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REDAKTIONEN. 

Runestenen kan ved denne tid fejre 2 

års fødselsdag. Det er nemlig ca. 2 år 

siden, at ideen til Runestenen opstod 

og dette nummer er også det sidste i 

2. årgang. Vi har indtryk af, at bladet

er blevet en fast del af hverdagen i

Grønbjerg, og at Runestenen er

kommet for at blive.

Vi vil i den forbindelse gerne takke

vores sponsorer samt for de frivillige

bidrag, der er tilgået os i årets løb.

Det er jo byens virksomheder og

foreninger, der gør det muligt at

sende Runestenen gratis til 300 hus

stande 6 gange årligt.

Som noget nyt sendes Runestenen

nu til kommunens lægekonsultationer

og ejendomshandlerne i Videbæk.

Til dette nummer har flere, uopfordret, 

indsendt indlæg til Runestenen. Dette 

er vi utrolig glade for, og vi mener, at 

det er vigtigt, at bladets indhold bliver 

så varieret som overhovedet muligt. 

Et af indlæggene her i bladet handler 

om flygtninge. Fra redaktionens side 

mener vi, at det er vigtigt, at vi tager 

stilling til spørgsmålet ''flygtninge i 

Grønbjerg". Det er både et meget 

vigtigt og et meget følsomt emne. Det 

er klart, at alle har en mening om 

emnet og uanset meningen, kan vi 

kun opfordre til, at vi alle slutter op 

om det sognemøde, der bliver lagt op 

til i artiklen. 
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Hermed velkommen til 

Runesten nr. 12 

Mogens Ballegaard 

Spåbækvej 2. 

Tlf: 97384332 

Finn Krogh Jørgensen tj 
Ørnhøjvej 30. 

Tlf/Fax: 97384059 

Alan Larsen 

Ørnhøjvej 8. 

Tlf: 97384009 

Husk sidste frist for 

indlevering af stof til 

RUNESTENEN 

nr. 13 er 

d. 25. februar 1995.

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

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

respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



� Nyt fra Byrådet.

I slutningen af 1987 besluttede byrå
det at øge indsatsen overfor børnefa
milier med problemer. 
Udgifterne til anbringelse af børn og 
unge uden for eget hjem var steget 
ret voldsomt, og for at bremse stig
ningen både menneskeligt og økono
misk blev et forebyggende arbejde 
sat i gang. To familiekonsulenter blev 
ansat, og de arbejder hver for sig 
med ''forældrekurser" i 6 - ugers 
forløb i familierne. Arbejdet foregår 
hjemme hos forældrene, og børnene 
er med i processen. 
Familier med problemer kan henven
de sig hos konsulenterne og få 
hjælp. Det er dog kun de få, der selv 
beder om hjælp. De fleste bliver 
henvist af kommunens sagsbehand
lere, andre bliver opfordret af børne
haver eller skoler. 
Familierne skal selv ønske, at konsu
lenten kommer. Frivilligheden og 
dermed motivationen er nødvendige 
forudsætninger for at skabe forandrin
ger. Forældrene bestemmer selv, 
hvad de vil arbejde med. F.eks.: 
Hvordan tackles konflikter, Hvem skal 
bestemme hvad, Skoleproblemer, 
Enighed i opdragelsen. 
Familiekonsulenterne tager hånd om 
svage familier, giver dem forståelse 
for, at de selv har ansvaret for, at 
deres familie fungerer. 
Men ikke alt lykkes. Det kan hænde, 
at familien falder tilbage i den gamle 
sku-re lige så snart vejledningen slut
ter. Men hvordan ville vi reagere, hvis 
vi fik at vide, at vi opdrager vore 
børn forkert ? For nogle familier har 
konsulentordningen ikke været det 

rigtige tilbud. Disse familier har brug 
for en længerevarig støtte, hvis der 
skal ske forandringer, og derfor bliver 
de henvist til dagbehandling på amtsli
ge institutioner i Ringkjøbing eller 
Herning. 
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� Servicemeddelelser "I,;]! 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen 

Tlftid: 800 - 900 

Konsultation: 
efter aftale 

Ttf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 1500 - 1 � 
Torsdag: 1800 - 2000 

Ttf: 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 

Lørdag: 1400 - 1 � 
Søndag: 14"'! - 1 � 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 - 1730 

Tirsdag: 9
00 - 1730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9

00 - 1730 

Fredag: 9
00 - 1730 

Lørdag: Lukket 

Ttf: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 1100 - 2300 

Onsdag: 1100 - 2300 

Torsdag: 1100 - 2300 

Fredag: 1100 - 0200 

Lørdag: 1100 - 0200 

Søndag: 1100 - 2300 

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

Brugsen: 

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

800 - 1730 

800 - 1730 

8
00 - 1730 

800 - 1730 

800 - 1800 

8
00 - 1200 

Brødudsalg & aviser 
Søndag: 730 - 930 

Postekspedition 
Tips - Lotto 

Ttf: 97 38 40 42 

Landbobanken: 

Mandag: 930 - 1200 

Tirsdag: 9
30 - 1 200 

Onsdag: 9
30 - 1200 

Torsdag: 1330 - 1730 

Fredag: 1330 - 16"° 

Ttf: 97 38 40 49 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
9

30 - 1200 

Posthuset er lukket 
fra 

1200 - 1330 

Post der bliver indle
veret efter 1330 bliver 
sendt den efterføl-
gende hverdag. 

Ttf: 97 38 40 42 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 1745 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 - 2000 

Lørdag kl 800 - 1 &° 
Søndag kl 1100 - 2200 

Billardklubben: Bent lllum Hansen 
Gymnastikforen.: Grete Tange 
Haveforeningen: Ingrid Engestoft 
Husholdningsfor: Oda Sørensen 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 
Klubhuset: 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 
Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 
Sogneforening: Hanne Meiner 
Forsamlingshuset: 
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 
Venstreforen: Jørgen Demant 
Musikforeningen: Else Pedersen 
By- og Erhv.udv: Jan Aa. Dyrberg 
Børnehuset Best: Eva Broni 
Menighedsrådet: Knud Agergård 
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Ttf: Videbæk 
Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

97384036 Skolebestyrelse: 
97384284 Biblioteket: 
97384010 Byrådet: 
97384350 Børnehuset: 
97384120 Kirkebetj/Graver: 
97384076 Landbetj: 
97384097 
97384073 Lægen: 
97384110 Vagtlægen: 
97384358 Alarmcentralen: 
97384383 H jemmeplejen: 
97384187 
97384187 Posthuset: 
97384373 Præsten: 
97384381 Skolen: 
97384179 Vandværket 
97384098 

97 17 33 99 
97 32 33 99 
97 42 17 88 
97 35 06 77 

Lis Helles Olesen 
T. Vestergaard 
Gudrun Nyborg 
Birgit Heise 
Inger L. Skytte 
Carl Wærge(Videb) 

Henrik Thomsen 

Brugsen 
Ernst M. Ottos en 
Henning B. Møller 
Leif Tange 
Jørgen Kristensen 

97384313 
97384177 
97384121 
97384066 
97384343 
97171030 

97384050 
97841800 
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97172433 

97384042 
97384183 
97384177 
97384284 
97384259 



JANUAR Side Side 

MA 16 

TI 17 

ON 18 Kirkeligt Saml. 

TO 19 

FR 20 

LØ 21 Fodbold start 

SØ 22 

LØ 18 

SØ 19 

41 MA 20 

TI 21 

ON 22 

27 TO 23 

Kirke 14 FR 24 Dilettant 

Kirke 14 

21 

LØ 25 Dilettant Deadline Nr. 7 13 

TI 24 Generafors. Jagtforeningen 11 SØ 26 Fastelavn 

ON 25 Deadline LOGO Husholdn. 32,31 MA 27 

TO 26 

FR 27 

LØ 28 

SØ 29 Kirke 10 

MA 30 

TI 31 

FEBRUAR 

ON 1 Historisk aften 

TO 2 25 års Jubilæum skolen 

FR 3 

LØ 4 Fodbold start 

SØ 5 

MA 6 

Kirke 14 

TI 

MARTS 

ON 1 

TO 2 

FR 3 

LØ 4 

SØ 5 Fernisering 

42 MA 6 

TI 7 

ON 8 

27 TO 9 

FR 10 

LØ 11 

Kirkeligt Saml. 

Kirke 10 

Kirke 1 930 36 

41 

TI 7 SØ 12 Kirke 14 (L. Breum Jakobsen) 

ON 8 Generalfors. Sogneforening 33 

TO 9 GIF generalt. Haveforen. Kirkel.samf. 28,35,41 

FR 10 

LØ 11 

SØ 12 Kirke 1 O 

MA 13 :ntt 
TI 14 

ON 15 

TO 16 

FR 17 

MA13 

TI 14 

ON 15 

TO 16 

FR 17 Gymnastikopvisning 36 

LØ 18 

SØ 19 Kirke 10 

MA 20 

TI 21 Forårsjævndøgn 

ON 22 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 18 - 20 
Telefon: 97 38 41 77 

Til børnebibliotekets venner. 

Go'daw, jeg hedder Jørgen. Mine venner kalder mig Spørge -
Jørgen, fordi jeg er nysgerrig. Kender du forresten mine 
venner? 

Ham her er Anton Hannibal Olsen, som ligner dig og mig, Da 
han var lille, kun var hans ører større. Han ville ikke gå i 
skole, derfor lærte han ingenting. 
Men så en dag ................... .. 

Nu skal du bare høre. lille sorte sambo har fået et par sø
skende. lille sorte Pop og lille sorte Top. En dag skal Sambo 
passe de to små, men da han er ude efter brænde, kommer 
to aber og bortfører børnene ................... .. 

Har du hørt om Ditte ? Hun er 6 år og bor ude på landet. En 
dag skal hun på ferie. Hun skal rejse alene over til mormor. 
Det bliver en spændende tur, kan du tro. 

Og så er min lille veninde Lotte faldet ned fra et træ henne i 
børnehaven, og nu skal hun på skadestuen. 
Men det må du hellere selv læse om. 

Der var også engang, jeg kendte en pandekage. Den lavede 
så mange sjove ting. Men så en dag satte den sig på trynen 
af en gris, .... og det skulle den ikke have gjort. Men det var 
for spændende til at fortælle dig nu. 

Jeg har mange flere venner, som du kan høre om henne på 
biblioteket. Der er forresten også en sjov bog om mig. Du 
kan prøve, om du kan finde ud af om jeg fik pandekager til 
sidst. 

Godt Nytår fra 

børnebiblioteket og Spørge - Jørgen. 



