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REDAKTIONEN. 

På det seneste er  der sket m ange 
positive ting i vores lille by. 
Først blev G rø nbjerg - 2000 beriget 
med en sum penge til det videre 
arbejde. 300.000,- til gavn for 
Grø nbjerg det er da værd at tage 
med. 
Dernæst fik vi meddelelse om at vi 
var blevet udvalgt som en af 6 
kandidater til årets landsby i TV/MIDT 
VEST. De rm e d  vil de r b live 
produceret en 1 O - 1 5  m in. lang 
udsendelse om G rø nbjerg til det 
lokale TV. Her er en god m ul ighed for 
at give god rekl ame for vores by og vi 
håber at alle gør deres bedste for at 
Grønbjerg kan komme helt frem til 
fi nalen. O ptagelserne til udsendelsen 
finder sted d. 8. og 9. juni. 
Og endelig har vi fået fi re bosniske 
familier til byen, o g  byen h ar høstet 
flere roser for den måde vi har 
modtaget dem på. Vi håber at m ange 
møder op til de bosniske familiers 
åben-hus arrangement, for at h ilse på 
og få l idt kendskab til bosnisk kultur 
og m ad. 
Vi vil naturligvis o gså o pfordre til at 
man kommer med forslag til årets 
Viking o g  møder op til Skt. Hans 
aften. 
Det er sommertiden vi går i møde o g  
traditionelt er det e n  periode h vor  der; 
ikke sker så m ange fælles aktiviteter i 
Grønbjerg, så vi vil ø nske alle vores 
læsere e n  god sommer. 
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Hermed velkommen til 
Runesten nr. 1 4  

Mogens Sallegaard 
Spåbækvej 2.  
Tlf: 97384332 

Finn Krogh Jørge nsen 

~ Ø rnhøjvej 30. 
Tlf/Fax: 97384059 

Alan Larsen 
Ørnhøjvej 8. 
Tlf: 97384009 

Husk sidste frist for 
indlevering af stof til 

RUNESTENEN 
nr. 15 er 

d. 1.juli 1995. 

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk kommune) og trykkes i 350 eks. og v1 

respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 



�Nyt fra Byrådet. 

l den si dste uge i apri l var vi i udval
get for Børn, Undervisning o g  Kultur 
på besøg i forskellige i nsti tutioner i 
kommunen. Det er e n  stor omgang, 
hvis alle skal besøges, så derfor 
valgte vi i år at se det nye børnehus i 
Troldhede, som nu er klar til at tages 
i brug. Det er  e t  spændende byggeri, 
- lyst og venligt med gode faci li te ter  
for børn og personale. 
Så gik turen videre til børnehaven 
"Biomstergården" i Vorgod. Den 
ligger tæt ved skolen o g  er  omgivet 
af et stort areal med græs og flise
gange. G angene er anlagt fordi 
børne haven o gså har handicappede 
børn, som er  afhængige af kørestole. 
Den store udenomsplads kunne vi 
ø nske os ved Børnehuset i G røn
bjerg. 
På Kongevejens Børneh ave i Vide
bæk har man problemer med i ndekli
maet og store udgifter til opvarmnin
gen. Det er ærgerligt, når der på en 
forholdsvis ny institution er sådanne 
fejl og m angler, og det bliver beko
steligt at få det rettet. 
Også O psund G am le Skole blev 
besøgt. Den skal stå færdi gr�noveret 
til efteråret, så den komm unale ung
domsklub kan starte. Der skal bygges 
hal ti l motorlære, - et attraktivt fag for 
de unge i ungdomsskolen. Selve 
skolebygningen skal sættes i stand 
ud- og i ndvendig. Mon ikke de unge 
gerne vi l være med til den sidste 
klargøring? 
Endeli g var vi på Vi debæk Bibliotek, 
som siden si dst, vi var der, har fået 
ny ledelse. Der arbejdes i tiden på at 
få lavet en fælles EDB- løsning for 
komm une ns sko le bi blio teke r o g  

folkebiblioteket. Da udgiften hertil skal 
med i budgetplanlægningen her i m aj, 
er der fart på. Statens bibliotektjeneste 
giver for sidste gang tilskud til i ndda
tering af skolebibliotekernes m ateriale, 
så o gså derfor skal forarbejdet gøres 
nu. 

Gudrun N yborg 
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u::w Servicemeddelelser � 

Åbningstider: 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 

efter aftale 

Tlf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 
Folkebibliotek: 

Mandag: 1500 - 1 � 
Torsdag: 1800 - 2000 

Tlf: 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 
Lørdag: 1400-1� 
Søndag: 1400- 1� 

Klip og Krøl: 
Mandag: 900 - 1 i"' 
Tirsdag: goo -1 i"' 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 -1 i"' 
F red ag: 900 - 1 i"' 
Lørdag: Lukket 

Tlf: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 

Tirsdag: 1100-2300 
Onsdag: 1100 - 2300 
Torsdag: 1100-2300 
Fredag: 1100 -o� 
Lørdag: 1100- o� 
Søndag: 1100- 2300 

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

Brugsen: 
Mandag: 
Tirsdag: 

Onsdag: 
Torsdag: 

Fredag: 
Lørdag: 

800 -1 i"' 
800 -1730 
800 - 1 i"' 
800 -1 i"' 
800 -1800 
aoo- 1� 

Brødudsalg & aviser 
Søndag: i"' -930 

Postekspedition -
Tips- Lotto 

Tlf: 97 38 40 42 

Landbobanken: 
Mandag: 930- 1� 
Tirsdag: 930 - 1 � 
Onsdag: 930 - 1200 
Torsdag: 1330- 1 i"' 
Fredag: 1330- 1� 

Tlf: 97 38 40 49 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

930 -1� 
Posthuset er lukket 
fra 

1�- 1330 

Post der bliver indle

veret efter 1330 bliver 

sendt den efterfø 1-
gende hverdag. 

