

Side 

34 

13 

33 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 18 - 20 
Telefon: 97 38 41 77 

Dr. Robert Judson Cole forlader i 1839

sit fædreland, Skotland, hvor der her
sker politisk uro, for at tage til Boston, 
USA. Efter en hård periode som læge i 
byens slumkvarterer, bryder han op og 
drager vestpå til det øde Holden's 
Crossing i lllinois. 
Her slår han sig ned og behandler både 
de lokale hvide og saukindianerne. Det 
er også her der udvikler sig et tæt men 
platonisk venskab med sauk-kvinden 
Makwaikwa, der indvier ham i indianer
nes højt udviklede lægekunst, og her 
gifter han sig med Sarah Bledsoe, hvis 
liv han redder ved en dramatisk nyre
stensoperation. 
Hans søn, kaldet Shaman af indianerne, 
bliver som ganske lille ramt af en syg
dom, der gør ham døv, men på en 
både barsk og gribende måde lærer 
han helt at leve med dette handicap, 
endda så godt at han kan videreføre 
lægetraditionen i familien. 
Makwaikwa går det ilde, men retfærdig
heden sker fyldest til sidst, dog på en 
for alle parter pinefuld og smertelig 
måde. 
Borgerkrigen bryder ud, med splittelse 
mellem familier og i landet til følge, og 
der er ingen glamour eller romantik 
over krigen i Gordons beskrivelse af 
den. De kummerlige kår, snavset, 
blodet og lemlæstelserne er uhyre 
realistisk beskrevet. 
Dette er en storslået fortælling om 
oprettelsen af det Amerika, vi kender i 
dag og med en utrolig detaljerigdom og 
autenticitet i midten af forrige århundre
de. 
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NOAH GORDON: "SHAMANEN" findes 
på din lokale biblioteksafdeling. 

Brug biblioteket 
- vi har mange gode sider

Med venlig hilsen 
Torben 

Ja, ... det trak ud. 

Egentligt kan jeg bedre lide et glas 
kold Liebfraumilch, men tiden var vist 
inde til at lære kunsten "at nyde rødvin". 
Det blev der rig mulighed for ved den 
franske vinaften, som Hushold
ningsforeningen og Brugsen havde 
arrangeret. 
Der var mødt ca. 70 mere eller mindre 
erfarne rødvins-nydere op, som fik 
smagt 5 rødvine og 1 hvidvin, mens 
Bilberg fortalte om de franske vinslotte, 
vinproduktionen, titler, etiketter og 
meget mere. 
Der blev snuset, kigget, gurglet og 
drukket, og der blev skrevet kom
mentarer i vinskemaet. På mit skema 
var der en kommentar: "lk' så slemt 
sur", men rundt omkring var der vist 
mange som faldt for en Beaujolais til 50 
kr. 
Husholdningsforeningens bestyrelse 
m.fl. havde arrangeret et smukt oste
bord med masser af lækkert brød.
sponsoreret af henholdsvis Skjern
Ostelager og Spjald Bageri. Ostebordet
blev nydt sammen med slatterne og lidt
til, så da aftenen nærmede sig sin 
afslutning, var vi en del, som var blevet
ret lystige, og vi kunne konkludere, at 
det havde været en god vinaften for 
både erfarne og uerfarne rødvins-ny
dere. Men v, er nok et par bestyrelses
medlemmer som skylder en gang
opvask.

Dorthe Liv. 



Nyt fra
Skolebestyrelsen 
v/ Lis Helles Olesen 

Formand 

Den første fjerdedel af skoleåret er nu 

gået. Efterårsferien har givet et til
trængt pust. De store supermarkeder 

er begyndt at pynte til jul, og dog kan 

vi stadig mærke sommerens varme i 

vore kroppe. Det går så forrygende 
hurtigt. Vi prøver med fotoapparat, 

video og båndoptager at fastholde 
oplevelserne med vores børn. Det er 

dejligt at drømme sig hen med et 

billede af de dejlige smilende børn -

sidst med billederne fra børnehuset. 
Men mere end billederne er det de 

stunder, hvor man har givet sig tid 
med sine børn, som står klarest i 

erindringen. Både for os selv og for 

børnene skal der være tid til fordybel

se - at blive ved med den samme ting 

så længe man orker og måske lidt 

længere. For nylig hørte jeg Ole 
Munster Herold, administrerende 

direktør i Green City fortælle i radioen 

om hele mennesker og især hele 

børn. For ham var det meget afgøren

de at give børnene tid til fordybelse. 

Denne evne til fordybelse får man i 

�DANA 
VINDUER� 

stort omfang brug for gennem hele 

livet og i arbejdslivet. Han fortalte 

bl.a. at i deres familie havde de en 
aftale om, at man skiftedes til en 

gang om ugen (hvor tit husker jeg 

ikke helt) at sige en ting man meget 

gerne ville vide noget om eller opleve. 
Det gjaldt både børn og voksne. Når 

børnene havde bestemt, så måtte de 

voksne forsøge at leve sig ind i deres 

forestillingsverden og omvendt. Som 

eksempel nævnte han, at en af deres 

piger gerne ville vide noget om køer. 
Derfor kørte de ud og slog sig ned på 

en mark, hvor der var køer og op

holdt sig der mindst et par timer. Her 

kunne de på nærmeste hold studere 

alle interessante ting ved en ko. Det 

var en meget stor og uforglemmelig 
oplevelse for dem alle. Han gik meget 

op i at se på de tegninger, børnene 
havde med hjem fra børnehaven, og 

høre hvad de havde at fortælle om 

dem. Tegningerne var udtryk for 

deres oplevelser. Og hvis han syntes 

noget var bedre tegnet end andet, fik 

de det at vide, så de udviklede en 
kvalitetssans. De skulle ikke bare 

have at vide, at alle tegningerne var 
vældig flotte. 

Tilbage til Grønbjerg skole. Efter 
fortsættes side 6 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tif. 97 38 45 00 
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sommerferien har skolebestyrelsen 
fået tre nye medlemmer: to elever fra 
6. klasse Mathilde Thomsen og Mads
Sinkjær, og fra pædagogisk råd Birgit
Højris. To nye lærere er ansat som

vikarer, siden jeg sidst skrev her. Det
er Anna-Grethe Lomholdt og Marian
ne Hansen, som vikarierer for hen
holdsvis Jena Bangsgaard og Grethe
Lorentzen. Som sidste nyt fra skole
bestyrelsen kan nævnes, at vi har
afskaffet standpunktsbøgerne. Den
nye folkeskolelov omtaler slet ikke
standpunktsbøger fra 1. - 7. klasse
med mindre eleven forlader folkesko
len efter 7. klasse. Vi ønsker i stedet
for at arbejde hen imod flere konsul
tationer.
Hærværk på skolen har igen optaget
os en del. Efter sommerferien er der

ødelagt tagrender, nedløbsrør og
udefølere for flere tusinde kroner.
Disse penge skal hentes fra undervis
ningskontoen, hvilket selvfølgelig er til
stor ærgrelse for os alle. Vi håber alle
vil være med til at dæmme op for
disse urimeligheder. Det kan bl.a.
gøres ved at snakke med børnene
om det.
Vi har så småt indledt et samarbejde
med Vind skole. Som små skoler vil vi
gerne støtte hinanden noget mere

og prøve at udbygge vores mulighe
der som små skoler. Vi har netop 
været til møde med Spjald og Vorgod 
skoler, hvor vi fik en god orientering 
og diskussion om overflytning af 
elever fra Grønbjerg og Vorgod til 
Spjald. Kort kan fortælles, at eleverne 
fra Spjalds 7. klasser brydes op i nye 
klasser om blandes med lige mange 
elever fra Grønbjerg og Vorgod, så 
alle elever kommer i nye klasser. Lige 
i begyndelsen af skoleåret tager 
klasserne hver for sig på en to dages 
"rystesammen-cykeltur", og de arbej
der med emner om kammeratskab i 
starten af året. De starter med at 
vælge sidekammerat fra en anden 
skole, og en gang om måneden 
skifter de plads ved lodtrækning, så 

alle hurtigt lærer hinanden at kende. 
Normalt fungerer klasserne hurtigt 
godt sammen. Lærerne mener ikke, 
man kan tale om, at eleverne fra en 
skole ligger på et andet niveau end 
eleverne fra en af de andre skoler. 
Der er ikke noget problem i, at man 
f.eks. bruger forskellige undervis
ningssystemer på de tre skoler. Vi vil
minde om møde med klasse
forældrerådene d. 23.11.1994 og
næste åbent hus på skolen d. 
29.11.1994.