Nyt fra
Skolebestyrelsen 
v/ Lis Helles Olesen 

Formand 

Har du mon i aviserne bemærket den 
nye landeplage på skoleområdet -
nemlig fjernelse af 7. klasse på de små 
skoler? Det er klart, at det er noget der 
optager os meget i skolebestyrelsen_. 
Her er vi 100 % enige om, at vi ikke vil
af med vores 7. klasse (også selv om vi 
ingen har i år). 
Kulturudvalget har lovet os, at kommu
nen ikke har nogen planer om at 
nedlægge skoler i de næste fire år. 
Men de vil ikke afvise, at nogen skoler 
kunne fungere med færre klassetrin. Så 
vidt vi ved, har de dog ingen aktuelle 
planer om at beskære vores skole. Så 
vi håber, at de tager en beslutning som 
i Trehøje kommune, hvor man er enige 
om at bevare alle kommunens skoler 
med de klassetrin, de har nu. Der er 
man nemlig sikker på, at det er til størst 
gavn for eleverne, de små skoler �g 
landsbyerne. Det mener vi selvfølgelig 
også. Hvis ændringer skal komme på 
tale, mener vi, at det er forældre
kredsen lærerne og skolebestyrelsen, 
der skal 'komme at sige, at nu mener vi 
ikke det er fagligt forsvarligt at drive 
skolen længere. Så længe vi er til 

�DANA 
VINDUER� 

fredse, skal vi have lov at beholde 
vores skole i fred, uden at vi hele tiden 
skal føle os utrygge ved, hvad man nu 
kan finde på fra politisk hold. En af 
grundene til at debatten er rejst, om 
hvor 7. klasse hører hjemme, er den 
nye folkeskolelov. Her sker bl.a. det, at 
fysik, geografi og biologi bliver nye fag 
fra 7. klasse, og der bliver mulighed for 
at vælge fransk i 7. klasse. Så har man 
flere steder i landet fået den ide, at det 
kan de små skoler ikke klare. Det vil 
også være uhensigtsmæssigt, at 
eleverne skal starte med de nye fag i 7. 
klasse på de små skoler, og så skifte 
lærer efter et år. På Grønbjerg skole er 
vi ikke i tvivl om, at vi står godt rustet til 
undervise efter den nye lov. At det 
skulle være et problem med de nye fag 
kun et år i 7. klasse på den lille skole, 
har vi også vanskeligt ved at se. De tre 
fag fysik, geografi og biologi vil i høj 
grad være en fortsættelse af faget natur 
og teknik, som er indført fra 1. klasse. 
Mon ikke det ofte bliver læreren i natur 
og teknik i 6. klasse, der fortsætter med 
nogle af de tre fag i 7. klasse? Nej, når 
det kommer til stykket er det nok 
snarere pengepungen det handler om. 
Det er jo ing�n hemmelighed, at det er 
dyrere i gennemsnit pr. elev at drive de 
små skoler end de store. Men i Holste
bro kommune, hvor debatten om 7. 

fortsættes 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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klasserne har kørt i nogen tid, er der 
foretaget beregninger, der faktisk viser, 
at der ingenting spares ved at flytte 7. 
klasse til de store skoler. Hvis det 
endelig skulle vise sig, at noget kunne 
spares, skal vi nok ikke forestille os, at 
disse penge kommer skolevæsenet og 
vore børn til gode. 
Hvorfor nu alt dette om 7. klasse ? 
Hvorfor betyder det så meget at bevare 
7. klasse på skolen i Grønbjerg?
Det mener vi i skolebestyrelsen, at der
er mange gode grunde til. Her er nogle
af dem:
- Undervisningen er fagligt forsvarlig på
vores skole.
- Der er et naturligt brud efter 7. klasse
med konfirmationen.
- Overflytningen til Spjald fungerer fint,
som det kører nu. Bl.a. fordi det er det
rette tidspunkt m.h.t. modenhed og
pubertet m.m
- Når der bliver nedlagt lærerstillinger,
vil det blive vanskeligere at få fagene
dækket af lærere med liniefag i de
enkelte fag.
- Det vil blive mindre attraktivt at søge
stillinger på skolen, hvis skolen bliver
mindre.
- Konsekvensen bliver, at undervisnin
gen bliver ringere for de tilbage
værende elever.
- Det er uklogt at gøre svælget mellem

de store og små skoler større ved at 
gøre de små skoler mindre og de store 
større. Det gør ikke skiftet nemmere. 
- På de små skoler har man meget
større forældreengagement end på de
store skoler. Det er bla. med til at støtte
den enkelte elev, give flere muligheder
for eleverne og spare penge.
- I de små klasser kan man tage indivi
duelle hensyn i langt højere grad end i
store klasser.
- 7. klasse betyder meget for den lille
skole. Det er først og fremmest dem,
der styrer elevrådsarbejdet. De er lige
lidt frækkere og vildere og anderledes
end i 6. klasse. Det giver en vigtig og
mere lærerig dimension i det sociale liv
blandt eleverne på skolen. Ja, og så
passer de jo på de små i børnehave
klassen.
Vi mener sidst men ikke mindst, at
lokalsamfundet forringes - det går jo
også ud over børnene. Det bliver
vanskeligere at få nye familier til at flytte
til (det kan ses fra andre landsbyer).
Udviklingen bremses. Konsekvenserne
bliver en total nedlæggelse af skolen
på længere sigt. Vi vil gerne opfordre
politikerne til fortsat at bevare vores
små skoler i kommunen med 7. klasse
og støtte Grønbjerg - 2000, så vi kan få
udvikling og ikke afvikling.

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. 

Jeg tillod mig i sidste nummer, at 

advare imod at man gjorde sit hel
bred til en religion og ødelagde sin 
tilværelse med sundhedsfanatisme. I 

en af Steinbecks romaner siges der 

om en person, at hans helbred var så 

godt at han slet ikke tænkte på at 
han havde det. 

Det er jo selvfølgeligt dejligt, men de 
fleste af os er nødt til at tænke lidt på 
helbredet en gang i mellem. Nu er 

der ingen grund til at få dårlig samvit

tighed over alt det man har spist og 

drukket omk;ing jul og nytår, uden at 
røre sig ret meget. Det betyder mere 
hvad man gør mellem nytår og jul. 

Det er ejendommeligt at se folk som 

er optaget af deres helbred, købe 

billige fødevarer og dyre "natur" 

r 

mediciner. 
Det er sandt, at naturen er den bed

ste læge. Så hvorfor ikke benytte sig 
af det? Det koster faktisk ikke ekstra. 
Spis godt brød. Spis også kartofler, 
kål og andre grøntsager. Spis lidt fisk 

og kød af god kvalitet. Spar på fedt 

og sukker. Og drik vand, masser af 

rent vand. 
Du kan alligevel ikke narre naturen, 

ved at forsøge at købe aflad på apo
teket. Naturen tager ikke imod bestik

kelse. Til gengæld kan man roligt 

nyde et veldækket bord ved festlige 

lejligheder. 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 87 

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

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

med specialvævet 
.,._ luftgennemtrængeligt 

polypropylen, der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

Priserne er ab Grøn
bjerg + moms. Beta-

Type Byg H Diam. Pris 
Lagersilo SL 150 150tdr. 3m 3m kr. 2.130 
Lagersilo SL 200 200tdr. 4m 3m kr. 3.040 
Lagersilo SL 250 250tdr. 3m 4m kr. 3.080 
Lagersilo SL 340 340tdr. 4m 4m kr. 3.480 
Lagersilo SL 410 410tdr. 5m 4m kr. 4.245 
Lagersilo SL 415 415tdr. 3m 5m kr. 4.025 
Lagersilo SL 550 550tdr. 4m 5m kr. 5.110 

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul, snegleud-
tag, beluftningssæt, specialvæv til plantørring. 

STAUNING SILOFABRIK I/S 
ling efterkrav. 8 da- Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald 
ges returret. Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 

'------�---------------------------✓ 
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Det er en temmelig dyr foranstaltning. 
Måske kunne ressourcerne bruges 
bedre ved, at man i kommunen starte
de et Familiehus. Det kunne blive et 
bedre og mere lokalt tilbud til familier
ne. Man kunne udnytte det stedlige 
personale bedre, udbygge faglighe
den, og forhåbentlig kunne det blive 
en besparelse for kommunen. 
Bistandsgruppen og familiekonsulen
terne har udarbejdet et foreløbigt 
forslag til etablering af et Familiehus. 
Ud fra dette oplæg skal vi i socialud
valget i den kommende tid arbejde 
videre med planen. 
Måske bliver Familiehuset en realitet i 
1995. 

Godt Nytår. 
Gudrun Nyborg Christensen. 

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-Biltlf.30978186 

-, �\_ ,-,},:':_'?; 
:1 ,J ;f i.-" t 1'·-�---

BRUGSEN 

10 

��ila!;i;jj+eli�.nH,�,,.-,.::.::_-\\.:�v·:; TÆT PÅ DIG 
OG DIN HVERDAG 

�!imere end en dagligvarebutik. Her 
Grønbjerg Brugs er meget 

-

�- _ -- - -_ -. _ 
n du også købe _benzin og bestille fyrings-

�------ - olie. Brugsen har posteksped1t1on samt håndkøbsudsalg
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

OGSÅ I BRUGSEN: Online Tips & Lotto. 



Og alt har kastet frugt og frø ! 

Endnu sker der ikke de helt store ting 
derude i haven, men det varer nok ikke 
så længe før det begynder at krible i 
fingrene efter at komme ud og rode i 
jorden igen, for med forårsvejret i julen, 
som det næsten har været, kan man 
godt tvivle på om det overhovedet 
bliver vinter, hvad det jo gerne må, for 
at få ringen sluttet. Der står skrevet i et 
lille digt: 

Og alt har kastet frugt og frø, 
hver måtte sit til muldet give, 
og får vi vår med regn og tø, 
da kalder solen alt til live. 

(Viggo Stuckenberg) 

Om der i stedet for 4 årstider fandtes 
6, og om de havde de samme fortryl-

lende overgange, som der findes 
mellem dag og nat, så ville man 
alligevel ikke kunne afsløre deres 
hemmeligheder, siger kineserne. Nej ! 
- Og det er måske meget godt !
Derfor bliver vi aldrig træt af at opleve
den tidlige forårsblomst, der kommer
og fortæller om nyt liv.
Og derfor glæder vi os også i bestyrel
sen til at tage fat på et nyt år, og håber
vi kan præsentere et spændende
årsprogram i februar/marts måned.
På generalforsamlingen i oktober skete
der en ændring i bestyrelsen, idet
Margit Jensen efter 8 år ikke ønskede
at fortsætte. Tak til Margit for et godt
og inspirerende samarbejde gennem
årene. Velkommen til Ingrid Engestoft,
som blev valgt ind som nyt bestyrel
sesmedlem.

ALLE LÆSERE ØNSKES ET GODT NYTÅR 

Med venlig hilsen ØRNHØJ - GRØNBJERG HAVEKREDS 

Ingrid Engestoft 
Finn Gunter Hansen 

Ellen Margrethe Pedersen, Kasserer. 

Maren Knudsen Næstform. og sekretær. 
Else Iversen Formand. 

GRØNBJERG JAGTFORENING 

Afholder ordinær generalforsamling 

på Grønbjerg Kro 

Tirsdag d. 24 januar kl. 1930

Dagsorden som vanligt 
Bestyrelsen 
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IVAN V MORTENSEN 
Bygge & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 81 

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 



Dilettanten er stadigvæk ved det gamle ! 

Igen i år har vi valgt et stykke af 

Torben Nielsens (forfatteren til "Nitten 

røde roser"). Denne gang en farce 

med navnet "Frihedsgudinden". 

Handlingen er ikke opslidende inter

essant, men dog med mange mor

somme episoder og replikker, og 

man behøver ikke at være specielt 

analytisk indstillet eller trænet for at 

overvære stykket, selv om Torben 

Nielsen med dette stykke vil prøve at 

røre ved nogle holdninger. Men vi vil 

prøve at lave et morsomt stykke ud af 

det, og stykket skal helst fungere på 

grund af de aktører (figurer), som vi 

har valgt til rollerne. 

Min ide med dilettanten er at more. Vi 

skulle helst nå til et resultat, der kan 

more en salfuld tilhørere. Derudover 

skal vi helst more os under øvearbej

det. 

Endvidere har jeg det princip, at der 

gerne må være nogle øvede aktører 

med, men der skal altid være nye 

med, og det gør ikke noget, at de nye 

også er nytilflyttere til sognet. 

Men under alle omstændigheder 

prøver jeg altid, at vælge aktørerne så 

de passer nogenlunde med rollen, så 

man ikke skal til at lave for meget om 

ved udseende, med hensyn til alder, 

størrelser m.m. Det gør jeg ud fra den 

erkendelse, at vi sandsynligvis ikke 

finder ret mange her i Grønbjerg, der 

hedder Poul Reumert. 

Vi øver ca. to gange om ugen fra uge 

2 til og med uge 8, hvor stykket 

opføres fredag og lørdag. Vi har 

været samlet een gang til læseprøve, 

og det tegner til, uden at man på 

forhånd ved hvordan det vil gå, at de 

rigtige mennesker har fået de rigtige 

roller. 

MEN PRØV OG KOM - HVIS I TØR. 

De medvirkende er: 

Find Lund Andersen 

Lone Astrup 

Anette Kjeldgaard 

Dorthe Liv 

Grete Tange 

Leif Tange 

Kresten Vestergaard 

Erik Øster 

samt sminkøse, sufflør og instruktør. 

På aktørernes vegne 

Mogens Ballegaard. 
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Danmarks bedste italiener - fra Grønbjerg. 

Da redaktionen fik for øre at vi i sognet 

har en dygtig hønseavler, sendte vi 

straks vores flyvende reporter i hønse

gården hos Iver Sørensen på Sønder

kjærsvej. 