Tlf: 97 38 40 42 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 Søn-og helligdage kl. 17"5 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1 � 

Rutebilernes informationscentral: 
Mandag - fredag kl 800 -2o00 
Lørdag kl 800 -1 eOO 
Søndag kl1100-� 

Vagtlægen: 97841800 

Tlf: Videbæk 

Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

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

Alarmcentralen: 

Billardklubben: Benny T. Lauridsen 97384265 Børnehuset Best: Eva Broni 
Gymnastikforen.: Grete Tange 97384284 Menighedsrådet:· Knud Agergård 
Grønbjerg -2000: Mogens Ballegaard 97384332 Skolebestyrelse: Us Helles Olesen 
Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 Biblioteket: T. Vestergaard 
Haveforeningen: Ingrid Engestoft 97384010 Byrådet: Gudrun Nyborg 
Husholdningsfor: Karin Demant 97384187 Børnehuset: Lone R. Lauritsen 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 Kirkebetj/Graver: Inger L Skytte 
Klubhuset: 97384076 Landbetj: Carl Wærge(Videb) 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 97384097 
Kirkeligt Sarnf: Villads Kyndesen 97384073 Lægen: Henrik Thomsen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 97384110 Hjemmeplejen: 
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335 Røde Kors: Besøgstjeneste 
Forsamlingshuset: 97384383 Posthuset: Brugsen 
Udlejn./Fiagalle Jørgen Demant 97384187 Præsten: Ernst M. Ottosen 
Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 Skolen: Henning B. Møller 
Musikforeningen: Birgith T. Jensen 97384397 Vandværket } Leif Tange 
By- og Erhv.udv: Kristen Agerlund 97384381 Jørgen Kristensen 
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97384179 
97384098 
97384313 
97384177 
97384121 
97384066 
97384343 
97171030 

97384050 
97172433 
97173204 
97384042 
97384183 
97384177 
97384284 
97384259 



MAJ Side Side 

MA 15 Dagen tiltaget med 9 t 21 m ���tn�: LØ 17 

TI 16 SØ 18 Kirke 1030 

ON 17 MA 19 ��-{� 
TO 18 Forårskoncert 45 TI 20 

FR 19 Åbent- Hus 40 ON 21 Solhverv 

LØ 20 TO 22 Elevarbejder 7 

SØ 21 Kirke 1030 FR 23 St. Hans Fest 
,, 31 

MA 22 Sko- J!.1:�::::: LØ 24 St. Hansdag 

TI 23 le- sø 25 Kirke 900 AH 

ON 24 byt. MA 26 !!a&. f! 
TO 25 Kr. Himmelfartsdag Kirke 900 TI 27 

FR 26 Kpr. Fredrik ON 28 

LØ 27 TO 29 

SØ 28 Kirke ingen FR 30 

MA 29 ��22:::�! J U LI 

TI 30 Lokalhist Arkiv 20 LØ 1 Deadline nr. 15 

ON 31 SØ 2 Kirke 1930 

JUNI MA 3 ����r=� 
TO TI 4 

FR 2 ON 5 

LØ 3 TO 6 

SØ 4 Pinsedag Kirke 1030 FR 7 

MA 5 2. Pinsedag K'k g""""""" Ir e i!Ø3.it LØ 8 Familiefodbold 26 

TI 6 SØ 9 Kirke 1030 

ON 7 Pr. Joachim MA 10 JJI{: 
TO 8 TV MIDT-VEST TI 11 

FR 9 TV MIDT-VEST Fællesspisning 47 ON 12 

LØ 10 TO 13 

SØ 11 Pr. Henrik Havefore. Kirke ingen 30 FR 14 

MA 12 !i!.JiiJ LØ 15 

TI 13 SØ 16 Kirke ingen 

ON 14 MA 17 

\ll�f
ii 

TO 15 VIKING sidste frist 24 TI 18 

FR 16 ON 19 Dagen aftaget Ot 54m 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibli otek 

Åbning stid 
Mandage kl 1 5  -1 7 

T arsdage kl 1 8  - 20 
Telefon: 97 38 41 77 

De fl este voksne har mange minder 
fra glade barnd omstider, hvor leg spi l 
og samvær på tværs af aldersgræn
ser var en del af hverdagen. Reg ler 
og aktivi teter gik i arv fra generati on 
til generati on og udgjord e en fælles 
skat til brug i h yggelige stunder. 
l vor tids opspli ttede og fortravlede 
hverd ag er d enne skat i fare for at 
forsvind e. Dette har h yggekon sulent, 
foredragsholder og forfatter Erik 
Rønhelt prøvet at råde b od på i sin 
nye b og FAMI LIENS BOG OM LEGE 
OG TRADITIONER. 
Bo gen fortæller om alt det, som vi 
syn es hører året og højtiderne til, om 
baggru nden for tradi ti onerne, og 
hvordan de udmøn ter sig .  Den er e t  
katalog over alle legene fra bed ste-
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PROFESSIONELLE FOTO· 
OPGAVER LØSES KREATIVT 

� 
Finn Krogh Jørgensen 
Tlf/Fax: 97 38 40 59 

mors barndom, den rummer opskrif
ter, sange og gør-det-selv- anvisnin
ger. Her er reglerne for hinkning, terre 
og kroket, beskri velse af, hvordan 
man laver roelyg ter, pilefløjter, b lom
sterkranse og lune sutsko. Bogen 
hand ler i korte træk om det g ode 
danske begreb hygge - om at være 
sammen om n oget. 

Skulle Vold b org "forhindre" udendørs 
aktiviteter i foråret, har tre danskere 
heldigvis  skreve t  n og le meget læs
værdige erindringsbøger. Det drejer 
sig om Githa Nørby: "Mine egne veje", 
Helle Virkner: "Hils fra mig og kon
gen" og Anker Jørgen sen: "Fra Chri
stianshavn ti l Christiansborg ". Alle 
bøg erne findes i biblioteksfi lialen. 

Brug bib lioteket 
- vi har mange g ode sider 

Med venlig hilsen 

Torben 

GRØNBJERG 
MASKINFORRETNING 
din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 



Nyt fra 
Skolebestyrelsen 
v/ Lis Helles Olesen 

Formand 

l skolebestyrel sen har vi en såkald t  
emneliste. H ver gang vi støder på en 
eller anden ting , som vi synes, vi skal 
have gjort noget ved ,  så skri ver vi det 
på l isten. Sel vfølgelig var det bed st at 
ordne tingene med det samme, men 
det er der sjældent tid til. Emnelisten 
er så efterhånden bleve t  på 37 forskel
lige punkter. 
Vi valg te derfor at forsøge os med en 
prioritering af emnerne. H ver i sær skul 
le vi vælge de ti punkter ud , som vi 
syntes var vig tig st at arbejde videre 
med på nuværende tid spunkt. De ti 
punkter, som fi k  flest stemmer var :  
1 .  En samlet vedl igeholdel sesplan for 
skolen. 
2.  Samarbejde med børnehuset. 
3. Styrkel se af dan skundervisningen. 
4.  Hvordan bevarer vi 7. klasse på 
Grønbjerg skole? 
5. Elevråd sarbejdet 
6. Skole/hjem samarbejde. 
7. Styrkel se af de musisk/kreative fag . 
8. Red uktion af pedeloverarbejde. 
9. Forsøgs- og udvikling sarbejder. 
1 O.  Principper for b ibliote ke t. 
Ind til videre er der ned sat fire grupper, 
som er gået i gang med de første fire 
emner. 
Som led i vedligeholdel se splanen har 
vi besl uttet at købe et sæt n ye skole
møbler til 1 . klasse, så vi har møblerne 
efter sommerferien. Fremover vil vi 
købe et nyt klassesæt møbler hvert år. 
Det bliver fine møbler med enmand s
borde. Stolene kan ind stil les, så de 
passer til barnet, og de kan kun ind stil -