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
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Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 

97 38 42 70 
97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78 

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 



Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Sundhed. 

Verdens sundhedsorganisat ion 
(WHO) har en verdensomspændende 
målsætning om "sundhed for alle år 
2000". Så vidt jeg kan se, er der en 
stigende interesse for sundhed hos 
næsten alle. Mange er virkelig opta
get af det, og gør meget ud af at leve 
sundt. Problemet er bare, at selvom 
man lever sundt, kan godt risikere at 
blive syg alligevel, og det kan være 
svært at acceptere. For når man nu 
har gjort lige, som man skulle, hvem 
skal man så give skylden? Man kan 
gøre sundhed til religion. 
De gamle grækere talte for 2500 år 
siden om den gyldne middelvej. 
Menneskelig lykke er at finde den. Vi 
kender alle begrebet, men det er 
åbenbart stadig lige så svært nu som 

dengang at finde den. Bliver vi da 
aldrig klogere ? 
Piet Hein har sagt, at "sundhed er 

ikke, hvordan man har det. men 
hvordan man ta'r der. Det kan enhver 
jo komme at sige. men sikkert er det, 
at man kan gå så meget op i sin 
sundhed, at man bliver syg af det. Og 
så er det bedre at tænke på noget 
andet. 
Hvad skal det så være? Ja, tanker er 
jo toldfri, men det er sundest at be
skæftige sig med noget sjovt og rart. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

Telf 97 38 41 87 

LAVPRIS-TRADSILO 
Oplager selv kornet i en ST AUNING trådsilo og hold 
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige 

siloer er fremstillet af 4 mm 
punktsveiset. galvaniseret tråd, 
der er så svær. at man kan klatre 
i den. lndvndig er de beklædt 

med specialvævet 
luttgennemtrængellgt 
polypropylen, der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

Priserne er ab Gren
bjerg + moms, Beta
ling efterkrav. 8 da
ges returret. 

Type Byg H Oiam. 
LagersiloSL 150 150tdr. 3m 3m 
Lagersilo SL 200 200 tdr. 4 m 3 m 
Lagersilo SL 250 250"tdr 3 m 4 m 
Lagersilo SL 340 340 tdr. 4 m 4 m 
Lagersilo SL 410 410 tdr 5 m 4 m 
LagersiloSL 415 415 tdr. 3m 5m 
Lagersilo SL 550 550 tdr. 4 m 5 m 

Pris 
kr. 2.130 
lu-. 3.040 
kr. 3.080 
kr. 3.480 
kr. 4.245 
kr. 4.025 
kr. 5.110 

TIibehør Ul Stau ning Siloer: Ma n dehul, snegleud• 
tag. beluttmng ssæt. speciafvæv til plantemng. 

STAUNING SILOFABRIK I/S 
Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald 

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 
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Nyt fra Byrådet - fortsat. 

I B.U.K-udvalget har det største pro
blem været børnepasningen. Det 
kommunale tilskud til forældre på orlov 

blev fjernet efter ½ års forløb, og der 
måtte søges om en tillægsbevilling på 
2,5 mill til dækning af underskuddet. 
Selvom 25.000 kr. tilskuddet blev 
afskaffet har 44 personer alligevel søgt 
orlov senere. 

Der er budgetteret med 708 pladser i 
børnehaver, børnehuse og dagpleje, -

det svarer til, at 70,8 % af de første 6 
årgange af kommunens børn kan 
passes. Såfremt tallene holder, og det 
tror vi -, kan pasningsgarantien fasthol
des. 
Børnepasnings-budgettet er på 26, 1 
millioner. 
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Med en snarlig nedlæggelse af pro
duktionsskolen i Opsund er udsigterne 
for en ungdomsklub blevet lysere. En 
arbejdsgruppe har lavet et oplæg til en 
eventuel start af ungdomsklub. Det 
bliver sandsynligvis til efteråret 1995. 

Jeg har for nylig læst følgende udsagn: 
Alle mennesker interesserer sig for: 

Historien om døden 
Historien om livet 
Historien om kærligheden 

Alt andet er administrative fodnoter, 
der stort set ikke interesserer nogen. 
Hvis det holder stik, er ovenstående 
absolut uinteressant. 

Gudrun Nyborg Christensen. 
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JULEMARKED. 

Vi holder igen julemarked i Grønbjerg Forsamlingshus 

lørdag d. 19. november kl. 1000 
- 1600

•

Masser af julehygge og boder, æbleskiver, gløgg, 
kaffe og sodavand sælges. 

Alle er velkomne - gratis adgang. 

Kirkeligt Samfund 

Onsdag d. 23. november kl. 1930
• 

på Grønbjerg Skole. 

Simon Tang 
fortæller og viser lysbilleder 
fra sin tur til Australien, New 
Zeeland og Thailand. 

Herefter er der generalforsamling. 

Alle er velkommen ! 

Husk brød og kop ! 

Husholdningsforeningen 
og Sogneforeningen. 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i: 

• Stabil grus

• Støbe sand

e Fyld sand

Jordarbejde udføres med: 
• Gummiged

• Gravemaskine

• Rendegraver

97 38 43 86-Bilttf.30978186 
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IV AN V MORTENSEN 
Bygge & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 4 2  81 

: . ...

� · ·- i ..
. - ·� � 

Nøglefærdige parcelhuse 

Landbrugsbyggeri 

Om- og tilbygninger 

Havestuer udføres i træ, plast og aluminium 

Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium 

Jord- beton- og støbearbejde 

Tegningsarbejde udføres 

Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger 

12 

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 



Hjælp 
Grønbjerg's unge. 

Kulturgruppen og en gruppe forældre 

arbejder på, at etablere en ungdoms
klub i Grønbjerg. Vi mener, at der er 
behov for et tilbud til byens unge, 
især de som ikke deltager i idræt 
eller tilsvarende aktiviteter. 

Har du børn i alderen 9-15 år og har 
du lyst til at deltage i opstarten af en 
ungdomsklub, så er du meget 
velkommen til at henvende dig. 
Vi søger også andre som vil give en 
hånd med, også gerne unge på f.eks. 
18-20 år, som kunne tænke sig, at
hjælpe til i en ungdomsklub.
Vi har endnu ikke fundet egnede
lokaler, så forslag til dette og i øvrigt
alle andre ideer er meget velkom
men.

Der fastlagt et møde d. 11. januar 1995 
på skolen. Her er alle interesserede 
også velkommen til at deltage. 
Vil du hjælpe eller har du ideer, kon
takt da Finn på tlf: 97 38 40 59. 

Med venlig hilsen: 

Kulturgruppen 

og forældregruppen. 

GRØN BJERG 
MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds. 

Familieskovtur 

Lørdag d. 19. november kl. 1330
• 

Hos Kaja og Herman Pedersen, Troldtoftvej 1 
Kør ad Nørhedevej vest for Ørnhøj kirke og følg skiltene. 

Travetur i skoven, hvor vi samler mos og kogler m.m. 
Eftermiddagskaffen med bringes. 

Bestyrelsen 
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Fra Hoven til Thyholm !! 