Hos Iver bor der 5 stammer Brune 

italienere (store høns) og 2 stammer 

Sølvplettede Hamborgere (dværg

høns). En stamme består af 1 hane og 

4 høns, hvilket i fagsproget kaldes 1 ,4. 

Hos Iver har hver stamme sin egen 

indendørs voliere med adgang til hver 

sin udendørs voliere. Alt sammen lavet 

meget flot og funktionelt. 

Det er tydeligt at Iver går meget op i 
avlsarbejdet og bruger en del tid på 

sine høns. Det største arbejde er dog 

om foråret ved udrugningen og sidst 

på efteråret ved de 2 udstillinger han 
deltager i. lver's kone, Eva, deltager 

også meget aktivt i både pasning og 

udstilling af hønsene. 

Iver er medlem af Ringkøbing og 

Omegns Fjerkræsklub, som i 1994 

havde 75 års jubilæum. Hvert år, sidste 

weekend i november, har klubben en 

udstilling i Højmark - i 1994 med ca. 

200 dyr. På udstillingen kan der hentes 

sponsor-præmier og der kan også 

vindes en del vandrepokaler. Forenin

gen har i øvrigt ca. 35 medlemmer 
hvor 3-4 er fra Grønbjerg området. 

Første weekend i december er der 

landsudstilling, som holdes forskellige 

steder. De sidste 2 år er den blevet 

afholdt i Herning. 

Før udstillingerne bliver de udvalgte 
høns vasket. De bliver dyppet 

fuldstændigt under vand og det ser 

faktisk ud som om de nyder det. 
Hønsene er sådan indrettet, at de kan 

lægges til tørre på ryggen på et 
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håndklæde, hvor de bliver liggende 
stille til man igen vender dem. Lige før 

udstillingen bliver benene vasket og 

kammen bliver smurt ind i vaseline for 

at fremhæve farven. På udstillingerne 

deltager næsten udelukkende unge 

dyr, som er udruget samme forår. Det 

skyldes at de unge høns har de flotte
ste farver i fjerdragten. 

Før klub-udstillingen i november skete 

noget af det som ikke måtte ske. 

Samme fredag som de skulle afsted til 

udstillingen opdagede Iver, at nogle af 

hønsene havde fået mider. Det er 

hverken ualmindeligt eller svært at 

bekæmpe, men så tæt på en udstilling 

er det katastrofalt. Iver måtte derfor 

opgive nogle af de udvalgte dyr og 

pludselig udtage nogle andre høns til 
udstillingen. Heldigvis har Iver flere 

gode stammer, så lver's høns vandt 

alligevel flotte præmier og anerkendel
ser. 

Iver var ellers også temmelig uheldig 

med sine Hamborgere på klub-udstil

lingen i november. Hanen havde tabt 

ringen uden at Iver havde opdaget det 

- det gav O point til hanen og dermed

kunne den ikke deltage i landsudstillin

gen ugen efter.

På klub-udstillingerne er der ikke så
mange deltagere. Det betyder ikke at

det er nemt at vinde pokalerne, der er

nemlig et krav til det antal point, som

skal opnås for at vinde pokalerne.

På landsudstillingen i december '94

deltog over 4200 dyr, hvoraf de 64 var
Brune italienere. Iver deltog med 1

hane og 4 høns (1,4).
På landsudstillingen fik lver's høns

Italiener-klubbens Vandrepokal for

bedste 1 ,2 (1 hane + 2 høns) og også



vandrepokalen for bedste 
1 ,4 (1 hane + 4 høns). 
De fik også landsforenin
gens Trio vandrepokal for 
bedste 1,2. 

Iver fik desuden guld for 

en separat voliere-sam

ling, en titel han forsvare

de fra sidste år. Ivers 
hane fik også flest point, 

men på grund af at han 

vandt voliere-pokalen 
kunne han ikke også få 
hane-pokalen. Den gik i 
stedet til hanen med 
næstflest point. 

I fjerkræklubben er der 

god tradition for at hjælpe 
hinanden og det vil sige, 
at man som begynder 
kan trække på det kend

skab som de mere erfar

ne har. Før udstillingerne 
holder klubben også 
hønsedage, hvor man 

mødes til vurdering af 
dyrene. Her fortæller 

nogle af de erfarne hvad 

der er vigtigt at lægge vægt på før en 

udstilling. Det kan ellers være svært 
fordi de forskellige dommere kan 
dømme meget forskelligt. 
Hvis nogen nu har fået lyst til at 

begynde på hønseavl kan jeg anbefa

le, at man henvender sig til Iver. Jeg er 
sikker på, at han gerne vil hjælpe med 
gode råd til at komme i gang. 

-fkj 

GRØNBJERG EL 

v/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 15. Biltlf. 30 97 81 15 
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Har vi hus og hjerterum i Grønbjerg ? 

Som man nok ved, har folketinget for 
nylig givet asylansøgere fra det tidligere 
Jugoslavien mulighed for at søge ud at 
bo i lokalsamfundene. Prøve på at finde 
en mere menneskelig bolig end de 
trange forhold som asylcentrene har 
budt dem på. Især børnefamilier 
trænger til bedre forhold efter de ca. 2 
år i flygtningecentrene. 
På opfordring af Dansk Røde Kors 
(DRK) og af Grønbjerg - 2000 til at gøre 
noget, vil jeg her i Runestenen prøve at 
skrive lidt om dette. - Et emne som 
Grønbjerg - 2000 havde oppe på et 
møde før jul. Man har jo her i Grønbjerg 
indtil flere huse, som står til salg, og 
som måske for en tid kunne udlejes til 
DRK. For eksempel kunne 2 huse blive 
komfortable boliger for 4 familier med 
børn, - som nok ville være det antal 
"tilflyttere", som det ville være realistisk 
at tænke sig kunne passe til Grønbjergs 
størrelse. 
Jeg har haft samtale med lederen af 
Troldhedecenteret, Knud Tange (KT), 
for at spørge, om der i det hele taget er 
folk der, der vil flytte helt til Grønbjerg. 
Og det er der, siger han, meget gerne 
endda. KT havde allerede været i 
Grønbjerg for at se nogle huse. Og de 
"rigtige" mennesker, altså de, der kan 
passe til, hvad vi kunne tilbyde, kunne 
også straks finde. Deres børn er kvikke 
børn, som han vil tro efter 2 - 3 uger i 
en dansk skole vil kunne følge undervis
ningen. Så der skulle ikke være nogen 
grund til at sætte ekstra lærerkræfter 
på. Grønbjerg Skole med små klasser 
må da være ideel til at optage måske 
en enkelt ny elev i hver klasse. 
Knud Tange fortalte også, at der kan 
forventes en nogenlunde normal 
husleje, og at selv om bosnierne flytter 
ind her, er de stadig knyttet til det 
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asylcenter, som de kom fra, og at det 
er DRK, som lejer beboelserne og har 
opsynet med dem 
Og hvad siger vi så til dette i Grøn
bjerg? 
Ja, det er lige det ! 
Jeg ved, at mange er meget positive, 
men det skulle da være mærkeligt om 
ikke vi grønbjergboere har meningsfor
skelle omkring det. Så det ville nok 
være en god ide, at få en snak om 
emnet grønbjergboer imellem på et 
sognemøde - en høring, om man vil. 
Sogneforeningen ville være et godt og 
egnet forum. - På et sådant møde 
kunne der måske så møde husejere op, 
som vil tilbyde lejemål. 
Hvis vi skal se på vore egne fordele, og 
hvem vil ikke godt det, så kunne de 
f.eks være:
1. Færre tomme huse i byen
2. Flere børn i skolen
3. Nye ansigter i Brugsen
4. Spændende møde med en anden
kultur
Jeg håber, at dette indlæg vil give
anledning til, at der kommer en snak i
gang om emnet: Bosnier i satellitter.
Hvad jeg mener ?
Jo, at det da ville være en god ide, om
vi kunne give bare nogle af disse hårdt
prøvede mennesker en god tid i vort
land, så længe de nødvendigvis må
være her. - Og så samstemmende med
vores dronning - og forresten også
statsminister: Trods krige og ulykker tro
på fremtiden. Påtage os et ansvar for
den og for hinanden.

Godt Nytår Ingrid Kirk 

Medlem af bestyrelsen for 
Dansk Røde Kors 

Videbækafdelingen 



vær tsfmnilie r 

Fra pjecen HALLO DANMARK Bosniske flygtninge søger danske værtsfamilier. 

Familien Janicek er fra Bosnien. For 
tiden bor de på et dansk asylcenter. 
Faderen, Nebojsa, er bekymret. Hver 
dag løber en hel stribe af mørke tanker 

gennem hans hoved:»Hvor længe vil 
krigen fortsætte derhjemme? Hvor 
mange flere af mine venner og naboer 
skal miste livet? Skal mine døtre vokse 

op i Danmark eller i Bosnien?« 
Den usikre ventetid er hård ved 
Nebojsa, hans kone Samira og deres 
to døtre Lejla og Tina. I deres hjemby 
Gradiska i det nordvestlige Bosnien 
havde de et hus og et lille sommerhus. 
Nu deler de et værelse på 15 kvadrat
meter. 
Det kunne nok gå an, hvis familien kun 
skulle bo på asylcenteret i et par 
måneder. Men Nebojsa og hans familie 

har boet i Danmark i mere end to år. 
De er udmattede af at vente. Udmatte
de af at bo så tæt. Familien Janicek en 
kun en blandt mange bosniske familier 
og flygtninge, der har stor lyst til at 
flytte væk fra asylcentrene og bo på en 
anden måde. Privat indkvartering 
kunne være en mulighed. 

Hvis du har lyst, plads og personligt 
overskud, så meld dig som vært for 
en eller flere bosniske krigsflygtnin
ge. Det behøver ikke at være en hel 
familie - det har de færreste plads til. 
Der er også enlige , der ønsker at bo 
privat - særligt de bosnier, der er i 
gang med at tage en uddannelse 
langt fra deres asylcenter. 
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FUGLENE 

REGISTRERES 

I det forløbne år har jeg deltaget i et 
fugleregistreringsprojekt. Projektet 
startede i 1993 og afsluttes i 1995. 
Hele Danmark er inddelt i kvadrater på 
5 x 5 km. I disse kvadrater skal man så 
prøve at registrere alle ynglende 
fuglearter. 
Jeg har bl.a. det kvadrat hvor Grøn
bjerg ligger og skal derfor prøve at 
registrere flest mulige ynglende 
fuglearter. her. Nogle fuglearter er 
forholdsvis nemme at lokalisere. Dette 
gælder solsort, musvit, gråspurv, 
skovspurv, stær og andre arter, der 
holder til i nærheden af vores bolig, 
mens fåtallige arter som rovfugle og 
ugler kan være meget svære at 
konstatere. 
Derfor, skulle nogen her 
i området have eller haft 
kendskab til f.eks. yng
lende ugler vil jeg være 
taknemmelig for oplys
ninger. Især hvis det 
drejer sig om kirkeugle 
er jeg meget interes
seret. Denne vor mind
ste ugleart er sjælden i 
Danmark. For 20 år 
siden var der over 1000 
par, nu er der kun ca. 
150 par tilbage. Jeg ved der stadig 
findes kirkeugler i vort nabosogn mod 
øst, så det var ikke helt umuligt at den 
også kunne være her i Grønbjerg. I 
den forbindelse kunne jeg godt opfor
dre folk på landejendomme at lave en 
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kirkeuglekasse. Jeg har skitser liggen
de. 
Der kan være ret så mange spænden
de fuglearter i et sådant kvadrat, dette 
kunne jeg konstatere her i 1994, da jeg 
koncentrerede mig om det kvadrat, 
hvori Spjald, Muldbjerg og Kaj Munks 
plantage ligger. 
I dette kvadrat registreredes omkring 
75 forskellige fuglearter i yngleperio
den, og det er mange når man tænker 
på, at der ikke findes større søer eller 
vådområder. Af de mest spændende 
arter kan nævnes: lille Lappedykker, 
Skovhornugle, Fiskehejre, Grønspætte, 
Digesvale, Bjergvipstjert, Bynkefugl, 
Sjagger, Rødrygget Tornskade, 
Husrødstjert og lille Korsnæb. 