les med pedellens værktøj. 
Et presserende problem på skolen er, 
at vi efter sommerferien mangler et 
lokale til EDB-undervisning . Til næste 
skoleår har vi jo igen otte årgange på 
skolen. Samtidig mangler vi ' mege t  et 
lokale til specialundervisning . Vi håber 
mege t  på, at vi kan få kul turudvalget i 
tale inden sommerferien og finde en 
løsning på lokaleproblemerne. 
På nuværende tid spunkt ligger planen 
for l ærernes fordeling af fag og timer 
omtrent fast. Det er et stort puslespil at 
få det hele til at gå op, sel v  om vores 
skole er li l le. 
Der b liver igen i år lavet et arrange
ment i sommerskolen. Lone Astrup har 
været den drivende kraft i vores 
sommerskole i mange år, men har nu 
fast dagarbejde. l år vil Hanne Kjær
gaard tage børnene med på en fi ske
dag .  Vi plejer at have overmåde stor 
succes med vores arrangementer her 
i Grønbjerg. Så mange melder sig fra 
andre b yer, at vi må sige nej til nogle. 

Som noget nyt i år skal alle eleverne 
på skolen prøve at bytte skole med 
Skovlund skole ved Varde. Det foregår 
fra d. 22. - 24. maj. Vi ser frem til 
arrangementet med spænding. Vi 
mener det er god t  for børnene at 
skul le være sammen under andre 
former. Det g iver nogle andre relatio
ner mellem børnene, som de kan have 
g læde af fremover. Samtidig l ærer de 
en anden egn og en anden skole at 
kende. 
Til slut l idt til kalenderen. D. 1 8. maj er 
der forårskoncert på skolen. D. 22. juni 
er der som al tid ud stilling af elevarbej
der, hvor vi håber der kommer lige så 
mange, som der plejer. Ja - og d.  23. 
juni er der igen gået e t  helt skoleår -
altså årets sid ste skoledag. God ferie. 
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Friskt initiativ. -
et interview med Dam's Budcentral. 

Der er mulig vis  ikke så mang e af 
l æserne, som er klar over d et, men 
d en 1 .  marts i år fik Grønbjerg endnu 
virksomhed. 
In i tiativet b lev tag et af Niels Kristian 
Dam, som ud en n og en form for hjælp 
ud efra, købte en bi l, og started e Dam's 
Budcentral. 

Den allested snærværend e Run esten 
var naturligvis straks med på at lave en 
artikel om Grønbjergs n æststørste 
transportfirmas opstartsproblemer, d et 
er jo svært med alle d e  regnskaber, 
moms, skat, tilskud osv. - eller sag t 
med andre ord : H er var basis for en 
g od historie. 

Det var d erfor med stor skuffelse, at 
Run estenens ud send te medarb ejd er 
opdagede, at Dam' s Budcen tral kom 
igang stort set ud en vanskeligh ed er. 
Ing en ti lskud , ing en i værksætterydelse, 
ing en speci elle regn skab skurser -
"bare" en mand som så et b eh ov, 
købte en bi l, havd e  en kone med l 

forstand på regnskaber, og turd e tag e 
chancen da d en var d er. 

Ni el s Kristian Dam har kørt for Kaj 
Kri stensen i en d el år, og for g od t  et år 
sid en started e han ind e h os A-post i 
Herning. 
I midl ertid kunne Dam g od t  tænke sig 
få si t eget, og efter at have rod et lid t 
med tanken, og forhørt sig lid t h os A
post's kund er,  fandt han sin li lle niche 
i transportind ustrien. Dam's Budcen tral 
kommer - i mod sætning til alle andre 
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h er i Vestjylland - med d et samme. Det 
b etyd er f.eks. at forskellig e special
montører kan få reserved ele brag t ud 
fra firmaet, som d erved sparer d yr 
timeløn eller taxaregning. 

Niels Kristian Dam har ind til vid ere 
bare enkelt mand til at hjælpe sig en 
gang imellem, og sin kone til at ordn e  
d et daglig e regnskab , men han sig er 
at han ikke vil le have nog et imod at 
virksomheden med tid en voksed e, og 
gav ham mulighed for flere an satte. 
Ø verst på ønskesed len står dog et 
lag er, som vi l g ive ham mulighed for at 
opb evare ting , som han så løbend e 
kan køre ud med. 

På spørg smålet om hvorvidt d et kan 
løb e  rundt, svarer Ni els Kristian Dam, 
at d et ind ti l  vid ere ser fin t  ud , men at 
hvis d et skulle gå galt, er in vestering er
n e  jo stadig t i l  at overskue, og ellers er 
d er jo ikke andet at sig e end "d et var 
så d et sjov". 

H erfra Runestenen b eundrer vi initiati
vet, og ønsker vi Niel s Kristian Dam alt 
mulig held i fremtid en. Samtidig 
opfordrer vi andre til og så at tag e 
spring et, og gøre vores lille by lid t 
mere aktiv. 

UT 

Da ledighed er rod en til alt ond t, 
shanghajed e Run esten ens redakti on 
d en ung e  journalistspire !Jffe Ihomsen 
til en opgave. 
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Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Sundhed. 