Hvis man en dag efter almindelig kon
sultationstid får brug for en læge, 
ringer man til vagtlægen på 97 84 18 
00. Telefonen med dette nummer står
hos Falck i Struer, hvor der sidder en
såkaldt visitator, en læge, der hører
på ens problem. I det tilfælde at man
selv er mobil, og skal behandles, må
man af sted til for eksempel sygehu
set i Holstebro, hvor der sidder en
læge, der kan se på tilfældet. Er man
ikke i stand til at bevæge sig til
Holstebro, kan man få besøg af en
læge. Visitatoren, giver beskeden
videre til en vagtmester, der sidder
samme sted. Vagtmesteren kontakter
så den nærmeste læge, der er på det
pågældende vagthold, og beder ham,
med en kort besked, om at køre til
bestemmelsesstedet.
Ringkjøbing Amt er delt i to regioner.
Een nord for, og een syd for hovedvej
A 15. Holdene styres, af vagtmesteren
hos Falck i Struer. Det er således, at
det nordlige og sydlige hold, alt efter
travlheden, kan overlappe hinanden.
Det vil sige, at en vagtlæge en af
ten/nat kan komme til at køre fra
Thyholm i nord til Hoven i syd. Og fra
Hvide sande i vest til Christianshede
sydøst for Pårup i øst.
Se, en aften i efterårsferien var jeg
med vor lokale læge på vagt. Vagten
begynder kl. 1600

, og så må lægen
håbe, at alle patienterne er ude af
den private konsultation. Allerede kl.
1530 kontakter lægen, vagtmesteren
hos Falck i Struer og oplyser ham om
telefonnummer i hjemmet og i bilen
samt nogle andre administrative

14 

oplysninger. Og som sagt er vi klar kl. 
16°0

• Jeg ankom lidt før, og var straks 
klar til at rykke ud. Jeg havde jo 
regnet med, at der var drøn på lige 
fra begyndelsen. Men der var dog tid 
til en kop the, inden der en halv times 
tid senere, blev ringet fra Falck i 
Struer, om at der var en patient i 
Holstebro der skulle tilses. Vi kørte til 
Holstebro .. 
En sådan almindelig aften er der fire 
læger på vagt i den nordlige region. 
Tre kører rundt, og een er fast statio
neret på sygehuset i Holstebro. Dog 
kan de tre kørende også blive kaldt til 
konsultation på et af de små sygehu
se i regionen. Vagterne er meget 
forskellige. Nogle gange er klokken 
knap blevet 16, før telefonen kimer. 
Andre gange kan den blive henad 
2030

, før det første opkald kommer. 
Den dag i efterårsferien kunne der 
godt være tegn til, at det blev en rolig 
vagt. Men da man aldrig ved hvad 
aftenen bringer, pakkes bæreposen 
med termokaffe, lidt godt til den søde 
tand, og jeg skal selvfølgelig have 
min the med. Men går det som for
ventet, skulle vi være hjemme ved 
spisetid igen. Efter besøget i Holste
bro kaldes vagtmesteren i Struer fra 
mobiltelefonen, Han får besked om, 
at vi er færdige og klar til næste 
opgave. Der var ikke mere, så vi 
vender næsen hjemad for at få 
aftensmad. 
Vi fik lidt at spise inden telefonen atter 
kimede. Det var en længere tur - ud 
på den anden side af Aulum. Under 
vejs blev vi kaldt for at få at vide, at 



besøget var et hastebesøg - men det 
er svært at ændre på, når man er på 
vej, og færdselsloven også gælder for 
vagtlæger. 

Et af problemerne ved vagtlægeord
ningen er at finde patienternes bopæl. 
En vagtlæge skal kunne finde alle 
adresser i hele amtet, hvilket betyder, 
at han må være i besiddelse af 
detaljerede kort over området med 
gade og vejnavne osv. Problemet er 
meget nærliggende. For mit eget 
vedkommende skal jeg præcisere, at 
man bor Spåbækvej 2 i Grønbjerg, 
Videbæk Kommune. Eilers kan der 
køre en vagtlæge rundt ved Spåbæ
kvej 2 i Ørnhøj i Trehøje kommune. 
Det er slemt hvis det haster. 
Denne efterårsaften er det ikke slemt. 
Men jeg kan tydelig fornemme proble
merne i tæt regnvejr for ikke at tale 
om sne og tåge. Her er det vigtigt, at 
der ikke er begået hærværk på ga
de/vej-skilte for ikke at tale om vigtig
heden af, at husene er forsynet med 
nummer, der i mange tilfælde godt 
kunne være oplyst. Efter besøget på 
den anden side af Aulum, meldte vi 
os klar igen. Denne gang fik vi ikke 
lov til at køre hjem, men blev atter 
kaldt til Holstebro. Vi måtte konsul
terer kortet for at se den nærmeste 
og hurtigste vej til Holstebro. Vi 
befinder os dog stadig i vor egen del 
af distriktet. 
Efter klarmeldingen i Holstebro fik vi 
lov at køre til ldom. Her var der ikke 
meget gadelys, så vi måtte tæt på 
husene for at finde ud af, fra hvilken 
ende af vejen numrene begyndte. 
Efter dette besøg måtte vi efter 
klarmeldingen køre hjemad. Det var 
så spændende, hvor langt vi nåede, 
før der igen var bud efter os. 

En almindelig vagt varer fra 16 - 24. 
Efter midnat er der kun to vagtlæger, 
der kører og ingen på sygehusene. 
Lidt nord for Ørnhøj fik vi en melding 

om at køre til Ølstrup. Det var da i 
nærheden. Vi meldte vi os klar igen. 
Nu fik vi lov til at køre hjem, men blev 
dog enige om, for en sikkerheds 

skyld, at tage en kop kaffe/the på 
vejen hjem.. Vi var knap nået til 
Spjald, og en halv kop kaffe/the, før vi 
fik besked om at køre til Holstebro 
igen. 
Hvis man en sådan aften skal indlæg
ges på sygehuset, sørger vagtlægen 
for det fornødne. Der ringes til Falck 

og det pågældende sygehus fra 
patientens bopæl, og der udfyldes de 
fornødne indlæggelsespapirer. 
I Holstebro benyttede vi lejligheden til, 

efter at have givet vagtmesteren 
besked om, hvor han kunne finde os, 
at besøge vagtlægen i sygehusets 
konsultation. Der blev snakket lidt 
fagligt snak og om vagtlægeordnin
gen, og vi fik os en mundfuld kaf
fe/the i personalerummet. Klokken var 
nu ved at være godt 11, og vi kørte 

mod Grønbjerg. Vi havde på det 
tidspunkt kørt omtrent 250 km hvilket 
betyder at vi ud af de 8 timers vagt 
havde brugt ca. 5 timer på kørsel. 
Vi nåede helt til Grønbjerg, uden at 
telefonen havde givet lyd fra sig, og 
kl. 12 kunne jeg så køre helt hjem i 
overbevisningen om at vagtlægesy
stemet i vinterperioden og indtil 
lægerne kender hele amtet på nært 
hold, er en belastning for lægerne og 
ikke altid den hurtigste løsning for 

patienterne, men den gamle lokalord
ning havde nok også sine ulemper. 

mb 
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ANNEBEIIG 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 

DK-6971 Spjald 

Telefon 97384444 
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Hva' er go' til mig? 

HVA' ER GO' TIL MIG ? 

Der er måske nogen, 

der har undret sig 

over overskriften på 

denne rubrik. Det 

kommer sig af, at der for en 3-4 år 

siden, var en undersøgelse af, hvor

dan befolkningen i et mindre vest

jydsk samfund taklede sundhed og 

sygdom. Antropologen, der udførte 

undersøgelsen, var meget interesseret 

i at få folk til at fortælle om: hvornår, 

med hvad og til hvem de henvendte 

sig hvis de var syge. Det var sådan 

set let nok at svare på. Men når det 

drejede sig, om hvad man gjorde for 

at bevare sundheden, så var det 

straks meget sværere. Hvordan skulle 

der spørges, for at få almindelige 

mennesker til at fortælle om, hvad de 

gjorde for at leve et sundt/et godt liv. 

Antropologen kom frem til, at når hun 

spurgte "Hva' er god til dig/mig?", så 

kunne alle svare. Dette spørgsmål var 

nøglen, der kunne lukke op. Vi ved 

nemlig udmærket alle sammen, hvad 

der er godt for os, hvis vi virkelig 

"mærker" efter. 

Jeg synes, det er vigtigt at vi standser 

op, og mærker efter hvad er godt for 

mig. Men det må ikke blive ved det, vi 

skal også sætte handling på. Jeg tror, 

der er mange i vores lille samfund, 

der sætter handling på, når det gæl

der de kropslige aktiviteter. Det er 

utrolig vigtigt, at holde sig i form livet 

igennem. Det glæder mig meget, at 

se så mange ældre på deres regel

mæssige motionstur i byen, og høre 

at der er mange med til ældre-gym

nastik. 

De lidt yngre, min generation, vi er 

gode til at fortælle, hvad vi burde 

gøre. Men så bliver det alt for tit kun 

til alle vores "gode" undskyldninger 

for, hvorfor det ikke lige blev til noget 

i dag. 

At bruge os selv kropsligt forebygger 

stort set alle sygelige tilstande. 