Ja, hvis man har øjne og ører 
åbne, kan man få mange gode 
spændende naturoplevelser lige 
uden for vor dør. Endnu en 
gang, skulle du støde på noget 

11 interessant, her til foråret i Grøn
bjerg, hører jeg gerne fra dig 

Med venlig hilsen 
Lars Holm Hansen 

Sandbækvej 26 
Tlf. 97 38 44 24 



100 år - Tillykke 

Grønbjergs ældste, Jens Kristian 

Jensen, fyldte 100 år »et hundrede« år 
1 . juledag 1994. Vi bringer en samtale 
med fødselaren. 

Der står Mussi på dørskiltet, men det 
skal man altså ikke lade sig narre af. 
Det er her, han holder til vores, "Grøn
bjergs", alderspræsident Jens Kristian 
Jensen. 
Når man trykker på dørklokken, lyder 
der en hel symfoni inden for. Det er 
fordi, det er så svært at høre en ringen, 
når vi sidder inde i stuen, og har lukket 
døren, er forklaringen fra Mussi. 

Jens Kristian blev født d. 25 december 
1894, og ved århundredeskiftet hvor 
han var 6 år, husker han, at der blev 
fejret både jule og nytårsaften. "Men 
nytårsaften havde vi ikke sådan noget 

streng noget at skyde med, vi havde 
bare nogle små raketter, og nogen 
havde ikke noget med, så de tog en 
sten eller sådan noget og smed på 
døren. Men sådan nogle små nogen 
som os var ikke ude at lave løjer. Du 
må tænke på, at jeg er født ude på 

Møltrup hede, og der var jo langt til 
naboer." Fortæller Jens Kristian. 
"Møltrup hede var tidligere ejet af 
Møltrupgård, men blev efterhånden 
udstykket i parceller. 
Parcellerne var ikke andet end hus
mandssteder, men man havde alligevel 
meget jord. Der blev jo ikke brugt 
kunstgødning i hvert tilfælde ikke af 
betydning. Jeg husker, at min far kom 
hjem fra Herning, det var i slutningen af 
halvfemserne eller i 1901, med 6 sække 
18 % gødning, 100 pund i hver sæk. 

Fortsættes side 20 
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Når vi satte kartofler, vi pløjede jo med 
den her enkeltplov, så gik der en og 
klattede fåremøg, plukkede de store 
flager fåremøg i stykker og smed det 
ned, og så gik der een og lagde en 
kartoffel. 
Vi boede næsten midt imellem Timring 
og Videbæk. Da jeg var 6 år, gik jeg 
efter dyrlæge i Videbæk, der var jo 
ingen telefon. 
Skulle man have doktor eller jordemo
der, skulle de hentes, og transportmu
lighederne var stiv vogn. En jordemo
der ville da ikke sidde på en sædefjæl, 
så hun havde selv en stol med, som 
blev anbragt i vognen. 
På den tid var gulvene i husene på 
landet stampet ler. Skulle der danses, 
blev der strøet lidt sand, og så blev der 
danset, riår der bl.a. var julegilde" 
fortæller Jens Kristian videre. 
Fra Jens Kristian var 9 år var han 
jorddreng. 
"I mine unge dage har jeg det meste af 
tiden tjent omkring på gårdene i en 
halv snes sogne her rundt omkring. 
Men også noget løst arbejde". 
"11908 blev jeg konfirmeret i Nr. Omme 
kirke, og jeg gik til præst her i Grøn
bjerg. På det tidspunkt tjente jeg på en 
gård mellem Ørnhøj og Grønbjerg. 
Ørnhøj var der ikke, der skete først 
noget i 1909 sammen med jernbanen." 
"Jeg var soldat under første verdens
krig. Jeg kom ind d. 1. september 
1916, og kom hjem i februar 1918. Jeg 
var kommet på lægdsrullen her i 
Grønbjerg, så det var sognefogeden 
her, der indkaldte mig. På det tidspunkt 
boede mine forældre i Ølstrup, og jeg 
arbejdede i mergellejet der. 
Jeg skulle have været til Viborg, men i 
1916 uddannede de ikke soldater der, 
så vi blev sendt til Ålborg. 
Vi havde ikke været inde ret længe, og 
havde ikke lært noget af betydning, da 
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kaptajnen kaldte os sammen, og sag
de, at vi skulle være forberedt på, at vi 
kunne have tyskerne, hvornår det 
skulle være. 
Jeg har spist juleaftensmad alene 
mand, siddende oppe i en hedebakke 
dvs. vi havde gravet skyttegrave. Det 
var i Salling ved Glyngøre. Der var et 
hold på 24 mand ved Nykøbing Mors. 
Og vi lå et hold på den her side. 
Almindeligvis kunne man komme med 
færgen over, men i 1917 frøs det så 
hårdt, at vi kunne gå over, en tre 
fjerdingsvej." (ca 5 km red.) 
"Under den sidste verdenskrig boede 
jeg i Thorsted. Der var en del arbejde 
at udføre ved Øster Årbjerg. Vi var en 
del landmænd, der kom med vogne, 
og så havde man arbejdsløse køben
havnere til at skovle jord, men jeg 
havde da en skovl med, det var ikke til 
at holde ud kun at holde ved tømmer
ne. 
Alle vore børn er født i Thorsted, hvor vi 
boede i 38 år, det blev til 10 ialt." 

Hvad er den største forandring i din 
tid? 
"Jeg mener, at forandringen er sket lige 
så stille hen ad vejen, der er jo ingen
ting, der er kommet lige pludselig. Nu 
kan vi f.eks. tage redskaberne til at 
arbejde i jorden med, der er da sket en 
stort omvæltning. Vi havde jo nærmest 
ingenting at arbejde med kun den her 
enfuret plov, men i dag har de jo alt til 
at udføre markarbejdet i een omgang, 
men den udvikling er jo sket langs 
henad vejen i et hundrede år. Jeg 
mindes jo ikke, at der er sket sådan 
noget lige pludseligt." 
"I de sidste åringer er der sket noget. 
Jeg vil da ikke sige, at vi ikke skulle 
have været med i den her sammenslut
ning (EU red.). Det kan jeg ikke afgøre, 
men på en måde synes jeg, at vi aldrig 



skulle ha' været med. Det havde ikke 
set sådan ud her idag, såfremt vi ikke 
havde været med. 
I dag har folk for travlt. Et par naboer 
har snart ikke tid til at gå og snakke 
sammen. Dengang havde vi en dreng 
til at harve, og vi kunne jo så meget 
hurtigere, end han kunne harve. 
Et par unge mennesker der købte et 
stykke, hvor to tredieparten var hede, 
og de så kunne dyrke det op, de var jo 
knusende dygtige, i betragtning af hvad 
de havde at gøre det med. Jeg synes 
ikke, at folk er nær så dygtige i dag, 
men de har meget mere travlt, og så 
får de ikke nær så meget lavet" , mener 
Jens Kristian. 
"Der er jo den forværring fra dengang 
til i dag. ldag er det meget mere 
skurkagtig. Dengang var der ikke så 
meget med slagsmål, idag slår de jo 
bare hinanden ihjel, det synes jeg jo 
ikke, man gjorde dengang". 
"Jo i gamle dage var der da sammen
hold, vi kan jo se her i Grønbjerg, her 
kommer jo en masse tilflyttere, der i 
grunden helt kan tage magten fra os, 
for det er jo dem, der bestemmer idag, 
det kan jeg jo læse i Runestenen. Men 
det er da klart, at i dag er der jo nødt til 

at ske noget. Der kommer da en masse 
godt udefra, som ikke ville være sket, 
såfremt disse mennesker ikke var 
kommet hertil. Men det er ikke forkert 
at der sker den ændring. Men sådan 
har det jo nok også været før, men der 
har vi jo bare ikke fået det at vide. 
Det er jo godt nok, at vi får noget 
udefra, det så og hørte vi jo ikke om 
dengang. F.eks. de familiemedlemmer 
der rejste ud, fik vi jo kun mundtlige 
meddelelser om. 
Jens Kristian Jensen har idag 9 børn, 
33 børnebørn, 72 oldebørn og 6 tipol
debørn. 

MØD OP TIL DET 

ÅRLIGE CHECK AF 

LA TTERMUSKELEN 

KOM TIL 
DILETTANT 

Torben Nielsens 
Farce 

»FRIHEDSGUDINDEN«

opføres på de tæppebelagte 
skrå brædder i 

Grønbjerg Forsamlingshus 

FREDAG d. 24. februar kl. 19
30 

LØRDAG d. 25. februar kl. 14 

LØRDAG d. 25. februar kl. 19 

Nærmere program 

samt tilmelding til 
spisning lørdag følger. 
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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 ? 

Nakke/skuldre infiltra
tioner er et temmelig 
udbredt fænomen. 
Årsagen er et lang
varigt løft af skuldre
ne, med dermed 
følgende ophobning 
a f  m æ l k e s y r e  i 
musklerne. Der kan 

være mange grunde til vi går og løfter 
skuldrene. De væsentligste er forker
te arbejdsstillinger, man kan sidde for 
lavt i forhold til skrivemaskine/tastatur, 
den klassiske klemmen telefonrøret 
fast mellem øre og skuldre, uvant 
arbejde osv. 
De første symptomer er muskelstiv
hed og ømhed, siden decideret smer
ter ved arbejde. Smerterne udløser en 
reflektorisk spænding og infiltrationer
ne er en kendsgerning. 
Ved brug af udspænding af de spæn
dte muskler og aktive øvelser, hvor 
musklerne dels arbejder dels holder 
pauser kan man selv være med til 
dels at forebygge at infiltrationerne 
overhovedet kommer dels at fjerne 
dem. 

Aktive skulderøvelser: 
-Løft skuldrene op til ørene, pres dem
op - tæl langsomt til 1 o, sænk dem
ned og pres dem ned mod gulvet tæl
igen til ti. Øvelsen gøres 5 gange.
-Samme øvelse men løft og sænk
skuldrene hurtig op/ned 1 O gange.
-Skulderrulninger forlæns rundt/bag
læns rundt 5 gange hver vej.
-Samle skulderbladene bagpå, runde
skuldrene fremad (skulderbladene fra
hinanden) 10 gange.

Udspænding: 
-Når musklerne er godt varme laves
udspændingen. Start med at trække
hagen ind til brystet (lav dobbeltha
ger), dernæst lægges venstre øre ned
mod venstre skulder - VIGTIGT kon
troller at venstre skulder ikke er løftet
til øret. Nu lægges venstre arm op
over hovedet, venstre hånd på højre
øre, pres stille og roligt hovedet læn
gere ned mod skulderen. Udspændin
gen SKAL gøre ondt ellers er musklen
ikke på spænd. Tæl langsomt til 25
og giv derefter langsomt slip. Genta
ges mod højre. Øvelser og udspæn
ding gøres daglig i den periode hvor
man har muskelinfiltrationer, derefter
efter behov.

Lissi Aagaard Dyrberg. 

så kom straks 
• 

Erduvaks 

4 • jeg er klar
· 

. . 
; :;:

a
r 

saks. 

97 38 42 85 
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Den 12 og 13 november stillede 
Grønbjerg Billardklub op med 7 
spillere til ungdomscup i Ølgod. De 
udviste alle flot og gennemtænkt spil, 
men særlig positivt var det for Søren 
Færge Pedersens side, idet han kvali
ficerede sig til søndagens finale, hvor 
han dog måtte nøjes med en anden
plads ud af fire, men dette er også 
flot da der var ca. 40 deltagere i 
ungdomscuppen. 
Vestjysk Billard Union afholder årligt 
et klassemesterskab for ungdomsspil
lerne. I år deltager fem spillere fra 
Grønbjerg Billardklub. De fire første 
har allerede kvalificeret sig, men den 
sidste mangler at spille. 
Det er ikke kun de unge der er afsted 

til cups, klubben sendte fem oldboys 
af sted til en cup i Oksbøl, og her 
blev det bedste resultat opnået af Per 
Johansen, han fik en flot tredjeplads. 
I den hjemlige efterårsturnering som 
bestod af to puljer med hhv 6 og 7 
deltagere, mødtes Claus Vestergård 
og Jesper Christensen i finalen, hvor 
Jesper vandt efter en jævnbyrdig 
kamp. 
Fredag d. 2. december blev der 
afholdt julefrokost i billardklubben, 
aftenen forløb som sådan en julefro
kost skulle, med et traditionelt jule
bord og hvad der tilhører. 
Klubbens bestyrelse vil gerne sige 
sine medlemmer tak for året der gik, 
og vi håber at ses igen sammen med 
evt. nye medlemmer i det nye år 

Formand: Bent lllum 
Næstformand: 
Claus Vestergård 

Godt Nytår. 