H vis nogen skulle være i tvivl om 
hvilken årstid vi  ·har, så kik i reklamer� 
ne og bladene. O veralt sælger de 
un ge,  smukke, rige o g  tilsyneladen de 
sunde en l ivsstil , som l an gtfra er 
sun d, hvis  den ikke levner plads til 
andet. 
Sommeren er n ær, og der er atter 
højsæson for soltilbedel se o g  slanke
kure, skønt alle e fterhånden b urde 
vide bedre. Der er princi piel t  ikke 
noget gal t i at være brun o g  tynd, 
men det er urimeligt, at al le skal 
stræbe efter at b live det, og det kan 
endda være direkte sundhedsskade
ligt 
Det er en kendt sag, at overdreven 

solb adning gør huden gammel o g  
rynket før tiden, o g  desuden kan man 
få soleksem o g  endda hudkræft af 
det. Så derfor må man fraråde folk at 
lægge sig til b agning. Sol ,., frisk luft, 
lys o g  lan ge dage giver flere kræfter 
og bedre humør, men solen bør som 
alt andet nydes med et passende 
mådehold. 
Slankekure er ikke pengene værd. De 
virker kun så længe, man overholder 
dem, og hvis  man gør det hele tiden, 
dør man af det. 
Hvis man ønsker at tabe sig, skal 
man æn dre ved sin måde at leve på, 
og det er bestemt ikke nemt. Man 
skal røre sig meget og gerne gå 
nogle gode ture i rask tempo, og man 
skal spise sun dt og varieret. Men 
husk, at basiskosten er kulhydrater fra 
brød, gryn, kartofler o g  grøntsager af 
god kvalitet. O g  det er ikke engang 
specielt dyrt, men det smager godt. 

God sommer. 

HUSK FORSLAG 

TIL ÅRETS GRØNBJERGVIKING 

inden den 15 juni 

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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UNGDOMSKLUB l GRØNBJERG FRA SEPTEMBER! 

Mandag d. 27 marts b lev  GUK 
Grønbjerg Un gdoms Klub stiftet med 
vedtægter, bestyrelse og med gode 
råd fra ungdomsskoleleder J .P. 
Andersen, Videbæk. 
Efter en grundig gennemgan g af 
vedtægterne (se an det sted i Runeste
nen) blev der val gt en bestyrelse 
bestående af Karen Bak, Kristian 
Knudsen, Jen s Peter M ikkelsen, Karen 
Marie Pøhl og Kristen Vestergaard. 
På et konstituerende møde blev det 
vedtaget at følgende poster besættes: 
Formand: Karen Bak 
Næstform: Kristian Knudsen 
Kasserer: 
Sekretær: 

Kristen Vestergaard 
Karen M ar ie Pøhl 
Jens Peter Mikkelsen. 

Ud over denne bestyrelse skal de unge 
selv vælge 2 repræsentanter der skal 
del tage i bestyrelsens møder. 

Der er endvidere b levet sat kræfter i 
gan g for at skaffe et b ordtennisbord, 
compu tere og meget andet. Der vi l 
være mul ighed for at købe slik og 
sodavarid på klubaftnerne. Der vil også 
bl ive søgt midler fra forskelli g side ti l 
bl . a. husleje, og diverse opstartsudgi f
ter. 
Der regnes med at de første klubaftner 
kan begyn de i September måned. 
Tidspunkt og nærmere tilmeldin g og 
program vi l blive oplyst i Runestenen 
og evt. ved personl ig kontakt. 

Som det fremgår af vedtægterne b liver 
klub aftnerne på de unges præmi sser 
med råd og vejlednin g  fra de voksnes 
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si de. Der vil være mindst 2 voksne til 
stede ved hver klub aften. Og så skal 
det lige nævnes at alkohol er forbudt i 
klubben. 
Klubben skal løbe r undt ved hjælp at 
til skud fra kommunen samt ved hjælp 
af medlemskontingent og mødegebyr. 
H vem kan deltage og hvor finder det 
sted. 
Alle der går i 5. klasse til og med alle 
der går i 8. klasse kan deltage, og 
klub aftenerne finder sted i de nye 
kontorlokaler i Grønbjerg Bageri. GUK 
har fået en god aftale med Sc hulstad 
om leje af lokalerne. 
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4 .  MAJ 1945 - 1995 

Beretninger fra Thorstedgruppens virketid. 

Den sidst nedkastning af våben, ammu
nition og sprængstof fandt sted d. 12 
marts 1945. Dagen inden og selve 
dagen havde været præget af spænding 
og uro (årsagen vender vi tilbage til red.). Om 
aftenen sad man så i Thorsted og 
lyttede til BBC, om der via kodemelding 
skulle være besked til Thorstedfolkene 
om, at de skulle ud for at tage imod 
nedkastninger fra de store amerikanske 
fly. Der var en hilsen til "Herodes", 
hvilket var Thorstedgruppens kodenavn. 
Så man måtte afsted til nedkastningsste
det Nedkastningsstedet flyttede man en 
kilometer på grund af gårdagens begi
venheder, og håbede på at flyet ville 
finde dem. Man var nu ikke i tvivl da 
man havde en lille radiosender der kun
ne "fange" flyet på 50 km afstand, eller 
rettere flyet kunne pejle det radiosignal 
som den lille radio udsendte. Man stil
lede som vanligt op i en lysning og lyste 
op i luften med hvide lygter, og i forhold 
til vindretningen og de hvide lygter 
placerede man en rød lygte, så flyet 
kunne se, hvornår der skulle kastes. 
Der blev lyst flere gange, idet der kom 
en sværm af amerikanske fly hen over 
hovedet på Thorstedgruppen. Og på 
een gang var der gevinst ned fra 
himmelen dalede der 24 containere i 
hver sin faldskærm. Een af dem var 
kommet på afveje og truede med at rive 
nogle telefonledninger ned. 
Da man ikke havde transportmidler med 
derud, samlede og gemte man nødtørf
tigt godset for at fjerne det den næste 
dag. 
De fleste· fra holdet var klar til at tage 
hjem, da man hørte bilstøj på vejen. Et 
par mand blev sendt ned til byen for at 
se, om der var klar bane, og der blev 
meldt alt roligt, og de fleste slap også 