Hvorfor er det så så svært at være 

god ved sig selv? 

" Mennesket var oprindeligt et frit 

omstrejfende dyr, en nomade. Fra 

denne tid har vi vore bevægelses

organer, som nu næsten er blevet 

overflødige, idet det moderne sam

fund mere og mere fører os mod det 

stillesiddende østers-stadium. Som 

østers sidder vi fastnaglet til hver vor 

kontorstol, og kommunikationen 

besørges på anden vis. Det er idræt

tens store opgave at opveje dette 

misforhold". 

Citat: Fridtjof Nansen 9/2 1903 

Mange hilsner Inge Møller Madsen 
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Ny triumf til 
Grønbjerg Billardklub 

Den 15 - 16 oktober blev der afholdt 

ungdoms cup i Tarm Billard Klub. Der 

var 30 deltagere i turneringen, der 

kom fra billardklubber i hele Vestjyl

land. Grønbjerg Billard Klub havde 6 

deltagere med, og med flot og kon

centreret spil lykkedes det Henrik 

Skytte at få en 1. plads, skarpt for

fulgt af Frank Kjær, som fik en flot 2. 

plads. 3. og 4. pladserne gik begge 

til Spjald. Ja - det er jo altid dejligt at 

vinde over sin naboklub. Der var 

store og flotte pokaler til de 4 første 

deltagere. 

Knap så godt går det for Grønbjerg 

Billard Klubs 3. hold i V.B.U's holdtur

nering. Efter 4 spillerunder ligger 

vores 3. hold, som spiller i serie 3 

kreds 1, på en 6. plads. Der er 11 

hold i denne pulje, og i øvrigt er 3. 

holdet det bedst placerede hold af 

vore 3 hold i øjeblikket. Der er nu 

ingen grund til panik, da vi kun har 

spillet 4 runder. Der er mange runder 

endnu, og Grønbjerg Billard Klubs 3. 

hold skal nok komme stærkt igen. 

I øjeblikket sker der meget i Grøn

bjerg Billard Klub. VI har V.B.U.'s 

holdturnering, hvor vi som sagt har 3 

hold med. Vi har spillere med til 

ungdoms cup, som foregår 1 gang 

om måneden. Vi har en hjemme 
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turnering, hvor Grønbjerg Billard 

Klubs medlemmer dyster indbyrdes. 

Søndag d. 20 november 1994 afhol

der vi en "skomager" turnering (en 

sjov og hyggelig form for billard). 

Sidst, men ikke mindst afholder 

Grønbjerg Billard Klub julefrokost for 

medlemmerne fredag d. 2. december, 

så kom op af stolen og kom til Grøn

bjerg Billard Klub, en hyggelig og 

aktiv klub. Vil du vide mere, kan du 

ringe til nedenstående for yderligere 

information. 

Formand: Bent lllum 

Næstformand: 

Claus Vestergård 

97 38 40 36 

97 38 42 40

"EN LYKKELIG BARNDOM" 

Hvad der det ? 

Det vil forskningsmedarbejder 

& sygeplejerske 

Ulla Fasting 
gi nogle bud på. 

Alle er velkomne til denne 

foredrag/debataften 

Torsdag d. 17. november 1930 

på Grønbjerg Skole. 

Entre: 20,- incl. aftenkaffe 

Venlig hilsen: 

Grønbjerg Børnehus. Skolebestyrelsen 

og Grønbjerg Skole. 
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Men det er dejligt at bo i en lille by ! 
eller 

Hjælp, mine heste er løbet ud ! ! ! 

En aften i foråret, skulle jeg trække 
mine heste ind i stalden. Det ville blive 
koldt om natten. så de skulle ikke være 
ude. Min mor var i skole, og min far 
var til møde (som sædvanlig !), men 
heldigvis har vi vores farmor, som var 
kommet for at passe os. Jeg gik ud i 
marken, med et par æbler og et 
træktov. Heldigvis var det nemt at få fat 
i Kaspers grime. Jeg satte træk-tovet 
fast og trak afsted med ham. Prins 
fulgte trofast efter. 
Da vi kom til stalddøren, ville Kasper 
ikke med ind - han drejede skarp til 
venstre, forbi brændestablen, som 
forhindrede mig i at følge med. Han 
hev i snoren, og jeg fik maven slynget 
ind i brændet. Jeg kunne ikke gøre 
andet end at give slip, og hestene 
galoperede afsted over gården og ud 
på grusvejen. Først løb de ud på 
Sandbækvej - her blev de stoppet. Så 
gik turen op i byen - de kom langt 
omkring. De var også et smut ude på 
hovedvejen. 
Jeg var ved at gå i panik. Tænk, hvis 
der kom en lastbil. Og tænk, hvis de 
blev kørt ned. Det var et helt mirakel, 
at der ikke kom biler, og at der ikke 
var nogen, der kom til skade. 
Jeg var helt ude af den, men min 
onkel var til stor hjælp og muntrede 
mig op. Og der var flere, der trøstede 
mig. Jeg tænkte kun på hestene, og 
jeg lagde næsten ikke mærke til, hvor 
mange mennesker og biler der var 
kommet for at hjælpe med at fange 
dem ind. Men hestene blev til sidst 
omringet af 3 - 4 biler, ikke langt fra 
vores egen gård. Til sidst var der 2 der 

trak dem hjem, og da jeg kom hjem, 
stod de ude i stalden og spiste hø. De 
ligefrem dryppede af sved. Jeg græd 
for anden gang den aften, og tænkte 
på alle dem der havde hjulpet, og som 
jeg ikke havde fået sagt tak til. 
Nu siger jeg tak til alle dem der hjalp, 
og tak til dem der bagefter ringe
de/kom for at høre om hestene. 
Fra den dag har min far lavet 2 snore 
ved stalddøren, der forhindrer hestene 
i at løbe væk igen. 
Men det er dejligt at bo i en lille by, 
hvor alle hjælper hinanden. 

Venlig hilsen Rine Nielsen 12 år 

FOLKE

DANS 

i forsamlingshuset 

fredag d. 25. november 

kl. 20°0
. 

Entre 25,- kr. 

Medbring selv kaffe og kage. 

Margit Sinkær instruerer. 

Sogneforeningen. 
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Det er ikke helt spildt, at vi går og træner ! 

Den 9. september holdt vi idrætsdag i 
Troldhede. Grønbjerg og Troldhede 

Skoler holder hvert år deres idrætsdag 
sammen. Altså, hvert andet år i 
Grønbjerg. Det er normalt for 4., 5., 6. 
og 7. klasse, men da vi i år ikke har en 
7. klasse, var det i år for 3.,4.,5., og 6.
klasse.

Det øsregnede, så jeg tror ikke, at
nogen regnede med, at vi skulle
afsted, for der stod på vore sedler, at
det var aflyst, i tilfælde af regn. Og
hvad kan man så regne med ..... 
Vi tog af sted, med en luksusbus fra 
Abildå. Der var ikke mange, der havde 
regntøj og skiftetøj med. 

Idrætsdagen gik godt - vi skulle sprin
ge højdespring og længdespring, løbe 
60 - og 800 meter løb, og vi skulle 
have boldkast. Vi spillede også rund

bold og et andet boldspil. 
Vi var meget våde og stod og klaprede 
tænder i køen. Højdespring foregik 
heldigvis indendørs. 
Mange stod under den varme bruser i 
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et helt kvarter bagefter for at få var
men igen, men mange havde ikke 

håndklæder med. Der var heldigvis 
ingen der fik lungebetændelse af det. 
Eleverne fra Grønbjerg var de bedste. 
Vi vandt pokalen, for 2. gang i træk, 3 
gange ialt, så nu er den vores til 
ejendom. den står i 6. klasses lokale, 

for det var 6. klasse, der fik de fleste 

point. 
Eleverne fra Grønbjerg var gode til at 
opmuntre hinanden, mens eleverne fra 
Troldhede råbte "Jaeh", når vi f.eks. 
ikke kunne springe over stangen i 

højdespring. Det var nu ikke så skægt. 
Idrætsdage er sjove, og det er skægt 
at få prøvet sin kunnen af, imod en 
anden skole, så det ikke er helt spildt, 
at vi går og træner og træner, og ikke 
bruger det til noget. 