97 38 40 36 

97 38 42 40 

FREELANCER 
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Runestenen søger en "freelance-medarbejder" til at besøge o
_
g 

interviewe nye tilflyttere til sognet. Du skal hver 2. måned skrive 

ca. 1 side til Runestenen om en af sognets nye beboere/familier. 

Så er du frisk og har du lyst til at møde nye mennesker 
så kontakt straks en fra redaktionen. 

Mogens Ballegaard 
97 38 43 32 

Finn Krogh Jørgensen 
97 38 40 59 

Alan Larsen 
97 38 40 09 



LYGTEFEST 

D. 11. november holdt vi lygtefest i
Børnehuset. Børnene havde selv lavet
lygter af vidt forskellig karakter.
Forældrene havde medbragt lygter,
lanterner og fakler til festen.
Men hvad er en lygtefest ?
Lygtefest er en tradition fra den
katolske tro. D. 11. november tænder
man sine lygter og fakler og går
gennem den by hvor man bor. Nu er
den mørke tid over os, men med vore
lygter og fakler lyser vi op i nat
ten/mørket så der er ingenting at være
bange for.

Vi begyndte kl. 17 med at tænde 
lygterne og faklerne. Vi gik derefter i et 
langt optog gennem Grønbjerg, med 
det besvær det nu var at holde ild i 
lygterne og faklerne på grund af 
blæsevejret. Vi sluttede af i Børnehuset 
med sang, gløgg, pølser og varm ka
kao. 
Det var første gang i vi prøver dette i 
Børnehusets historie, men vi vil prøve 
at gøre det til en tradition. 

Med venlig hilsen 

Tanja© 
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LOKALBRUGSEN 

Som omtalt i sidste nummer af 

Runestenen, har bestyrelsen besluttet, 

at vi skal være med i "Lokal Brugsen", 

som er en sammenkobling af mindre 

brugser. 

Det er endnu begrænset, hvor meget 

vi har mærket til det, selvom medlem

skabet trådte i kraft 1. januar, men vi 

kommer nok til at høre mere om det. 

Vi et forpligtede til at føre et bestemt 

varesortiment til faste lave priser, og 

desuden vil der komme en del tilbud. 

Der har allerede været nogle. 

Planen var, at der skulle køres 

reklamekampagner over hele landet 

for denne nye kæde, og så bliver det 

spændende for os at se, om det kan 

mærkes på omsætningen, når vi 

kommer rigtig i gang. 

Noget, der har været meget mere 

snak om, er det såkaldte "aktiv 

koncept". Ideen er at knytte medlem

merne nærmere til hele brugsfore

ningsbevægelsen. 

Medlemmerne skal under en eller 

anden form betale kontingent, som 

skal dække administrationen. Til 

gengæld får man så nogle rabatter, 

så man i sidste ende sparer penge på 

det, når man lægger størstedelen af 

sin handel i en brugsforeningsbutik. 
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FDB bestemmer rabatternes størrelse, 

så de bliver ens over hele landet, 

men den enkelte butik skal betale. 

Hvis en lille brugs som vores, der 

hovedsagelig er supleringsbutik med 

dagligvarer, så får underskud, kan 

den overtages af FDB. 

Vi har ikke kunnet stemme for det 

endnu, men afgørelsen er blevet 

udsat, mens man drøfter forskellige 

modeller. Det kunne blive et debatem

ne på generalforsamlingen den 6. 

April. 

Grønbjerg 

Kro 

H. Thomsen

Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM OG 

KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -



SYMFONI KONCERT glip af. 

Vi har her i Ringkjøbing Amt vores 
eget symfoniorkester med 85 medvir
kende. Amtet har bevilliget penge i 
en 2 - årig periode. Dette store 
orkester havde vi fornøjelsen af at 
høre den 5. december i Spjald hallen, 
et virkeligt godt tilbud som omkring 
200 havde taget imod og forhåbentlig 
lige så mange ærgret sig over at gå 

Orkesteret spillede bl.a. dele af Car
men, hvor også solister og det store 
kor til opførelsen af operaen i Skjern 
medvirkede. 
Så jeg tror vi var en del, som beslutte
de, at den opera MÅ vi ned og se når 
der bliver premiere til foråret. 

Nete 
og Else Pedersen 

En lang 1994 - sæson 

Efter en lang 1994 - sæson er GIF snart klar til at tage fat 
på den kommende. 

Opstart dame senior: 

Lørdag d. 21 januar kl. 14°0 i Klubhuset. 
Efter træningen er der ca. kl. 16 suppe m.m. på Grønbjerg Kro. 

Opstart dame junior: 

Lørdag d. 4. februar kl. 14°0 i klubhuset. 
Efter træningen er der ca. kl. 16 brød m.m. i Klubhuset. 

Opstart for børn annonceres på et senere tidspunkt. 

I 1995 har GIF tilmeldt følgende hold: 
Børneholdet (ikke helt afklaret), Dame Junior A, Danmarksserien, 
Jyllandsserien og Serie 3. 

Godt Nytår og velkommen til fodboldsæsonen 1995. 

Inge Lund - Nielsen. 
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Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

Læge Trydes arkæologiske samling. - 1. del. 

Gennem årene har der her i Grønbjerg 
i kortere eller længere tid boet mange, 

som var mere end almindeligt optaget 
af egnens mange spor efter oldtidens 
folk. En af de første, som systematisk 
indsamlede viden herom, var Ernst 
Adam Tryde (1897-1953). Tryde, som 
stammede fra Hørsholm, var læge her 
i Grønbjerg fra 1928 til 1934. 
Gennem disse syv vestjyske år samle
de Tryde på oldsager og foretog på 
egen hånd arkæologiske undersøgel
ser. Da han i 1934 flyttede til Køben
havn, tog han heldigvis ikke sine 
oldsager med, men gav dem sammen 
med et katalog over samlingen til 
Ringkjøbing Museum. 
På forsiden af kataloget har Tryde 
skrevet: Archæologisk Samling. I 
kataloget kan man se, at oldsags
samlingen har bestået af ca. 150 fund. 
Heraf stammer langt de fleste fra 
stenalderen, da bronze- og jernalderen 
kun tegner sig for ca. 35 fund. En del 
oldsager har Tryde selv fundet ved de 
13 arkæologiske udgravninger, som 
han foretog. Langt de fleste oldsager 
har Tryde imidlertid fået eller måske 
købt. Gad vide om der har været lidt 
praktisk naturaløkonomi indblandet!? 

I kataloget har Tryde skrevet om 
baggrunden for sin arkæologiske 
samling: " I september måned 1929 
påbegyndte jeg de arkæologiske 
undersøgelser her i Nr. Omme sogn " 
ud fra den tanke at skabe en så vidt 
mulig fyldestgørende samling oldsager 
fra Nr. Omme sogn " og de tilstødende 
sogne " for gennem undersøgelser i 
marken " at danne grundlaget for en 
arkæologisk bedømmelse af det for
håndenværende materiale, og dermed 
gøre mit til, at Danmarks arkæologiske 
fortid måtte blive så godt og fyldigt 
belyst, som muligt .. " 
Tryde havde et godt kendskab til 
Danmarks oldtid. Det fremgår af katalo
get, hvor der flere steder er henvisnin
ger til arkæologisk faglitteratur. Den
gang var der ingen arkæologer i 
Vestjylland, men Tryde indberettede 
sine fund og iagttagelser til Nationalmu
seet, med hvis arkæologer han brev
vekslede livligt. Om en af sine udgrav
ninger, en jernaldergrav ved Dingel
bjerg ved Grønbjerg, skrev han endog 
en artikel, som i blev bragt i Hardsys
sels Aarbog i 1934. 
I de næste par numre af Runestenen vil 
vi se lidt mere på Trydes arkæologiske 
samling. 

Grønbjerg IF afholder generalforsamling. 

Torsdag d. 9 februar kl. 20
15 

i klubhuset. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Bestyrelsen 

28 



Julemarked. 
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Fra venstre er det bestyrelsesmedlemmer Egon Christiansen (1952 - 2009) og Henrik Thomsen 



GRØNBJERG - 2000 

Grønbjerg - 2000 vil hermed sige tak til 
de mange fremmødte (ca. 80) ved 
sognemødet d. 9. november 1994. 
John Asmussen bød velkommen og 
takkede hjælpere og sponsorer. 
I forbindelse med udvidelsen af Grøn
bjerg Skoles gymnastiksal er samtlige 
foreninger i sognet blevet spurgt om 
ønsker og behov. Dette resulterede i 
følgende: Squash, Rum til billard, 
Mødelokale, Lokalarkivet, Gymnastiksal, 
Bordtennislokale, Redskabsrum, Kanti
ne/opholds/aktivitetsrum, herunder 
kiosk/grill og opvaskefaciliteter, Legerum, 
Ungdomsklub, Omklædning til både 
piger og drenge eller to hold, omklæd
ning til dommere. Herefter blev der vist 
et forslag over udvidelsen, der var 
fremstillet til lejligheden af Ivan Morten
sen. 

Økonomien i projektet: Der bliver ikke 
udført mere udbygning end vi indsamler 
midler til. Så hellere bygge lidt efter lidt. 
Der kunne dog berettes om tilsagn fra 
foreninger og enkelte virksomheder i 
sognet på kr. 241.500,- på nuværende 
tidspunkt. Derudover skal der forsøges 
rejst midler via fonde og private bidrag 
samt et krone til krone tilskud fra kom
munen, (der bliver sandsynligvis sat et 
maksimum beløb på). Desuden baseres 
byggeriet på frivillig arbejdskraft samt 
andre tiltag. Gode forslag efterlyses. 
Ringkjøbing Landbobank vil yde lån til 
projektet via private, til kostpris, og andre 
fordelagtige vilkår. 

Da udvidelsen af gymnastiksalen, samt 
børnehusets ønsker om mere legeplads 
til børnene, griber ind i GIF's træningsfa
ciliteter, ønsker GIF sig en træningsbane 
med standardmål. Hvis træningsbanen 
skal ligge i sammenhæng med den 
nuværende ved skolen, kræver det 
indkøb af jord med de dertil følgende 
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omkostninger. GIF havde fået overslag 
på en træningsbane med lys på ialt kr. 
365.000,-. En ny træningsbane m.v. vil 
tage 2 år om at blive "spilleklar". 
Kresten Vestergaard kunne berette om 
den negative udviklingen i landsbysam
fundene såfremt faciliteterne som skole, 
børnepasning, indkøbsmuligheder og 
samlingssteder forsvinder. Hvorimod 
disse faciliteter var et aktiv i forbindelse 
med hushandel. 
Det er planen at forære kommunen 
bygningen, og med ideen om at skaffe 
alle pengene til byggeriet, vil driften dreje 
sig om lys, varme og pedelfunktion 
(rengøring m.m.) hvilket, på een eller 
anden måde, skal deles med skolen. 
Kiosk/cafeteria funktionen skal forsøges 
deles mellem interesserede foreninger. 
Kommentarer og forslag: 
Kommunen ser positivt på planerne, og 
princippet med krone til krone kan 
sandsynligvis realiseres. 
Projektet medfører værditilførsel til vore 
huse. Opfordring til at støtte projektet. 
Hvis kommunen vil lukke vor skole, så 
står der en friskole. 
"Der er 8 skoler i vor kommune" er en 
byrådsbeslutning i denne periode. 
Klubhuset og stadion sælges og samle 
alle aktiviteter et sted. 
Det er en god skole vi har, skal bevares 
med 7 klasser. Grønbjerg skole har flere 
børn pr. lærer end f.eks Spjald skole. 
Opfordring til at handle i Brugsen, hvis 
den skal bevares. 
Reklame for Grønbjerg, pjece forskellige 
steder (Runestenen til ejendomsmægler
ne), vennekreds for tilflyttere, undersøge 
årsagen til at familier flytter fra sognet, 
flere byggegrunde i Grønbjerg, plateau til 
friluftsspil. 