godt hjem. Men da to mænd lidt senere 
ville hjem, kunne de ikke komme over 
vejen for tyskere. Den ene af de to 
listede dog hjem. En maskinpistol blev 
gemt i en kornstak, og den anden kom 
over vejen og listede bag om byen, men 
kunne ikke slippe ind. På 50 meters 
afstand i skjul bag et dige kunne han se 
tre tyske soldater ved huset, medens en 
tysk bil støjede på vejen. Endelig tog 
tyskerne af sted. Og manden kom hjem 
for at få at vide at een af kammeraterne 
var taget. To andre var kommet godt 
hjem, men da de hørte støj uden for, gik 
den ene ud for at advare, i den tro at 
det var to andre, der kom hjem, og blev 
derved selv taget. Senere gik det op for 
gruppen, at en tredje også var blevet 
taget. 
Denne afsløring indebar nu, at arbejdet 
med at nedtage sendinger fra luften, var 
slut. Tyskerne kendte til gruppens eksi
stens, og hvad der var lige så slemt, alle 
beboerne i Thorsted fik også kendskab 
til gruppen. 
De tre der blev taget af tyskerne, blev 
alle kørt til Houvig, hvor tyskerne havde 
det store fæstningsværk kaldet Kryle. 
Herefter blev de kørt til Missionshotellet 
i Herning og efter en 4 - 5 dage videre 
til Aarhus, hvorfra man kom til Vestre 
Fængsel og så videre derfra til Frøslev
lejren. l den periode var de tre til forhør 
flere gange om dagen, men der var ikke 
tale om korporlig afstraffelse eller tortur. 
De tre kunne så modtage det glade 
budskab sammen med de andre fanger 
i Frøslevlejren om aftenen d. 4 maj. De 
øvrige fra Thorstedgruppen spredtes for 
alle vinde og gik under jorden, så man 
var ikke sammen eller sammen med 
den nære familie, på selve frihedsafte-
n en. mb 
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IV AN V MORTENSEN 
By g g e  & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 4 2  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 

-•. 1 2  

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 
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Hvordan Chokoladen blev opfundet ! 

Der var mød t ca. 80 "medlemmer" op. 
ti l Brugsen s optimistiske gen eral for
saml ing. Sel v om foråret ikke hel t var 
tråd t i kraft b egyndte man med en 
sommersan g. 
Årsagen til optimismen kan sikkert 
til skrives at d er var så stort et overskud 
at tid ligere års underskud var d ækket. 
Der var sæd vanli gvi s ikke d en store 
d ebatlyst - ej heller overgan g til nyt 
medl emskab med ti lhørende rab atord 
ning gav anledning ti l megen spørge
lyst. En enkelt vedtægtsændring i 
forbind else med ovenn ævnte overgan g 
gav ej heller d en store d eb at. Det er en 
drøn god b estyrelse vi har d er. 

H enrik Thomsen, Dorth e Liv, og Egon 

Kristian sen b lev alle genvalgt. 

Grønbjerg Skoles Kor kunne efter 
gen eral forsamlingen igennem en 
minimusical fortælle om hvord an 
ch okolad en blev opfund et. 

Derefter var d er d et herl igste kaffeb ord 
med land gangsbrød og Ubfraumilch. 
Et måltid d er nok var værd at b evæge 
si g efter. 

Ti l sid st takked e Hans Jørgen for 
opbakningen og hand elen og Annette 
rund ed e af med at opfordre ti l at si ge 
hvis man man gled e noget - d et meste 
kan fås ved b esti lling dagen før. 

mb 
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Afgifterne på vandforsyning er i den seneste tid gået kraftigt i vejret .. . .  

"Er du tosset, knægt, ved du hvad dit vanddrik/æri koster os? . .  .!" 



Bliver GRØNBJERG årets Landsby i Vestjylland ?
Som det måske er de fleste bekendt, 
udskrev TV/M IDT-VEST en konkurren
ce om at b live årets landsby i Vestjyl
land (Ringkjøbing og Viborg Amter) .  
Den selvejende in stitution G rønbjerg -
2000 fik meddelelsen på e t  bestyrel
sesmøde, h vor vi besluttede os at 
søge - det sker der da ingenting ved! 
Der b lev skrevet to tætte si der om 
Grønbjerg (det var e t  max. sideantal) . 
Der var bestemte spørg smål, man skul
le skrive om. 
For det første skulle det o plyses, h vor  
mange indb yggere der er  i sognet. Så 
ville der blive lag t væg t på følgende 
forhold: 
- hvad har lan dsbyen gjort for at over
leve
- hvi lke fælles aktiviteter er der i b yen
- hvordan tager man imod tilflyttere
- hvordan er mi ljøet i b yen (forurening )
- er der gode ti lb ud ti l børn og unge
- originale ideer t i l  løsning af fælles
problemer.

Derudover skulle der skrives navn på 
fem personer i b yen , der kan fortælle 
om landsbyen. 

Af reg ler var der: 
Redaktionen udvælger b landt de 
indkomne forslag seks kandidater. 

Hver af de seks landsbyer portrætteres 
i et prog ram på TV/M IDT-VEST. 

Et dommerpanel udvælger herefter 
årets landsby b landt de seks kandida
ter. 

Dommerpanelet, som udpeges af 
TV/MIDT-VEST, består af 5 uafhængige 

En eftermiddag b lev  
formanden så ringet op 
af TV/MIDT-VEST, der 
kunne meddele, at Grønbjerg havde 
fundet vej som een af de seks lan ds
b yer, der kandiderer til årets landsby. 
H vi lket betyder at TV/M IDT-VEST 
kommer til G rønbjerg for at optage en 
portrætudsendelse om sognet. 

G rønbjerg - 2000 vi l selvfølgelig 
opfordre alle, der kommer i kontakt 
med TV/MIDT-VEST, om at gøre si t 
bedste for at G rønbjerg skal b li ve årets 
landsby i Midt- og Vestjylland. 

Bestyrelsen. 

Annonce: 
Hjemmeservice. -

Vi kan hjælpe dig med ren
gøri ng ,  havearbejde, vask, ind
køb,  vinduespusning eller  lign . ,  
hvis du ikke selv har tid, er  
b levet for gammel, helbredet 
ikke tillader det e ller hellere vi l 
en tur ti l stranden!  
Det koster dig 57 kr i timen, 
uanset hvi lket arbejde, du øn
sker udført. 

Er du interesseret 
så kon takt Elna Nielsen 

tlf. 97 38 43 52. 

H usholdning sforeningen 
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4. maj 1995. 
Over hele landet blev 50-året for 
Danmark' s  befrielse markeret den 4. 
maj. l Grø nbjerg havde Sogneforenin
gen arrangeret en aften med foredrag 
og fakkeloptog. l forsamlingshuset 
vinduer brændte H vidsten-ild, som 
gymnastikforeninger o g  fri hed skæm
pere havde lavet som et alternativ ti l 
laser-floppet ved Vestkysten. 
Ca. 70 voksne var mødt op for at høre 
Herluf Sallegaard , som fortalte mens 
Dorthe Uv og Anne Ellegaard legede 
med børne ne udenfor. H an berettede 
om egne oplevelser i perioden fra 
september 1 944 ti l maj 1 945. 