Det synes jeg, vi skal blive ved med at 
holde - også selvom det er regnvejr. 

Rine Nielsen 
6. klasse Grønbjerg Skole



Runestenens gamle Redakteur 
fylder 50 år 

Tirsdag d. 29. november 

... men da han har holdt fest og modtaget den til dagen passende 
mængde pesenter, vil han nøjes med at: 

Hejse flaget kl. ½ 9 - på Spåbækvej 
Sove til middag kl. 12 - 14 - på Spåbækvej 
Modtage smådeputationer kl. 1 6 . . . til et glas fadøl - på Spåbæ
kvej. 

JULEGAVEIDE f 

Polsk keramik 

Varer/brochure kan beses 
Frydendalsvej 1 

Bestilling senest 
2 5. november 

- Jane Carstens

Med venlig hilsen 
Den Gamle Redakteur 
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Mindeord. 

Forhenværende gårdejer Laurids 

Kviesgaard døde den 8. september 

1994. Han blev født den 5. marts 1934 

i Hodsager sogn, og i foråret 1994 

fejrede han sin 60 års fødselsdag ved 

en stor fest i Abildå forsamlingshus. 

Den lørdag aften, da festen blev holdt, 

var der faldet en hel del sne, og der 

var snefygning, men de indbudte 

gæster mødte op i stort antal. Foruden 

den forholdsvis store familie var også 

naboer, genboer og venner og be

kendte til stede. Laurids var i sit es, 

bød alle hjertelig velkommen og gav 

udtryk for, at han følte, han skyldte at 

samle de mange, som havde tænkt på 

ham og været ham til opmuntring i 

trange tider. Jeg kom til at kende 

Laurids Kviesgaard allerede for godt 40 

år siden, da vi begge havde et højsko

leophold på Nørre Nissum Højskole. 

Der var adskillige landbrugsfag på 

skoleskemaet, og jeg husker tydeligt 

Laurids som en meget interesseret ung 

landmand. Vi kom til at kende hinan

den meget godt, for vi boede sammen 

på et tremandsværelse. Tidligt på 

foråret var Laurids i yderste livsfare. 

Han var meget forkølet, men alligevel 

tog han med en kammerat ud at se på 

en plads som landbrugsmedhjælper. I 

kådhed kørte de om kap, og Laurids 

slugte så megen kold luft, at han fik en 

alvorlig lungebetændelse. 

Han blev akut indlagt på Lemvig 

sygehus, og her fik han senere at vide, 

at havde penicillinet ikke været opfun

det, havde han ikke klaret denne krise. 

Den 5. august 1956 blev Laurids 

Kviesgaard gift i Hodsager kirke med 
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Hilda Marie Jeppesen. Det unge par 

tog fat med utrolig gåpåmod på den 

gamle Hedegård I Abildå. Laurids var 

allerede som landbrugsmedhjælper 

kendt som en slider. På Hedegård var 

han meget foretagsom. Der skulle ske 

noget hele tiden. Gang på gang blev 

der bygget og udvidet. Der blev købt 

jord til, og både bygninger, besætnin

gen og markarealer voksede bestan

dig. Bedriften blev tiptop mekaniseret. 

Laurids og Hilda supplerede hinanden 

på bedste måde. De hjalp hinanden, 

drøftede tingene igennem, inden 

beslutninger af afgørende betydning 

blev taget. Sammen fik de 7 børn og 

skabte et godt hjem for dem. Laurids 

har røbet for mig, at set i bakspejlet 

synes alt i en årrække at lykkes for 

dem. De annoncerede aldrig i dags

pressen efter hjælp til bedriften. Det 

blev klaret med mund til mund meto

den. Det rygtedes, at der var en ledig 

plads som landbrugsmedhjælper. 

Men så skete det, som Laurids beteg

nede for den store ulykke, at Hilda fik 

en alvorlig sygdom. I flere år kæmpede 

hun en hård og tapper kamp for livet, 

men livsviljen slog ikke til, sygdommen 

sejrede til sidst. Hildas død var et 

frygteligt slag for Laurids. Han gjorde 

det, så godt han kunne for hende den 

sidste tid, hun levede. Hun skulle efter 

eget ønske have lov at dø på Hede

gård, og han ville selv passe hende til 

det sidste. Han gennemførte det, men 

var ved hendes død kørt fysisk og 

psykisk ned. Hilda sov ind den 19. 

december 1987. Tabet var så stort, at 

Laurids syntes vanskeligt, at han selv 

kunne leve videre uden hende. Og selv 

om Laurids har haft gode dage siden 

da, så er det ikke for meget at sige. at 



han forvandt det aldrig, og Laurids blev 

aldrig den samme, som da han havde 

Hilda til at dele både de gode og onde 

dage med. I glæden blev de dobbelt 

glad, og sorgen var halvt så tung at 

bære. De sidste år blev de sværeste 

for Laurids. Jeg hører til dem, der 

mindes Laurids Kviesgaard med tak

nemmelighed. Jeg savner gode samta

ler med ham og vil gerne ære hans 

minde. 

Lydia Debora Lønborg blev født den 6. 

maj 1915 i Nørre Omme sogn, og her 

har hun tilbragt det meste af sin leve

tid. Hun døde den 2. oktober 1994, 79 

år gammel. Allerede som lille pige blev 

Lydia ramt af en alvorlig sygdom, 

børnelammelse, og denne sygdom 

satte sig spor resten af hendes liv 

f.eks. ved at hun var gangbesværet.

Som ung tog hun ophold på luthersk

Missions højskole i Hillerød, og netop

denne kirkeretning kom til at præge

hende resten af livet. Hun havde i sit

hjem mødt denne trosretning inden for

folkekirken, og siden blev det inden for

luthersk Missions samfund hun fandt

sine trofaste venner. Faderen træ

handler Jens Christian Lønborg havde

indtaget en ledende stilling inden for

luthersk Mission i Grønbjerg, og Lydia

viste med sit stille væsen samme

tjenersind og trofasthed over for det

kristne fællesskab, som hun var en del

af. Lydia Lønborg havde forskellige

betroede stillinger i huset i sine yngre

år. Moderen, Marianne Lønborg, født

Andersen, blev født i Hanning sogn, og

hun døde den 11. november 1958, 73

år gammel. Lydia kom hjem og passe

de hende den sidste tid med omhu og

kærlighed. Derefter var hun alene med

sin fader de næste 15 år. Træhandler 

Jens Christian Lønborg døde den 28. 

marts 1974 i en alder af 90 år. Han var 

født i Brejning sogn den 22. november 

1883. Jeg husker tydeligt hans mar

kante skikkelse og lærte ham i hans 

livsaften at kende som den, for hvem 

kristendommen var midtpunkt i livet. 

Han var rask og i vigør næsten til det 

sidste, men en influenza, der hærgede 

Grønbjerg dette forår, ramte også ham, 

og så måtte den stoute kæmpe bøje 

sig for sygdom som sin overmand. 

Men han døde som en tilfreds mand, 

mæt af dage. Ved mindesammenkom

sten for Lydia blev det nævnt, hvor 

umådelig stor betydning hun har haft 

for forældrene, hjemmet og familien. 

Børn i familien glædede sig altid til et 

besøg i det spændende og hyggelige 

hjem i Grønbjerg. Der var så propert, 

rent og hyggeligt overalt, for Lydia var 

et ordensmenneske ud over det 

sædvanlige. I de tider, da komfuret i 

køkkenet skulle pudses, kunne man 

spejle sig i dets overflade, og det 

samme gjaldt det ferniserede gulv. 

Lydia gik sin stille gang og ville gerne 

udføre det, hun havde med at gøre, 

omhyggeligt og godt. Det gjaldt også 

rengøring af Grønbjerg missionshus, 

som hun i en årrække forestod. For 

nogle måneder siden blev Lydia ramt 

at en alvorlig sygdom, som skulle vise 

sig at medføre døden. Man kunne 

have frygtet, at hun ville blive udsat for 

stærke smerter, som alle ønskede den 

stilfærdige og beskedne Lydia løn�org 

skånet for, og døden kom da også 

pludselig, og hun sov stille ind. 