Grønbjerg - 2000 opfattede mødet som 
værende meget positiv over for tankerne 
i projekterne, og på den baggrund vil vi 



nu fortsætte arbejdet. Det første tiltag 
bliver at formaliserer Grønbjerg - 2000 i 
en selvejende institution, hvorefter der 
kan søges midler til projekternes gen
nemførelse bl.a. via indenrigsministeriets 
pulje om midler til udvikling i landdistrik
terne. 

I skrivende stund er der opstillet forslag 
til vedtægter for den selvejende institu
tion Grønbjerg - 2000, som er sendt til 
høring blandt sognets foreninger, best
yrelser og råd samt til Videbæk Kommu
ne. Endvidere er der søgt om midler fra 
indenrigsministeriets pulje om midler til 
udvikling i landdistrikterne. Vi har opstillet 
et budget på ca. 4 mill. kr. for hele 
projektet. Heraf er der over en toårig 
periode søgt ca. 1 mill. kr. af ovennævn
te midler. 
Som et nyt tiltag skal der på forsøgsba
sis oprettes en Servicebutik, der bl.a. kan 
være behjælpelig med beboernes 
henvendelse til Kommunen, hvor der kan 
ydes hjælp til mange forskellige ting, 
samt arbejdes videre med projektet 
Grønbjerg - 2000. 
Yderligere har Grønbjerg - 2000 gennem 
Videbæk kommune søgt om at blive 
godkendt som en skattefradragsberetti
get institution. Det vil sige, at midler (fra 
500,- til 5500,- kr.) der gives til institutio
nen er fradragsberettiget på selvangivel
sen. Vi venter på svar fra "Skat og Told". 
Endvidere har Grønbjerg - 2000 været til 
et møde på Kommunekontoret med 
Borgmester John Kristiansen, viceborg
mester Torben Nørregaard og kommu
naldirektør Keld Jørgensen, for at frem
lægge vores projekt og specielt ideen 
med en servicebutik. Vi følte at projektet 
blev godt modtaget, og Keld Jørgensen 
blev Grønbjerg - 2000s kontaktperson 
ved kommunen under det videre forløb. 

På Grønbjerg - 2000 vegne 

John Asmussen og Mogens Ballegaard 

Fedt er yt 

Husholdningsforeningens 

konsulent 

Sinne Damsgård, 

fortælle om fedtfattig kost. 

onsdag d. 25. januar kl. 19°0

i Skolens Storrum 

Danskernes fedtforbrug bliver 

diskuteret, og der bliver smags

prøver og opskrifter på fedtfattige 

sovse. 

Alle også ikke medlemmer er 

velkomne. 

Bestyrelsen 

GRØNBJERGAl BØRNEHUS 
/u(nacriJ 

Vi mangler en rengøringshjælp 

1 o timer om ugen 

pr. 1. februar 1995. 

Henv. Birgit Heise 

Skolevænget 1 Grønbjerg 

97 38 40 66 
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Kiddal-Klink og Nørhede 
Plantager ApS 

se et andet stykke, for at fremme 
lyngens vækst. 
På 3 Ha har vi begyndt plantning af 
juletræer. 

D. 29/11 blev der holdt generalfor
samling med en god deltagelse.

Kassereren oplæste regnskabet, der 
viste indtægter for 126.850,- kr., og 
udgifter for 122.900,- kr. Egenkapitalen 

er på godt 3, 1 mill. kr. Formanden 
Sigfred Nyborg blev genvalgt. 
Ligeledes var der genvalg af revisor 
Hans Christensen. 

Efter at Kr. Agerlund var valgt som
dirigent, aflagde formanden Sigfred
Nyborg beretning. Det havde været et

år med begrænset hugst på grund af
for små priser på træ. Amtet havde
slået den nu fredede hede, og sat
hegn op så der kan gå får til at afgræs-

LOGO KONKURRENCE 

Vind 500,- kr 

Bestyrelsen. 

Vær med til at forny Grønbjerg GUF's ansigt udadtil. 
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Grønbjerg GUF udskriver hermed en konkurrence om 
et nyt LOGO. 

LOGOET skal indeholde navnet 

Grønbjerg GUF 

Ellers er der frit slag. 

Grønbjerg GUF forbeholder sig ret til at benytte Logoet til hvad vi 
måtte ønske. Det bedste forslag vil blive præmieret med 500,- kr. 

Forslagene skal være Grønbjerg GUF i hænde 

senest d. 25 januar 1995. 

Sendes til Grete Tange Ommegårdvej 8. 

Bestyrelsen i Grønbjerg GUF 



Fællesspisning. 

Aftenen før julenisserne invaderede 
Grønbjerg, mødte 80 Grønbjerg
beboere i alle aldre op for at deltage i 
fællesspisning i forsamlingshuset. 
Flere forskellige foreninger havde i 
fællesskab forberedt arrangementet, 
der i høj grad blev præget af, at der 
var en oplagt legeplads til børnene 
foran scenen. 
Åse var chefkok i køkkenet så alle 

kunne atter spise sig mætte i hambur
gerryg og is til de medbragte væsker. 
Næste fællesspisning er planlagt til 
uge 12 og her vil Grønbjergs aktive 
madklub for mænd stå for arrange
mentet. Vi er mange, der glæder os til 
at se og smage, hvordan man tryller 
en kulinarisk oplevelse frem for 40 kr. 
pr. deltager ! 

Søren Nilausen 

Ordinær generalforsamling 
i Grønbjerg Sogneforening 

afholdes ondsdag d. 8 februar kl. 1930 i Grønbjerg forsamlingshus. 

På valg er: 
Anne Bjerregaard, Alan Larsen og Hanne Meiner. 
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Faneindvielse anno 1943. 

Alle kender det, i hvert tilfælde mænd. 

Man har været til fest, bryllup af 

kobber, sølv, guld eller almindelig, en 

fødselsdag eller andet, men der er 

holdt taler, og der har været en del 

sange, og bordkort har der også været 

- og ihukommende Mauds (fra

Matador) bemærkning da hun så de

tiloversblevne egne håndmalede

bordkort, eller det kan være for at

erindre en god fest - stikker man det

hele i lommen. Men under alle om

stændigheder, det glider i jakkelom

men. Så er det jo bekvemt at man, når

man igen ifører sig sin jakke, kan se, til

hvad hvor og hvornår man sidst har

haft sin jakke på. Men forleden var jeg

ude for en tildragelse, som måske kan

minde om en rekord.

Ser I! Min mor giver en hånd med i

Røde Kors' genbrugsforretning i

Ringkjøbing - og de får jo alskens tøj

ind, som velmenende mennesker

mener kan komme andre til gavn, og

Røde Kors kan tjene en skilling på.

Dette arbejde omfatter selvsagt

sortering, vurdering, vask m.m. Under

dette arbejde har hun fingrene i et

jakkesæt, og op af en lomme fisker

hun en lap papir - en lap papir der har

ligget der temmelig længe - helt

præcis i næsten 52 år.

Men en sådan oplevelse er jo ikke

interessant her i Runestenen, bare fordi

den gamle redaktørs mor finder en

seddel i en lomme i en gammel jakke.

Nej - men papirlappen viser sig at

være en mælkeafregning fra Grønbjerg

Andelsmejeri dateret i ugerne fra d. 22.
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januar 1943 til d. 18. februar samme 

år. Af det noget plettede og gulnede 

stykke papir fremgår det endvidere at 

det er leverandør nr. 75 og navnet på 

leverandør nr. 75 er Jens Christensen, 

som er Knud(Grønbjerg)Christensens 

far. 

Af afregningen fremgår bl.a. at middel

fedtprocenten er 3,67, og at man får 

kr. 2,50 pr. fedtenhed. Man leverer i ½ 

kg sødmælk daglig, og der er modta

get skummetmælk i ½ kg retur samt 

fløde og smør, samtidig med at der er 

fratrukket beløb for skyllevand. Alt i alt 

er der udbetalt kr. 204,75. 

Det er jo overordentlig interessant at 

finde et sådant stykke papir i lommen 

på en jakke så lang tid efter - men 

hvordan kommer den mælkeafregning 

i Jens Christensens jakkelomme. Jo -

se! På bagsiden af mælkeafregningen 

har Jens Christensen skrevet en tale i 

forbindelse med fane indvielse til 

Grønbjerg Gymnastikforening i foråret 

1943. 

Citat: 

"Naar man ser alle de mange Gymna

ster baade her og rundt omkring i 

Sognene saa kan man jo godt fristes til 

at spørge hvorfor dette store arbejde -

hvorfor laver vi gymnastik det er muligt 

at Svaret kan blive noget forskelligt, 

men mon ikke en af grundene er at vi 

ønsker at vort legeme skal udvikle sig 

smukt og sundt - vi som arbejder ved 

landbrug faar jo vore muskler rørt ved 

vort daglige arbejde men vist ikke alle 

saadan som ved gymnastikken 



en anden grund som heller ikke er 
uden betydning er kammeratskabet 

følelsen der kommer uvilkaarlig naar 

man samles om gymnastikken og 
enhver gør sit bedste baade for sin 

egen skyld og for kammeraternes 

skyld for at alt kan gaa smukt og godt 

jeg vil håbe og ønske at gymnastikken 
maa blive ved at dyrkes baade her og 

over det hele land og med det ønske 

slaar jeg det tredie søm i Fanen 

Fanen er saa indviet og gives til 

Grønbjerg Gymnastikforening og jeg 

haaber dens nuværende som tilkom
mende medlemmer maa holde den i 

Ære ligesom foreningens medlemmer 

maa have sind og tanker for at holde 

fanen højt." 

Dette er, hvad mælkeafregningens 

bagside afslørede skrevet som det 

står, og for de som synes, at det ser 

mærkeligt ud, skal jeg tilføje, at å blev 

skrevet som aa og navneord med stort 

begyndelsesbogstav, men det smutter 
nogle steder så Jens Christensen 
havde nok travlt, da han skulle skrive 

talen, hvilket også bagsiden af en 

mælkeafregning kunne tyde på. 
Hvis man vil se orginalmanuskriftet kan 

man henvende sig på Grønbjerg 

lokalhistoriske Arkiv. 

Vi vil i næste nummer fortælle lidt om 

hvorfor der var faneindvielse i Gym

nastikforeningen i 1943, hvem der slog 

søm i fanen, hvor mange der var til 

gymnastikopvisning i foråret 1943 og 

meget mere som er kommet frem i 

forbindelse med fundet af den gamle 
mælkeafregning fra Grønbjerg An

delsmejeri. mb 

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds. 

Fællesmøde med Vinding-Vind Havekreds 
i Vind sognegård 

Torsdag d. 9. februar 1995 oktober kl. 19°0
• 

Havebrugskonsulent Helge Petersen, (kendt fra DR) fortæller om 

Grønne haveglæder 

Foredraget tager udgangspunkt i, at det skal være en glæde at have et 
stykke jord til rådighed for en dejlig hobby, nemlig plantedyrkning i bred 
forstand. Der fortælles om jord, næring og vand som forudsætning for trivsel 
og vækst. I forbindelse med vand nævnes lidt om vandbesparende metoder. 
Desuden omtales lysets betydning for blomstring og frugt. Samtidig bliver 
der lagt vægt på at omtale ideer, som gør havetilværelsen lettere for den 
travle, og den som ikke har kræfter til det store pasningsarbejde mere. 

Alle er velkomne 
Bestyrelsen 
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Galleri Jylland 

Januar 

Michael E. Pedersen 

Malerier 

Februar 
Jens Hostrup 

Oliemalerier og oliepasteller 

Marts 

Den århusianske gruppe 

"Palimpsest" 

Malerier og skulpturer. 
Fernisering d. 5 marts 1995 

Ferniseringen finder sted kl. 15 - 17 

GYMNASTIK 

OPVISNING 

Sæt X i kalenderen 

og mød op. 

Gymnastikopvisningen 

foregår 

FREDAG AFTEN 

D. 17 MARTS 1994

i skolens gymnastiksal 

Nærmere program følger. 

Grønbjerg GUF 

Benyt RUNESTENEN som gave 

Da dette er sidste nummer i anden årgang af Runestenen, er det tid til at 
bestille og forny ekstra-abonnementer. På nedenstående kupon kan man 
bestille ekstranumre af "Runestenen", til et beløb af 100 Kr. pr. år. "Runestenen" 

bliver så sendt til den pågældende modtager på udgivelsesdagen. 