Herluf Sallegaard var på politiskele i 
København, d a  han den 1 9. september 
1 944 sammen med ca. 2000 andre 
politifolk i Danmark blev taget af 
tyskerne. Vi fulgte ham herefter gen
nem utallige KZ-Iejre i Tyskland og til 
sid st til Frøslev lejren, hvorfra han kom 
videre ti l Sverige. Her opholdt han sig 
den 4. maj 1 945, d a  frihed sbud skabet 
lød fra Londo n. 
Herluf Sallegaard fortalte sin hi storie 
uden at ud pensle de gruso mheder  han 
nød vendigvis må have o plevet. 
Noget af det der gik i ge n  flere gange 
var løftet om at de skulle hjem, o g  
skuffelsen når det gang på gang viste 
sig at være løgn. Røde Kors blev o gså 
takket mange gange under fored raget. 
Uden pakkerne fra dem var der ikke 
mange af de d anske politifo lk i !<Z
lejrene der havde overlevet. 
Man fik indtrykket af at nogle af de 
stærkeste oplevelser var d a  løftet om 
at komme hjem e ndeli g  blev  opfyldt o g  
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G rev Sernadotte' s  hvide busser holdt i 
gården kl. 6 om morgenen d a  de kom 
ud. Og så naturli gt nok Herluf 
Sallegaard' s  hjemkomst få d age efter 
befrielsen, hvor han så sin kone Us 
for første gang i mere end 9 mån�der: 
Før og efter fored raget kunne man 
læse i lokale avi ser fra dengang, som 
Lokalhi storisk arki v havde lagt frem. 
Til sid st var der fakkeloptog gennem 
byen. Det var en stemningsfuld tur i �aderne, hvor der brændte levende lys 
1 mange af vind uerne. Aftenen sluttede 
foran forsamlingshuset med 'Altid 

. 

frejdig når d u  går' i faklernes skær. 
Denne aften i G rø nbjerg var en værdi g  
måde at markere 50-året for afslutnin
gen på besættelsen. 

-fkj 

Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM OG 
KOLD MAD UD AF 
HUSET 
Tlf: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -
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LASERSHOW, HVOR?? 

4. maj 1 995 - en d ag, d er skulle mar
keres som 50-årsdagen for Danmarks
befrielse. Også d agen, hvor laserlys
showet, "Unien - Lyset'', skulle løbe af
stablen. Det ville vi da ikke gå glip af,
og selvom det skulle gå ud over 
ungernes sengetid en almind eli g tors
d ag, måtte vi afsted.
"Hvad er laserlys?, Hvordan ser d et
ud?, Skal vi et sted hen, hvor vi kan
købe i s?", osv. Spørgsmålene var man
ge fra de kære børn, og svaret fra os 
voksne var: "Bare vent og se. Det er 
svært at forklare, uden at se d et. "
Så vi valgte Grønbjergs lokalarrange
ment fra og kørte i sted et for mod Vest
erhavet forsynet med tæpper, kaffe, 
saftevand og kiks. Vi valgte at køre ti l
Vedersø . "Det er ca. midt imellem to 
"musik-steder'' , så d er kommer sikkert
ikke så mange mennesker d er! " Vi blev
klogere. Der var mange mennesker - j a,
endda rigti g  mange mennesker d er. Vi 
parkerede i bedste ungskuesti l - ude på 
en åben mark, langt fra strand en og i et
mylder af biler, med fare for ikke at
kunne finde vores egen bi l i gen. 
Nå, vi nåede ned ti l  stranden kl. 21 45, 
fand t en klit med god udsigt, fik tæppet 
bredt ud, og fik os anbragt med safte
vand og kaffe. NU var d et store øjeblik
så kommet! ! Vejret kunne ikke være
bedre, sti lle, klart og ikke alt for koldt.
Klokken 22 ventede vi spændt på det
store øjeblik, hvor laserstrålen skulle
tændes og lyse d et hele op. Men ak,
det eneste, der gav noget lys fra sig,
var to ski be på havet, en flyvemaskine,
to lommelygter, et bål og en uendelig
strø m af biler på vej mod d en overfyldte 
parkeringsplads.
Kl. 22 30 var der stadigvæk i ngen tegn
på laserlys nogen steder, og den
eneste forandring fra kl. 22 ti l nu, var, at
strø mmen af billygter nu var røde, d vs. 

skuffed e på vej hj em i gen! 
Vi pakked e, nu halvfrysende, vores ti ng, 
fandt lommelygterne frem og begav os 
ud mod bilen i gen. Nede på hovedve
jen holdt bilerne i lange køer, og fra en 
af bilerne stak en d ame hovedet ud af 
vinduet og sagde, at d e  havde været i 
Fjand, -OG DER VAR LASERLYSET! ! !  
Klokken var nu omkri ng 23. Skulle vi 
køre hjem med uforrettet sag, eller 
skulle vi køre nordpå i håbet om et 
glimt af "Uni en"? Vi kørte langsomt 
nordpå. Ved Husby kørte vi ud ad en 4 
km lang grusvej mod havet. Det støve
de, og der var mange modkørende 
biler, men vi nåede ud ti l en p-plads 
nær havet. Hurra, vi kunne skimte en 
stråle, endda 2, den vandrette og en 
lodret. Nu gjaldt d et om at komme ned 
ti l stranden i en fart. Det vi ste sig dog, 
at d et fakti sk ikke er så nemt at orien
tere sig i mørket i kli tterne, så vi tog 
retning mod et sommerhuskvarter i 
stedet for stranden. Vi vendte om og 
gik en ny vej, denne gang den rigtige 
over kli tterne, hvor vi kunne skimte 
strålen, og ned mod vandet. Uge idet vi 
forcered e d e  sidste k litter, slukkedes 
"Unien-Lyset' '! ! !  
Klokken var 2340, men væk var lyset.
Her stod vi så med to trætte unger, 
masser af støv i halsen og sand i 
skoene og så ud over den mø rke 
strand! !  
Vi vendte om og kørte hj em. På vejen 
var der sket et trafikuheld , der gav 
kødannelse, så vi nåede først Grønbjerg 
045• Vi havde kørt ca. 90 km, bilen var 
møgbeskidt, vi var trætte, i radioen blev 
d e  ved med at fortælle, hvor stor en 
oplevelse "Unien" var, men værst af alt: 
Hvordan skal vi nu forklare Tom og 
Mona, hvordan laserlys ser ud??? 