Ernst Mølgaard Ottosen. 
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Børnehusets Julefest 

Torsdag d. 1. december kl 1711 

i forsamlingshuset 

Optrin med børnene fra både Mariehønen, Minimarie og Myretuen. 
Let traktement 
Hyggelig sammenvær 

Hele børnehuset med familie, far mor søskende og bedsteforældre, 
inviteres til at tilbringe en hyggelig seneftermiddag sammen. 
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Grønbjerg Vandværk 

afholder ordinær generalforsamling 

Torsdag d. 24. november kl. 2000 

på Grønbjerg Kro 

Dagsorden: 

l. Valg af ordstyrer.
2. Beretning om selskabets virksom

hed.
3. Fremlæggelse af revideret regn

skab.

4. Forslag.

5. Valg af bestyrelse og revisor. På
valg er Leif Tange.

6. Eventuelt.
Bestyrelsen 

Personalet i Grønbjerg Børnehus 

Grønbjerg 
Kro Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM OG 

KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -



Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

Gule Fandens Slot 

Læsere af Runestenen kender til Gule 

Fanden: I Omme Bakker er der også et 

sted, som hedder Gule Fandens Slot. 

I 1934 blev "slottet" besøgt af Gud

mund Hatt og Axel Steensberg fra 

Nationalmuseet. Deres ærinde havde 

nu ikke noget med Gule Fanden at 

gøre, for de var på jagt efter jernal

derens marker. I de vestjyske hedeeg

ne kunne man nemlig se disse 2000 år 

gamle agre, hvis skel stod som lave 

diger eller terrassekanter i de uopdyr

kede heder. 

På kortet er deres opmåling vist. For 

orienteringens skyld er ejendommen 

Sønderkærsvej 11 afmærket som en 

sort plet. Siden opmålingen er området 

blevet opdyrket. Oldtidsagrene lå på 

. - .'1/ 
.,,.,.)., �-----..._,_ 

en temmelig stejl og ujævn bakkeside. 

Agrene dækkede et ca. 5 ha. stort 

område. I vest og sydvest grænsede 

de op til Kæret, mens sporene til de 

øvrige sider var udslettet af plantage 

og marker. Skellene mellem de enkelte 

agre er på tegningen vist som sorte 

streger. På grund af det skrånende 

terræn havde skellene mest karakter af 

terrassekanter, der var op til 3/4 m 

høje. I mange af hjørnerne kunne man 

se stenbunker fra sten, som var sanket 

af markerne af jernalderbønderne. 

Dengang pløjede man ikke med en 

plov, som vendte mulden. I stedet 

brugte man en ard, som lavede en 

bred fure i mulden. 

I dag kan man ikke se sporene efter 

jernalderbøndernes marker 

'V..�"°:.-:·1/ s� .. t 
>0 1 f(jf�f ,�' 

�;f� ) /./ /1 . /"/·ljf:::-
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ved Gule Fandens Slot, hvis 

man holder sig på jorden. 

Men tager man op i en 

flyvemaskine eller kikker på 

et luftfoto over området, kan 

man se et fint, lyst rudefor

met mønster efter oldtidsag

rene. Men vel og mærke 

kun hvis nutidens marker er 

pløjet eller harvet og uden 

afgrøder. Og pudsigt nok 

kan man se meget mere 

end Nationalmuseets folk 

for 60 år siden. Oldtidsagre

ne kan tydeligt ses over et 

ca. 1 km langt stræk fra 

Gule Fandens Slot og ned 
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til Sønderkær. 
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Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS 

Afholder Generalforsamling 

Torsdag d. 1. december 1994 kl 1930

Også I år begynder vi med vir1c
somhedsbesøg, denne gang hos: 

Grønbjerg Møbelindustri A/S 
Højrisvej 1, Grønbjerg 

P.b.v.

Generalforsamlingen fortsætter herefter på : 

Grønbjerg Kro kl. ca. 2030 

Dagsorden: 1 : 

2.1: 

2.2: 

3: 

4. 
5. 

6. 

Valg af dirigent. 
Årsberetning. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Beslutning om anvendelse af årets overskud 
eller dækning af evt. tab. 
Valg af bestyrelse. 
Valg af revisor. 
Evt. 

Jan Aa. Dyrberg.

GRØNBJERG EL 

V/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15 



2 X TAK!!! 

Først på vegne af Dansk Røde Kors en 

stor tak til alle jer, som gjorde jeres til 

at den store landsindsamling fik et fint 

forløb også her i Grønbjergområdet. -

Det var dejligt at se, hvor ivrig alle I 

piger og drenge var, for at komme ud 

og samle penge ind til Røde Kors. 

Specielt dejligt var det at høre, hvor

dan nogle af jer allerede lagde planer 

for, hvordan det skal foregå næste år. 

Det lover godt for fremtiden. Næsten 

5000 kr nåede I at få raslet i bøsserne, 

og det var rigtig flot. Tak også til jeres 

mødre, som kørte landturene, - og til 

Birgit og Gudrun. 

Min næste tak skal gå til jer, som efter 

en opfordring på Brugsen opslags-

Galleri Jylland 

- November

- December

- Januar

Galleriets 

Kunstnere 

Salgs

udstilling. 

tavle, gik jeres syrekvisitter efter, og 

fandt noget at undvære. Disse ting 

blev, sammen med meget andet, til et 

helt billæs, som blev afleveret i Nykø

bing Mors. Er nu på vej pr. skib til 

Tanzania, hvor min kusine, Gudrun 

Vest, vil tage imod forsendelsen med 

åbne arme. Hun vil bruge det i forbin

delse med sit arbejde med at undervi

se kvinderne i Karagweområdet - den 

nordvestlige del af Tanzania. I et 

samfund som mest består af børn og 

ældre mennesker, af mellemgeneratio

nen er mange bukket under for syg

dommen AIDS. -- Gudrun er ansat og 

lønnet af Dansk Missionsselskab. 

Med venlig hilsen 

Ingrid Kirk 

Højmose Planter 

Fyrtoppe lange/korte 

Nobilisklip 

Rødgran/Juletræer 

Algade 72 

tlf. 97 38 44 43 
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Den der slags ferie eller hvad det nu hedder ..... 

Det sagde Rune en dag han skulle 
fortælle noget om vores koloni. Men 
det er nu ikke alle som mente at 
Børnehusets koloni er ren ferie. Der var 
f.eks. den lille skovtur, som endte med
en travetur på omkring 12 km, fordi
Aase mente at hun var lokalkendt. Vi
startede op fordi vi skulle ud og finde
et dødt krondyr, som de store drenge
påstod at de havde fundet ude i
skoven. Men da vi nåede frem, fik vi os

28 

en lang næse. - Historien var ren 
opspind og vi hoppede alle på limpin
den. Efter denne oplevelse tog Aase 
styringen, og så var det først at det gik 
rigtig galt. Vi gik og vi gik, men til sidst 
blev det Inga for meget: "Ja, det er 
sandelig dejligt, - her bliver man invi
teret på skovtur og så ender man med 
at gå flere kilometer på en stubmark 
fyldt med kokager lige op til en stærkt 
befærdet asfaltvej". 



Men der var nu også mere afslap
pende stunder, som da vi havde 
nattøjsbal med teaterstykket "Skole
monsteret", hvor Kirsten havde hoved
rollen, indpakket i en sovepose. Der 
var også et ulækkert tandbørstestykke 
af Line, Anja og Edith. 
De voksne klodsede sig igennem 
"Klods Hans• med Tommy i den 
ærefulde rolle som ged, og der kom 
da også et par klapsalver bagefter, 
samt kommentaren: "Det gjorde ikke 
så meget at vi havde papiret med". 
Myretuebørnene var møre til at komme 
i seng kl. 20, men så vågnede Jakob 
altså også midt om natten med orde
ne: "Nu har vi godt nok sovet længe". 
Heldigvis sov han hurtigt igen, og vi 
stod først op ?3°. 
Mens de mindste sov deres søde 
soveposesøvn, var resten af flokken på 

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

I" r 

97 38 42 85 

natløb. Der var krybskytter i skoven, så 
vi måtte ud med lommelygterne. Uha, 
Kaj var ikke glad for det, og det'blev 
ikke bedre da vi fandt en død mand på 
skowejen. Pludselig rejste han sig op 
og der .... stod Tanja med mel og 
ketchup i hovedet. En uhyggelig og 
kold tur, - ikke mindst for Peter Helles, 
som havde rendt rundt i natbukser. 
Menuen var en typisk kolonimenu med 
burger og spaghetti som hovedretterne 
og med slikposerne på en stærk 2. 
plads. - Vejret var dejligt, vi havde 
ingen uheld, men masser af gode 
oplevelser, så vi synes faktisk at vi har 
haft en rigtig herlig tur. Den var måske 
lidt trættende, især for de voksne, men 
måske var det lidt deres egen skyld ! ! ! ! 