Undertegnede bestiller hermed 1 års abonnement af Runestenen 

Betaling: Navn 

Adresse 

Postnr. og by 

Sendes til: Navn 
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Mindeord. 

Otto Terkilsen døde den 26. november 
1994 og blev begravet fra Nørre Omme 
kirke den 2. december 1994. Han blev 
født den 17. juli 1898 i Hyllested sogn, 
Ebeltoft kommune og opnåede altså 
den høje alder af 96 år. Otto Terkilsen 
var den yngste af en stor børneflok på 
18, men mange har sikkert ment, at 
Otto Terkilsen ikke rigtig havde nogen 
familie. På et tidspunkt for mange år 
siden afbrød han nemlig helt forbindel
sen med familien ukendt af hvilken 
årsag. Otto Terkilsen har bl.a. efterle
vende søskendebørn, men han var 
ikke i kontakt med nogen af dem. Otto 
Terkilsen kom til Grønbjerg for mange 
år siden. Han har bl.a. tjent som land
brugsmedhjælper i Ny Holmgård og 
hos Boye Pedersen og Martin Nielsen, 
Sønderkjær. Da vi kom til sognet for 25 
år siden var Otto Terkilsen allerede 
pensionist. I 1968 kom han på de 
Gamles Hjem i Ørnhøj, men var der 
ikke i længere tid. Han længtes tilbage 
til den enlige tilværelse i det lille hus, 
som han havde beboet en del år. Det 
ligger stadig på Sønderkjærsvej. Han 
flyttede en tid tilbage til huset, men på 
grund af svigtende helbred tog han 
ophold på de Gamles Hjem i Grøn
bjerg. Og efter hjemmets nedlæggelse 
flyttede han til Plejehjemmet i Spjald i 
1982, hvor han var til sin død. 
Otto T erkilsen var en enspændernatur, 
der ikke ønskede at fortælle om sig 
selv, og hvad han havde oplevet 
gennem sit lange liv. I modsætning til 
hvad man ellers forestiller sig om 
såkaldte eneboere, var Otto renlig og 
et ordens menneske. Han var musi
kalsk, og jeg husker, hvordan jeg for 
mange år siden har hørt ham spille på 
violin i naboens have, hvor han kunne 

være i fred og ro og lægge hele sin 
sjæl deri. Som gæst på plejehjemmet 
og før i tiden i samvær på udflugt 
sammen har jeg lejlighedsvis talt med 
Otto, og da har han altid været venlig 
og imødekommende. En stille og 
tilbagetrukket tilværelse var efter Otto's 
eget ønske, og nu er han stille sovet 
ind. "En dalende dag, en stakket stund 
har legemets liv vi til gave. Og slægter
ne skifter som løv i lund i jordens 
frodige have. Så synker vi tyst, så har 
vi vort sted blandt tusind forglemte 
grave". Det gælder os alle set i det 
store perspektiv, også selv om man 
ikke som Otto Terkilsen opnår så høj 
en alder som 96 år. 

Elna Madsen døde den 30. november 
på Spjald Plejehjem 87 år gammel. 
Elna Madsen, f. Halkjær blev født den 
4. oktober 1907 i Ulfborg sogn som
datter af snedker Martinus Christian
Halkjær og hustru Nielsine Poulsen.
Hun var enebarn. Få år efter flyttede
familien til Grønbjerg, hvor snedker
Martinus Halkjær byggede hus. Den 2.
oktober 1921 blev Elna konfirmeret i
Nørre Omm� kirke, og den 8. april
1953 blev hun samme sted viet til
Aksel Kristian Madsen. De fik 36 gode
år sammen, hvor de på bedste måde
supplerede hinanden og var til gensi
dig glæde, hjælp og støtte. Begge var
de perfektionister. Der skulle altid være
orden i tingene, og de opgaver de
påtog sig eller fik overdraget skulle
passes omhyggeligt og samvittigheds
fuldt. De var velansete og afholdte på
deres arbejdspladser. Elna var meget
glad for blomster og i deres hyggelige
og propre hjem havde hun en forun
derlig evne til at passe blomster og
planter og få dem til at trives. Elna var
dygtig til det huslige arbejde og var en
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skattet medhjælper, når der skulle 
forberedes og afholdes fest i forskelli

ge anliggender. Gennem årene har 

hun udført mange timers arbejde på 

Gronbjerg Hotel. Hun har tillige været 
barnepige og hjulpet til ved forskellige 

lejligheder i præstegården i pastor 

Sorensens tid og på samme måde hos 

lærer Bonde Nielsens og hos købmand 
Halfdan Kristensen. Elna Madsen var af 
den gamle skole, hvor gæstfrihed blev 
sat i højsædet, og så længe hun havde 
kræfter til det, skulle der være mange 

forskellige slags brød og kager til et 

kaffebord. Elna Madsen havde i det 

hele taget tjenersind og ville gerne 

gøre noget for andre og med glæde 
støttede hun velgørende formål. I en 

årrække arbejdede hun for Røde Kors 

og gik fra sted til sted og opkrævede 
kontingent til formålet. I 1958 døde 
faderen 76 år gammel, og moderen 
tog ophold på De Gamles Hjem i 

Ørnhøj, hvor hun døde den 22. juni 
1960, 79 år gammel. Elna satte sine 

forældre meget højt og omtalte dem 

altid med ærefrygt og taknemmelighed 
over, hvad hun havde fået i livet 
sammen med dem. 
Noget af det sværeste, som Elna 
Madsen måtte igennem, var da hendes 

kære ægtefælle efter forholdsvis kort 

sygdom døde i 1989, 85 år gammel. 
Hun følte at kræfterne var begyndt at 

svigte, og værst var det, at hun blev 

meget svagtseende, så hun måtte 

opgive håndarbejdet og kun med 
besvær kunne læse lidt ved hjælp af 

lup og andet hjælpemiddel. Hun fik 
også hjælp gennem blindesamfundet 
med gode indlæste bånd, men hørel
sen og opfatteevnen var efterhånden 

så svækket, at det var begrænset, 
hvilken glæde det bragte hende. Det 
kneb ofte med livsmodet. Hun følte sig 
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ene og til tider ret hjælpeløs. Hun 
havde længe afvist at forlade barn
domshjemmet, Algade 25, Grønbjerg, 

for at komme på plejehjem, men en 
dag indså hun selv, at det var den 
bedste løsning for hende. Hun havde 
været glad for tidligere at fejre både 

jule- og nytårsaften deroppe og være 

sammen med bekendte. Det var som 
om Elna med forudanelse havde 
mærket, hvad der var i anmarch, for 
sygdom ramte hende kort tid efter, at 
hun kom på Spjald Plejehjem. Hun 

kunne vanskeligt kommunikere med 

besøgende og forholdsvis kort efter 

døde Elna Madsen træt og mæt af 
dage. 

Agnus Vestergaard, død den 4. de

cember 1994 på Tarm sygehus 77 år 

gammel. Han blev født den 10. juli 
1917 i Hjerm sogn. Den 2. januar 1948 
indgik han ægteskab med Bertha 
Halkjær. Som ung tjente Agnus Vester
gaard som landbrugsmedhjælper på 

forskellige gårde. Efter at være flyttet til 

Grønbjerg har han blandt andet 
arbejdet en del år i tørvemosen, når 
der var sæson for det, og han har 
arbejdet på maskinstation for Arnold 
Ebbesen. Den sidste arbejdsplads var 

Grønbjerg teglværk, hvor Agnus 

Vestergaard var ansat i 25 år. Derefter 
blev han pensioneret, men han fortsat

te med at være en meget virksom 

mand, så længe han overhovedet 

havde kræfter dertil. Hans store energi 

og alsidige interesser gjorde, at han 

altid var i fuld vigør lige til grænsen for, 
hvad han havde kræfter til. Medens 
han arbejdede på teglværket drev han 
som hobby et fuglereservat på en gård 
i Skråstrup, hvor han blandt andet 
havde mange agerhøns og fasaner. 

Hvis man med landbrugsmaskiner kom 



til at beskadige fuglereder med æg i, 

kunne man aflevere dem til Agnus 

Vestergaard, og han sørgede for at få 

æggene ruget ud på rugemaskine. 

Friluftsmenneske som han var med 

stor interesse for naturen stod han ofte 

tidligt op om morgenen for at tage ud 

til fuglene, inden han skulle på arbej

de, og efter fyraften skulle han igen en 
tur ud til reservatet. 

I de senere år har det især været 

planter, som har optaget Agnus' tid og 
givet ham indhold i tilværelsen. Han 

dyrkede grøntsager og jordbær i et 

stort areal, byggede to større drivhuse, 

hvor han fremdrev en mængde forskel

lige blomster. Det var et smukt og 

storslået syn at se det blomsterhav, 
som Agnus Vestergaard forstod at 
fremtrylle ved dygtighed og omhygge

lig pasning. Om vinteren, når frosten 

satte ind, sørgede han for at fyre, så 

blomsterne ikke tog skade, men kunne 

overvintre og glæde ham med deres 
pryd, når foråret og sommeren satte 

ind. Som friluftsmenneske nød han 
både jagt og lystfiskeri. Og han kunne 

glæde sig dobbelt, når han tog afsted 

på fisketur sammen med et barnebarn. 

At sætte sig ind i fiskenes liv og verden 

var også en rigdom i Agnus' tilværelse. 
Derfor ville han gerne hjælpe sviger
sønnen med dambruget og var stolt af 

at blive betroet at passe det i kortere 

perioder i ferietiden. Den nære familie 

havde en særlig plads i Agnus Vester

gaards hjerte. Han ville gerne række 
en hjælpende hånd, hvor han kunne. 
Agnus Vestergaard var et humoristisk 

anlagt menneske, der nød en god og 

hyggelig passiar, når han traf venner 

og bekendte. Og humoren bevarede 

han til det sidste. I den varme tid 

sidste sommer kunne man se, at 

Agnus Vestergaard var træt, og mange 

fik den tanke, at han nok ikke var helt 

rask mere. Det viste sig desværre at 

være tilfældet, og i september fik han 

konstateret en alvorlig og livstruende 
sygdom. Det var et hårdt slag for den 

livsglade og foretagsomme mand. Han 

måtte indstille sig på, at førligheden 
hurtigt forsvandt og livet nærmede sig 
sin afslutning. Den nærmeste familie 
gjorde, hvad den kunne for at stå ham 
bi i den svære tid. Den virksomme 

mand var elsket og vil blive husket og 
savnet. 

Adolf Sandal, død den 7. december på 
Ringkøbing Sygehus 74 år gammel. 

Han blev født den 21. september 1920 

i Nørre Omme sogn. Allerede som 9-
årig kom han ud at tjene. Han var den 
næstyngste af en stor børneflok, og 

der var hårdt brug for at børnene hjalp 

til med at tjene til det daglige brød. 

Adolf har kendt til nogle af de stra

badser som en lille dreng kunne 
komme ud for, når han så tidligt kom 

hjemmefra og fik pålagt pligter. Som 
det godt bliver beskrevet i den lille 

børnesang: "Hans den lille hyrde bærer 

dagens byrder dagens sol og dagens 

regn sidder bag et fattigt hegn. Hans 
den lille hyrde". Om det ikke lige var 
på den måde, så kunne han fortælle 
om, hvor hårdt det kunne være tidligt 
om morgenen at blive sendt ud for at 

tage roer op ved håndkraft og med 

roekniv, når roetoppen var frossen. 

Senere har han tjent på forskellige 
gårde som landbrugsmedhjælper. Den 
20. november 1943 blev han i Nørre

Omme kirke viet til Anna Elisabeth
Ebbesen, der var født i Skjern. Han

arbejdede en del år i tørvemosen og

ved forskellig andet. En tid har han

arbejdet på Grønbjerg teglværk, følte

så at han på grund af helbredet måtte
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skifte arbejde. Han kom til at arbejde i 

det fri ved at drive maskinstation. Det 

førte også med sig, at han kom i 

kontakt med mange mennesker, som 

han arbejdede for, og Adolf Sandal var 

udadvendt og ville gerne tale med 

mange mennesker. 