Familien Berthelsen/Broni 
Bækgaard 
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J e sus fra G rø nbje rg 
mangler armene, er e n  
træmand, måler knap 1 %  
m og er blevet gasset! Til 
gengæld er han gammel, 
fra sid ste halvdel af 1 1  00-
tallet. Nu er Jesus fra 
Grønbjerg i Ringkjøbing 
Museum, hvor Jørgen 
Borg har fotograferet 
ham. 
Træfiguren med arme har 
været mon-teret på et 
stort korstræ, forestillen
de den ko rsfæstede 
Kristus. Såd anne krucifik
ser var i vores middelal
derlige kirker ophængt i 
selve korbuen. Vores 
krucifiks stammer fra 
Nørre O mme kirke. Det 
har været bemalet, o g  på 
hovedet har der været e n  
kongekrone. Udover den 
fine ud førelse ud mærker 
det sig ved at være det 
æld ste bevarede krucifiks 
fra det gamle Ribe stift. 
At det er et gammelt 
krucifiks ses også ved ,  at 
der ikke er den lidende 
Kristus som vises. Hoved
et er godt nok faldet lidt 
ned mod skuld e re n. 
Krucifikset er dog stadi g  
i nær forbindelse med d e  
alle ræld ste krucifikser, 
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Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

Jesus fra Grønbjerg
hvor Kri stus minder om 
e n  vik ingetid s-konge, 
som med helt ud strakte 
arme o g  rejst hoved ser 
lige ud mod menighe
den. 
Vi ved ikke hvornår 
dette prægtige krucifiks 
blev  fjernet fra kirkerum
met o g  lagt op i tårn
rummet på Nørre Omme 
kirke. Men det skete før 
1 850. Her led figuren en 
del overlast, bl. a. ved at 
blive brugt som legetøj 
af  k o nfi rmand e r ne ,  
medens de ventede på, 
at præst-en skulle kom
me for at undervise 
dem. 
l 1 938 sørgede National
museet for at det efter
hånden noget medtagne
krucifiks fik bedre for
hold. Det blev  konser
veret med bl.a. en be
hand li ng med giftgas
mod træorm. Kort e fter
ble v  det fo rnemme
krucifiks fra Nørre Om
me ki rke deponeret i
museet i Ringkøbing.
Her hænger han så -
Jesus fra Grø nbjerg -
som er lige så gammel
som vores fine, roman
ske kirke.



Badmintonturnering i Grønbjerg GUF 

Den lokale bad mintonturneri ng i 
Grønbjerg GUF fandt i år sted den 1 8  
o g  1 9  marts. · 

Vi havde den glæde, at ri gtig mange -
både børn o g  voksne - h avde meldt
si g til turneringen, så der i week
endens løb blev  spi llet mange gode
d yster.
Desværre blev  mange af børnene

syge, så vi måtte udsæt
te de fleste af deres kampe ti l torsd a
gen efter. Det viste sig imidlertid ,  at 
der var vi rkelig stor foræld reopbakning 
den aften, så det var måske ikke sid ste 
gang vi prøver dette arrangement. 
Selvfølgelig blev der fundet vindere, o g  
blandt børnene var det følgende. 

De store børn: single Anita O le se n  

De mind re børn: 

Herresingle :  
Herredouble 
Mixed double 
Dame double 

double Anita O le se n  og M athilde Thomsen 

single J an J akobsen 
double J an J akobsen o g  Rolf Dyrberg. 

Klaus Tang 
Klaus Tang o g  Jesper Mikkelsen 
Hakon Pøh l  og Tina Jeppesen 
Karen M arie Pøh l  og Grete Tange 

Hos de voksne blev  der trukket lod om 
makkere, og alt i alt h avde vi nogle 
gode d age med mange seværdi ge 
matcher. 

at det er en sport der kan d yrkes langt 
op i aldere n. 

Det er dejligt, at der i ge n  er kommet 
gang i bad mintonen i vores forening, 
for der er jo repræsentanter der  viser 

En af årsagerne ti l ti lgangen er for
mentli g, at vi har fået ti lknyttet voksne 
trænere ti l at tage sig af børnespillerne. 
Disse trænere vi l jeg gerne også her
i gennem rette e n  tak til. 

Grete Tange. 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING
Vi anbefaler o s  i nden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning 

97 38 42 70 Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 
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Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 
Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 

har af indenrigsministeriet fået bevilliget: 
kr. 300.000,-

Den 9. marts 1 995 blev Den 
selvejende insti tution Grø n
bj erg - 2000 en reali tet. 
Der var i ndkaldt ti l sti ftende 
møde på skolen, og stort set 
alle der havde fået tilbud om 
at deltage i det stiftend e 
møde, var til stede. 
l store træk består Den 
selvejende i nsti tution Grø nbjerg - 2000 
af et repræsentantskab. Ud af repræ
sentantskabet vælges en bestyrelse, 
der fore-står den dagli ge d ri ft af i nstitu
tionen. 
Følgend e foreninger er repræsenteret i 
Den selvejende i nstitution Grø nbjerg -
2000. 

Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling 
Jan Dyrberg og John Asmussen 

Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening 
Grete Tange og Klaus Tang 

Grønbjerg Idrætsforening 
Kristian Knudsen og Peder Ø. Christensen 

Grønbjerg Sogneforening 
Mads Sinkjær og Mogens Sallegaard 

Bestyrelsen for Grønbjerg Børnehus 
Palle Eriksen 

Grønbjerg Billardklub 
Bjarne Andersen 

Grønbjerg Husholdningsforening 
Eva Broni 

Grønbjerg Jagtforening 
Henrik Thomsen 

Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
Johannes Kirk 

20 

Skolebestyrelsen 
Grønbjerg 
Lis Helles Olesen 

for skolen 

Videbæk Kommune 
Gudrun Nyborg Christensen 

Vedtægterne siger, at for
manden for repræsentant
skabet også er formand for 
bestyrelsen. Derudover er 

repræsentanten fra Vid ebæk kommune 
født  medlem af bestyrelsen. 
Efter gennemgang af vedtægterne hvor 
der var få bemærkninger og rettelser, 
skulle der vælges formand. 

fortsættes side 21 

Grønbjerg 
lokalhistorisk arkiv 

Generalfo rsaml ing med 
dagsorden i henhold ti l 
vedtægterne afholdes 
arkivets lokaler 

Ommegårdvej 9. 

Tirsdag d. 30. maj kl. 20. 