Børn og voksne i 

Grønbjerg Børnehus 

FÆLLES

SPISNING. 

Onsdag d. 30. november 

kl. 1830 i 

Grønbjerg Forsamlingshus. 

Tilmelding på listen 

i Brugsen, senest d. 26/11. 

Kulturgruppen. 
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Julens Glæde: 

Grønbjerg IF 

Fredag d. 2. december kl. 17°° - 1800 

Er der udbetaling af "Julens Glæde" 

i Ringkjøbing Landbobank Grønbjerg Afdeling. 

Med Grønbjerg IF's julespareklub sparer du op til julen ved at indbetale et beløb, 
helt efter eget valg, i månederne fra januar til november. 
I november eller december måned, udbetales dit opsparede beløb og Grønbjerg 
IF, modtager renterne. 
Har du lyst til at støtte Grønbjerg IF, så mød op i Landbobanken fredag 2. 
december eller kontakt en af GIF's bestyrelsesmedlemmer. 

Kroneklubben: 

På grund af at 1. divisionsholdet forhåbentlig ikke er færdige med at spille, 

venter vi lidt med at aflægge alle vore Kroneklubmedlemmer et besøg. 
Grønbjerg IF's 1. divisionshold spillede sin sidste turneringskamp lørdag 29. 
oktober, men sæsonen er nok ikke helt slut for holdet endnu. Hvis uheldet er 
ude, er sæsonen slut, og så kan holdet se frem til en 1995 sæson i danmarks
serien. 
Vi håber dog alle på, at holdet gennem 2 kvalifikationskampe får lov at bevise, at 
det hører hjemme i 1. division. 
Disse 2 kvalifikationskampe - een hjemme og een ude - spilles i weekenderne 
19.- 20. og 26. - 27. november. 
Du kan blive medlem af kroneklubben ved at tegne dig for et beløb pr. mål som 

et eller flere af GIF's hold scorer i turneringskampe, pokal- og kvalifikationskam
pe på Grønbjerg stadion. 
Har du lyst til at blive medlem af Kroneklubben og dermed støtte Grønbjerg IF, 
så kontakt en af GIF's bestyrelsesmedlemmer. 

TAK FOR I ÅR 

En stor tak til ALLE, der har støttet og hjulpet os i 1994. 

En ekstraordinær TAK for støtten i forbindelse med 60-års jubilæumsfestligheder

ne. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår! 

På gensyn i 1995 ! 
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GRØNBJERG - 2000 

Efter en længere pause {her i bladet) 
vender vi nu tilbage med nyt fra grup
pearbejdet i Grønbjerg - 2000. 
Som det måske er de fleste bekendt var 
der sognemøde d. 9. november, ind
kaldt af Grønbjerg - 2000. Af tidsmæssi
ge grunde kan der ikke komme et 
referat fra mødet med i denne udgave 
af Runestenen. Der kan dog berettes 
om hvor vi står ved Runestenens 
deadline d. 28. oktober. Vi har nu haft 
en runde med samtlige foreninger og 
institutioner i Grønbjerg for at få afdæk
ket behovene ved en udvidelse af 
skolens gymnastiksal. Vi skal nu i gang 
med at samle midler ind så vi kan få 
realiseret projektet. Der er forskellige 
muligheder for at give bidrag til projek
tet. Disse muligheder belystes ved 
sognemødet. Dette er blot een af 
undergrupperne i Grønbjerg - 2000, 
Sport og fritidsgruppen, der arbejder 

med dette projekt. De øvrige grupper 
By- og Erhvervsgruppen, Turistgruppen 
og Kulturgruppen arbejder med h.h.v. 
fritidslandbrug, kortlægning af cykel og 
gåture omkring Grønbjerg og etablering 
af en ungdomsklub. Disse grupper 
kommer hver for sig med en status over 
hvor langt man er i de enkelte grupper. 
Og af gode grunde kan det heller ikke 
refereres her i denne spalte, men vi kan 
love at der vil komme et fyldigt referat af 
debataftenen. 
Grønbjerg - 2000 er etableret med 
henblik at bibeholde og styrke Grøn
bjergs serviceniveau. Hovedmålet er at 
der inden 1996 skal opnås en tilvækst 
på 15 børn til Grønbjerg skole med 71 
børn i 1993 som udgangspunkt. 

På GRØNBJERG - 2000 vegne 
John Asmussen og 
Mogens Ballegaard. 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG 
OG DIN HVERDAG 

_ ... -·· ��--:-

-�;,::, Grønbjerg Brugs er meget

mere end en dagligvarebutik. Her

---== . kan du også købe benzin og bestille fyrings-
- · · - olie. Brugsen har postekspedition samthåndkøbsudsalg

og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film 

til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få 

lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg {også søndag) og meget mere. 

HENT DET HELE I BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE 
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LOKALBRUGSEN 

Allerbedst som vi troede, at nu 
var den nye struktur i FDB 
fastlag1 med fin ny sløjfe og det 
hele, finder man på et nyt ord, 
som umiddelbart kan virke 
overflødigt. Vi har aldrig været i 
tvivl om, at vi var lokale. 
Det viser sig imidlertid, at et 
udvalg, som er nedsat af 
uddelerforeningen, har fundet 
ud af, at de små brugser har 
behov for at markere sig 
stærkere i markedet, og man 
har foreslået, at de danner en 
kæde under navnet Lokalbrugs
en. 

Fordelene skulle bl.a. være 
bedre rabatter og besparelser i 
markedsføringen og som følge 
heraf fælles lave priser på et 
grundsortiment og fælles tilbud. 
Bestyrelsen har besluttet at 
melde Grønbjerg Brugs til 
ordningen, så vi bliver mere 
konkurrencedygtige på priser
ne. 
brugsens fortjeneste bliver nok 
ikke større, men omsætningen 
forventes at stige lidt. 

H. Thomsen

KOM TIL KONCERT 
I 

SPJALD-HALLEN 

Mandag den 5. december kl. 1�0 

Ringkjøbing Amts Symfoniorkester 
Under ledelse af: Flemmjng Vistisen. 

Det 85 mands store symfoniorkester. der har hjemsted i Holstebro, 
er denne sæson tilknyttet Skjern Operaen. hvor der opføres Car
men. 

Entre voksne: 40,- kr. 
Børn har gratis adgang sammen med voksne. 

Arr: bla. Spjald/Grønbjerg Musikforening 



Tilbud til unge ? 

Den folkekære musiker Niels Haus

gaard har på sine plader ofte en dialog 

mellem 2 markante personer. I 1982 

lavede han en med to gamle mænd, 

der sidder på en bænk og ser på livet 

gang (Titel: Men det går jo nok). Dette 

uddrag er oversat til 'dansk': 

- "Hvad laver de unge mennesker

der ovre ved biografen ?"

- "Jeg hørte de sagde, at de kedede

dem."

- "Ku' de så ikke køre noget mere

på deres knallerter ?"

- "Nej, det gider de vist ikke."

- "Nej, hvor sku' de også snart køre

hen."

- "Ak, nej, nej, nej .... " 

Som så mange af Hausgaards ting er 

det på en gang hylende morsomt og 

dybt alvorligt. 

Beskrivelsen passer på en gruppe 

unge på typisk 14 - 18 år, som mang

ler aktiviteter at tage sig til. De almin

delige tilbud som f.eks. sport, er 

måske ikke lige efter deres smag. Det 

er en gruppe som ofte udfører den 

øvelse som populært kaldes "hænge 

på gadehjørner''. 

Det, at en gruppe unge "keder sig", 

kan føre til hærværk og anden krimina

litet. Dette spøgelse har desværre vist 

sig oftere og oftere i Grønbjerg på det 

sidste. Noget tyder derfor på, at vi 

godt kunne bruge et aktiveringstilbud 

i byen, f.eks. i form af en ungdoms

klub. 