En del år arbejdede han i Mogens 

Kjærs smedeforretning i en service 

afdeling for biler. Han havde taget 

kursus deri, og det var en tid han 

mindes med særlig glæde. Men 

helbredet svigtede mere og mere. Den 

sukkersyge, som var brudt frem, 

gjorde sig stærkere gældende og blev 

en byrde for ham, som han måtte 

bære resten af livet. Adolf Sandal blev 

pensioneret og levede som sådan en 

del år. Den 22. maj 1978 mistede han 

pludselig sin hustru Anna og har siden 

været ene. Adolf var glad for naturen 

og en ivrig lystfisker. Det var en stor 

nydelse for ham at gå med fiskestan

gen langs Hover å, hvor han kendte 

mange landmænd fra tiden, da han 

drev maskinstation. Han kunne lide 

selv at forarbejde de fangede fisk, 

kunne selv ryge ål og ørreder. Adolf 

Sandal var et rart og venligt menneske, 

som var vellidt af de mange, der 

kendte ham. Den nære familie lå ham 

særlig på sinde, og den sidste tid var 

både børn, svigerbørn og børnebørn 

stadig i hans tanker og med til at 

berige hans tilværelse. Adolf Sandal 

ville helst bo i hjemmet så længe som 

muligt. Han var en kortere periode på 

plejehjem, og da han fik det ene ben 

amputeret, var han bange for, at han 

aldrig kom hjem mere. Men han fik sit 

ønske opfyldt og modtog en god og 

kærlig pleje af de sygeplejersker og 

hjemmehjælpere, der daglig kom til 

ham. Det største lyspunkt i tilværelsen 

i den tid var besøg af børn, svigerbørn, 
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børnebørn og oldebørn. De mindes 

især det hjem, hvor der altid var 

husrum, fordi der var hjerterum for 

enhver, der kiggede indenfor. Efter en 

lang sygdomsperiode har Adolf Sandal 

fået fred. Som der stod i dødsannon

cen: "Vi græder, thi han er ej mer! Vi 

husker hvem han var og ler". 

Villy Arne Nielsen, død på Centralsyge

huset i Herning den 15. december 

1994 74 år gammel. Villy Nielsen blev 

født i Tommerup sogn, Fyn, den 6. juni 

1920. Allerede som 10-årig kom han 

ud at tjene, dog mest om sommeren. 

Efter konfirmationen tjente han som 

landbrugsmedhjælper på forskellige 

gårde og herregårde på Fyn. Så kom 

han til at arbejde på en maskinstation 

og som sådan skulle han udføre et 

jordfræsningsarbejde i Grønbjergeg

nen, hvor han mødte Ingrid Smith 

Conradsen. Hun er født i Tim sogn, 

men vokset op i Nørre Omme. Den 11. 

november 1948 blev parret viet i Nørre 

Omme kirke. Få år efter overtog de 

ejendommen på Kjærgårdsvej efter 

Ingrids forældre og har boet der siden. 

Det var et yndet sted for parret og 
dannede rammen om et godt hjem 

også for børnene. Villy Nielsen var til 

pensionsalderen udearbejdende. Han 

har arbejdet i tørvemosen, været 

beskæftiget med drænearbejde på 

mark og i eng, og han har arbejdet 

ved vejvæsenet. Villy Nielsen var en 

pligtopfyldende arbejder, der satte en 

ære i altid at møde til tiden og at 

udføre det arbejde, han blev sat til, 

punktligt. Han var så stabil en arbejder 

at kun virkelig sygdom skulle hindre 

ham i at tage på arbejde om morge

nen. 

Villy Nielsen var i det hele taget et 

vågent og virksomt menneske med 



stor interesse for naturen og her gjaldt 

det både planter og dyr. Havearbejde 

interesserede ham meget. Han kunne 
lide at samle mange slags frø og så 

dem, for at se resultatet. Det var ham 

en stor glæde at fremelske mange 
forskellige slags planter, træer og 

blomster og hæge om den enkelte 

plante. Villy Nielsen havde ingen lyst til 
at gå på jagt. Det var dyrenes liv og 
færden i naturen, der havde hans store 

interesse, og han ønskede at vildtet 

skulle have et fristed på hans marker. 

Denne glæde over naturen ville han 
gerne lade gå videre i arv til børn og 

børnebørn. Når han gik tur med 

børnebørnene lærte han også dem at 

se og undres over den enkelte tilfældi

ge plante såvel som over naturens 
store vrimmel af planter og dyr. 
Villy Nielsen var et udadvendt og 
venligt menneske, der havde let ved at 

komme i kontakt med andre, og han 

kunne snakke med alle. Da han holdt 

op på arbejdsmarkedet betød det 
ingenlunde ledighed for den foretag
somme mand. Der blev bedre tid til at 

komme ud blandt andre og ud at rejse. 

Parret gik til kursus i engelsk, og fire 
gange i årene 1980 til 1990 rejste de til 

Canada og opholdt sig en tid der 
blandt familie og fik en stor oplevelse 
i det fremmede, så Villy gerne ville 

have været en tur derover igen, hvis 

kræfterne havde tilladt det. I det 

hjemlige bragte møderne og arrange
menterne i Efterlønsforeningen man

gen frisk pust i hverdagslivet og førte 

til gode kontakter med mange andre 
mennesker. Villy Nielsen deltog aktivt 

en del år som bestyrelsesmedlem. 
Efterhånden begyndte helbredet 

desværre at svigte med længere 

sygehusophold som følge. Så gik det 

fremad igen, men det sidste halve års 

tid svandt kræfterne efterhånden mere 

og mere. Villy blev igen indlagt på 
sygehus og det blev sidste gang. Han 

sov stille ind kort før jul. Villy var et 

taknemmeligt menneske, der så tilbage 

på sit liv som indholdsrigt og godt. 
"Det mindste man kan gøre er at sige 

tak", kunne han sige. 

Ernst Mølgaard Ottosen. 

Kirkeligt Samfund 

Onsdag d. 18. januar kl. 19
30

• 

på Grønbjerg Skole. 

Pastor Mølgaard Ottosen 

holder foredrag og 
læser op 

Herefter er der generalforsamling. 

Torsdag d. 9. februar kl. 19
30

. 

på Grønbjerg Skole. 

Sangaften 
med 

Linda Andersen, Spjald 

Almindelige kendte folkelige 
sange samt en enkelt ny. 

Onsdag d. 8. marts kl. 19
30

. 

på Grønbjerg Skole. 

v/Grete Tange 

Alle er velkommen ! 

Husk brød og kop ! 
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Husker du vor skoletid ? 

Husker det så nøje? 

Onsdag den. 1. februar kl. 1930

Grønbjerg Skoles gymnastiksal. 

Det er nu 25 år siden, at de første bygninger 

i den nuværende skole blev taget i brug. 

Dette vil vi mindes ved at vise billeder af 

byggeriet fra 1969 og frem til i dag. Vi har 

også billeder af eleverne, der har gået i 

skolen. 

Nogle "gamle" elever vil fortælle lidt fra deres 

skoletid. Vi vil også fortælle lidt skoletiden i 

Grønbjerg, ledsaget af billeder fra "de gode 

gamle dage" før 1969. 

Fælles kaffebord, Skolen er vært. Tag kop med 

Alle er velkommen 

Vi håber at se rigtig mange 

Grønbjerg Skole og 

Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv. 



Gule Fanden. 

Samme slags væske, tilsat med lidt tranebær
saft afgav et fortrinligt sminkevand og var i al 
hemmelighed meget søgt af piger, der fandt 
det fornødent, at hjælpe på deres skønhed 
ved kunstige midler. Han havde dog også 
mere virksomme sager, og man ville vide, at 
han i dyre domme og under tavshedsløfter 
solgte giftstoffer, som kunne virke tilintetgøren
de på både fødte og ufødte skabninger. Han 
var også dygtig til at vise igen og til andre 
trolddomskunster, og han var i virkeligheden 
et stykke af en taskenspiller, der benyttede sin 
kunstfærdighed til at styrke folks tro på hans 
hemmelighedsfulde magt. 
Han havde endnu den samme slebne tunge 
og det indsmigrende væsen, hvormed han 
havde forskruet hovedet på Kristine. Hendes 

og hans datter, den lille Marie, hvem han 
stundom opsøgte, kom efterhånden til at fatte 
kærlighed og tillid til ham. Han holdt vist af 
hende på sin vis; men desuagtet påvirkede 
han hende ikke heldigt, da hans tænkemåde 
var slet og samvittighedsløs. Dette kendtes 
dog for det første ikke, thi hun var af naturen 
et elskeligt barn, var ligesom en gentagelse af 
sin for længst afdøde mormor, der i sin tid var 
slægtens ærligste og kærligste hjerte. Maries 
opdragelse var heller ikke dårlig; thi hendes 
mor var gennem sorg og anger bleven en 
kristelig kvinde, der søgte efter evne at 
indpode tro og gudsfrygt i sit barns hjerte. 
Gamle Peder Madsens stræben gik ad samme 
vej, men han var med tiden bleven mere ånds
og legemssvag og var i mange måder som et 
barn. 
Der forestod tider, da Marie ville få tålmodig
hed og fromhed behov; thi hendes mors 
langvarige sygdom led mod slutningen. 
Førend hun døde, bad hun far og barn om, at 
de ville holde sammen og være hinanden til 
støtte og hjælp så meget som muligt. De 
lovede det med hånd og mund, og i ydmyg 
tillid til Guds nåde forlod Kristine en verden, 
der for hende havde været rig på sorg og 
vildfarelse. 

»Nu er det ikke tid at flæbe! Nu vil der blive 

andet for dig at bestille. « Med disse ord kaldte
Karen sin søsterdatter bort fra moderens lig. 
Hun ville måske helst have jaget barnet ud af

huset, men bedstefaderen havde endnu en 
vilje, når det galt hans lille yndling, og han ville 
ikke af med hende. De to kunne dog ikke 
blive ved at føre deres egen husholdning, ja 
de var egentlig hørt op dermed, da Kristine 
helt blev sengeliggende; men nu kom Marie 
ganske under mosterens myndighed. Det var 

i sin orden, at barnet blev holdt til at gøre 
gavn, men næppe, at hun blev husets hade
gås, hvem enhver havde ret til at plage og 
jage. Hun var endnu stedse sin bedstefars 
øjesten; den godsindede Kristen Kodal gjorde 
hende ingen fortræd; men kunne ikke glem
me, at hendes tilværelse var en vanære og 
byrde. og hun lod hende tit nok høre og føle 
det. Værre end Karen var dog hendes og 
Kristens eneste barn Johanne, der var en 
arrigsindet og forkælet unge. Hun var større 
og stærkere end den ligealdrende Marie, der 

skulle være hende hørig og lydig, tåle tugtelse 
af hende, spise hendes levninger og slide 
hendes aflagte klæder. Det blev for det 
forsvarsløse barn en tung vinter, der fulgte 
efter hendes moders død. Bedstefaderen var 
for sløv til at værne om hende, og hun fik 
daglig at høre. at hun måtte være glad, at hun 
fik lov til at leve. Hun var jo datter af Gule 

Fanden, der havde været i slaveri for tyveri, og 
af en æreløs kvinde, som var løben bort fra sin 
mand. Hun burde være evig taknemmelig, 
fordi man oven i købet fortav hendes skam. 
Da våren kom, tegnede det bedre, thi nu blev 
hun sendt ud at vogte fårene i mosen. Hun led 
vel en del af det hårde forårsvejrlig, men her 
havde hun dog fred, og hun blev tit opsøgt af 

sin far, der bragte hende legetøj og tiltalte 
hende venligt. Det blev strengere, da horn
kvæget kom på græs, thi da fik foruden et 
halvt hundrede får en halv snes stude og 
ungkvæg at passe. Der var navnlig en stor 
gråbroget stud, der voldte hende megen 
fortræd. Det var ikke sådan, at det kåde dyr 
ville tilføje hende ondt; men han ville heller 
græsse i kornet end i mosen og opdagede 
snart, at han kunne løbe raskere end den lille 
hyrdepige. Marie var nær ved at løbe sig ihjel, 
og når dyret alligevel gjorde skade, fik hun 
hug for det. Karen brugte den skik at opsætte 
sin tugtelse og tildele pigebarnet den, når hun 
den følgende morgen kaldte hende op af 
sengen. Den mellemliggende nats angst var 
da en slags tilgift til straffen. . ..... .fortsættes 
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Der går mange 
gode "ender" på 

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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