I Videbæk Kommune er der ingen 

kommunale ungdomsklubber. Meget 

tyder på, at der næste år vil blive lavet 

en ungdomsklub for hele kommunen -

i Opsund. Det er en lang tur, og det er 

usikkert hvilke tilbud om transport 

kommunen vil give. 

Flere hundrede unge fra kommunens 

forskellige byer og skoler samlet på et 

sted, ligner ikke et sted for de yngste 

fra denne gruppe. Umiddelbart ser 

dette eventuelle kommunale tilbud ud 

som noget for den ældste del af de 

unge, og måske især dem fra Vide

bæk. 

Hvis vi ønsker en ungdomsklub i 

Grønbjerg, er vi nødt til selv, at tage 

initiativet. Det er en stor opgave, men 

det kan vise sig at være en god inve

stering. 

Kulturgruppen og nogle forældre har 

startet arbejdet med, at starte en 

ungdomsklub i byen (se evt. side 13). 

Kirkeligt Samfund 

Onsdag d. 18. januar kl. 1930 

på Grønbjerg Skole. 

Pastor Ottosen med 

foredrag og underholdning. 

Husk brød og kop. 

fkj 
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Spis for 3. gang. 

Kulturgruppen har to gange tidligere 
arrangeret fællesspisning i Grønbjerg. 
Vi har mange andre ideer at arbejde 
med, så vi vil gerne overlade arrange
mentet til andre. I første omgang har vi 
bedt Husholdningsforeningen, Kirkeligt 
Samfund, Gymnastikforeningen og 
Sogneforeningen om en hjælpende 
hånd til fællesspisning nr 3. Sognefore
ningen har tilmed for en periode lovet 
at være økonomisk garant for arrange
mentet. 
Herefter håber vi på, fra gang til gang, 
at finde frivillige der vil hjælpe til ved 
næste fællesspisning. Dette er nødven
digt, hvis fællesspisningen i Grønbjerg 
skal fortsætte. 
Næste fællesspisning bliver den 30. 
november kl. 18

30
• Menuen er endnu 

ikke fastlagt, men vi satser som sæd
vanligt på god mad til lav pris.

Kulturgruppen. 

Naturvandring 

Tirsdag d. 13 september samledes 
en alt for lille flok ved skolen for at 
deltage i GUF's naturvandring med 
Alan Larsen. 
Vi kørte til naturskolen i Trehøje, 
og 

herfra gik turen gennem plantage og 
hede i det pragtfulde terræn mellem 
Trehøje og Tihøje. 
Vi fik en god vejledning af Alan om 
træer svampe, ræve- og grævlingegra
ve m.m. - også et par røverhistorier. 
Det var næsten mørkt, da vi efter turen 
omkring golfbanen og skovsøen 
samledes igen i naturskolen til afslut
ning på en god aften. 
Alle var enige om at mange flere burde 
have del i en sådan oplevelse. 
Tak til Alan, - du var bare god ! 

Hans (brugs) Kristensen. 

Grønbjergs 
Julemærke. 

Som noget nyt vil Grønbjerg 
Sogneforening sælge et jule
mærke med motiv af Nørre 
Omme Kirke. 
Første mulighed for at erhverve 
dette samlerobjekt blive til jule
markedet. 
Køb mærket og støt Grønbjerg 
Sogneforening. 

Sogneforeningen 

HUSK 
Årets JULEFEST 
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Den 27. december 
i Grønbjerg Forsamlingshus. 

For børnene om eftermiddagen og 
for de vokse om aftenen. 



Gule Fanden. 

Det blev pålagt Kristen Kodal at jage Povl 

bort, når han kom igen, og se at få ham til at 

holde sig borte fra egnen. Karen sagde, at 

han skulle være dygtig grov mod kæltringen; 

men det var han ikke anlagt til. Da den 

pågældende lod sig i syne igen, gik han til 

ham og forestillede ham ret venligt, at de 

helst ville være fri for hans nærværelse, da 

han allerede havde bragt skam og sorg nok 

over deres hus. Dette var dog nu ved at gå i 

glemme. Folk vidste jo vel, at Kristine var 

bleven bortført i sin ungdom, men de vidste 

ikke, hvad bortføreren ellers havde bedrevet, 

og de troede, at han var død. Kristen gik så 

vidt, at han bød ham penge, hvis han ville 

forsvinde for bestandig fra egnen. 

•Jeg trænger ikke til dine penge,• sagde 

manden; •jeg kan godt lide denne her egn,

for den er så dejlig øde. Jeg kan gerne lade

være at rende dig og dine på ærmet, men jeg

vil have lov til at holde af min datter og

mødes med hende en gang ved lejlighed.•

•Men ved du hvad jeg synes?• spurgte

Kristen. •Nej for du synes vist så mange ting,

som jeg ikke kan gætte.• 

•Når du holder så meget af Marie, så - ja, du

kan vel ikke lide, jeg siger det; men sandhed 

er det - så måtte du snarest ønske, at ingen 

skal vide, at du er hendes far, for det kan 

hverken gøre hende gavn eller ære.• 

»Noget er der om sladderen,• tilstod han, •og

skade hende vil jeg ikke. Men jeg har sagt

hende, at jeg er hendes far, jeg vil se hende

en gang imellem; dog ellers behøver der

ingen at vide noget om den ting, og kan I tie

med det, så kan jeg også.•

Det blev da aftalt, at ingen udenforstående

skulle indvies i forholdet. Povl måtte aldrig

komme i gården eller dennes umiddelbare

nærhed. Derimod skulle det ikke formenes

ham at træffe pigebarnet ude i marken, når

dette skete som tilfældigt og ikke gik for tit 

på. Marie blev underrettet om denne aftale og

fik også ellers ret god besked om det hele. 

Det samme var tilfældet med Karens og

Kristens datter Johanne; men til fremmede

måtte sandheden ikke siges, da Maries

herkomst ville være for stor en vanære for

hele slægten. 

Nordlig i Omme Bjærge, hvor de store og 

gennemkløftede hedebanker falder stejlt af 

mod mosen, hvor en tågesky næsten altid 

hænger over de høje toppe og bølger 

gennem de snævre, bugtede dale, er der et 

særligt vildt sted, som kaldes •Fandens Slot•. 

Der skal i gamle dage have været en røverku

le. En græsgroet indskæring i en stejl skrænt, 

som vender ud mod en skummel bakkekløft, 

menes at betegne stedet. Her siges alskens 

spøgeri at have hjemme, og børn - vel også 

voksne - holdt i en tidligere tid ikke af at 

komme stedet nær. En forvoven hyrdedreng, 

som en gang havde lagt sig til at sove der, 

skal være bleven lam i den ene side og lam 

både på mælet og forstanden. Det var altså 

nok værd at tage sig i agt og holde sig borte 

der fra. Ved den her omhandlede tid kom 

Fandens Slot igen for ord, thi i dens omegn 

havde folk både ved nat og ved dag mødt en 

mistænkelig skikkelse. En dristig mand tog 

sig da en gang for at undersøge pladsen og 

fandt i røverkulen en smule jordhytte, der var 

ny og så ud til at være beboet eller til måske 

at være en slags forhal til en bolig, der var 

indhulet i selve bakken. 

Nu så man også en fremmed mand strejfe om 

i egnen, en mand, der var klædt i gule 

skindklæder, havde en sort lap for det ene øje 

og sædvanlig en rødmalet kasse på ryggen. 

Man opdagede, at denne mand havde sit 

tilhold i Fandens Slot, men det vidstes ikke, 

hvorfra han var kommen, eller hvad han hed. 

Han gav sig forskellige navne på de forskelli

ge steder; dog blev han mest kendt under 

navnet -Gule Fanden•, hvilket havde hensyn 

til hans klædedragt og hans opholdssted og 

vel også til hans gådefulde væsen og lidet 

hyggelige personlighed. Gule Fanden - der i 

virkeligheden hed Povl Jakobsen - vandrede 

om som læge, apoteker og troldmand. I sin 

røde kasse havde han pulvere, piller og 

dråber, som han dels anvendte i sine kure og 

dels solgte til lysthavende. Han var ikke dyr, 

men tjente alligevel godt på sine varer; thi han 

kom let til de fleste af disse. En ituplukket 

edderkop og en smule mosevand i et glas 

udgav han for skorpionolie, hvormed hugor

mebid og al slags forgiftelse kunne helbredes. 
... .fortsættes 
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Der går mange 
gode II ender II på

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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