Åben hus i arkivet 
fra kl. 19°0 

Bestyrelsen. 
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Mogens Sallegaard blev valgt ti l 
formand. 
Derefter blev der valgt 5 personer ti l 
bestyrelsen. Det blev i alfabetisk orden: 
J ohn Asmussen, J an Dyrberg, 
Kri stian Knudsen, Grete Tange og Hen
rik Thomsen. 
På et konstituerende møde blev det 
vedtaget, at supplere bestyrelsen med 
2 medlemmer hvi lket blev: Georg 
Anneberg og Søren Nilausen. 
Det betyder således at bestyrelsen for 
Den selvejende i nstituti on Grø nbj erg -
2000 ser således ud: 

Mogens Sallegaard 
J an Dyrberg 
J ohn Asmussen 
Henrik Thomsen 
Georg Anneberg 
Kristian Knudsen 
Sø ren Ni lausen 
Gudrun Nyborg 
Grete Tange 

formand 
næstformand 
kasserer 
sekretær 

Vi har søgt mi dler fra den kommunale 
5% - pulje. - Det er "den nye folkeoplys
ningslov der siger, at der skal være 
penge ti l  brug for udvikli ng af nye ideer, 
når mennesker mø des omkring et 
fælles emne, f. eks. "Det nye", "Det 
uvante", "Det tværgående". 
Alle kan sø ge Folkeoplysningsudvalget 
om økonomi sk støtte ti l  at afprø ve nye 
ideer. " 
Derfor var vor forundring stor, da vi 
modtog fø lgende svar: 
"U dvalget besluttede, at der ikke 
bevilges ti lskud på nuværende tids
punkt, men at man måske senere vi l 
give ti lskud ti l nogle af de emner, der 
mere hø rer i nd under Folkeoplysnings
udvalget. Såfremt der er spørgsmål, er 
l velkommen ti l at rette henvendelse.
Udvalget håber på god opbakning
omkring Grø nbjerg - 2000, da projek tet 

har stor betydning for lokalsamfundet''. 

U nderskrevet: Knud Holk Lauridsen, 
formand og Kirsten Hansen børne- og 
kulturforvaltningen. 

Vi mener jo, at Den selvejende i nstitu
tion Grø nbjerg - 2000 opfylder alle de 
krav, der er stillet, for at man kan 
komme i betragtning. 
Ydermere er det besynderlig, da man i 
5% puljen ikke uddeler alle midler i et 
år, men gemmer ti l  det fø lgende år. 

Som det kan ses på foregående side, 
har Den selvejende insti tution Grønbjerg 
- 2000 fået fremstillet et logo. I gen har
Finn Jørgensen været på "grafisk spi l"
med sin computer, og i bestyrelsen
enedes vi om det logo, som ses på 
side 20. fortsættes side 23

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

V/ Knud Pøl
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i: 
e Stabil grus 
e Støbe sand 
e Fyld sand 

Jordarbejde udføres med: 
e Gummiged 
e Gravemaskine 
e Rendegraver 

97 38 43 86 -Biltlf. 3097 8 1 86

2 1  



ANNEBEll G 
transport 

Sand & Grus Leveres

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Telefon 97384444 

-·. 22 



Det kombinerer, den linie som 
Grønbjerg Gymnastikforening har lagt, 
med benyttelse af vikingen sammen 
med vore tidligere mærker som "Grøn
bjerg - 2000 din fremtid". 
Bestyrelsen mener også, at det er vig
tigt at Grønbjerg markerer sig, når vi 
komme forskellige steder, og benytte 
vore logoer er jo een af måderne. 
l den forbindelse har Den selvejende
institution Grønbjerg - 2000 i samarbej
de med Grønbjerg Møbelindustri og
Anneberg Transport besluttet, at forære
alle skole- og børnehus børnene (og de
der er gammel nok til at komme i
Børnehuset) en T-shirt med vores logo
og de to sponsorerende firmaers logo
på. 
Trøjerne vil blive uddelt mandag d. 1 5  
maj under passende bevågenhed. 
Vi håber så på, at trøjerne vil præge det 
danske sommerland, både her i 
Grønbjerg, og hvor man ellers har i 
sinde at holde ferie. 

Som det måske er de fleste bekendt, 
havde Den selvejende institution Grøn
bjerg - 2000 besøg af 1 O svenske 
højskolelærere, der ville "lure os kun
sten af'. Gruppen har studeret fænome
net affolkning i landdistrikterne i Sveri
ge, Norge, Finland og kom nu til 
Danmark, hvor de havde flere besøg. 
Svenskerne var interesseret i vort 
arbejde, og besøget har resulteret i, at 
vi vil forsyne hinanden med oplysninger 
om udviklingen de to steder. 

Med tilflytningen af 1 6  bosnier til 
Grønbjerg, har vi fået opfyldt lidt af vor 
målsætning om, at få flere børn til 
skolen. Der vil fra de bosniske familier 
der bor Grønnegade og Nylandsvej 
komme 4 - 5 nye elever til skolen. 

Vedtægterne for Grønbjerg - 2000 kan 
med småt læses andet sted i bladet. 

På Grønbjerg - 2000's vegne 
Mogens Ballegaard. 
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Grønbjergs Viking 1995 

Også i. år vil der 

Skt. Hans aften 

blive uddelt en sølwiking til en person, gruppe eller 
forening i Grønbjerg Sogn, som har gjort sig bemærket 
på en positiv måde, enten i det store eller det små. 

Sølwikingen bliver twert år skænket af Helle Engestoft, 

og vi siger endnu en tak herfor. 

Har du/l forslag til hvem der i år har fortjent at blive: 

.. G rønbjerg Viking 1_995 .. , 

kan skriftelig begrundede foreslag afleveres 

senest den 15. juni 

til bestyrelsen i Grønbjerg Sogneforening. 

Grønbjerg Sogneforening. 



Generalforsamling i 
Grønbjerg Billard klub. 

Fredag den 21-4-95 kl.19.30 blev 

der afholdt generalforsamling i 

klubbens lokaler, der var fremmødt 

17 af klubbens medlemmer. To fra 

bestyrelsen var på valg, de to var 

Bent lllum Hansen og Benny T. 

Lauridsen. Bent lllum Hansen 

ønskede ikke genvalg og blev så 

afløst af Henrik Skytte, der blev 

valgt sammen med Benny T. Lauri

dsen, de andre i bestyrelsen er 

Claus Vestergård, Jan Eluf Jensen 

og Henning Bulow Møller. 

Til slut under Generalforsamlingen 

blev Arthur Madsen fra Ørnhøj 

(A.F.G.) udnævnt som klubbens 

første æresmedlem og han fik 

overrakt en medaljon so� tak for 

trofast medlemskab gennem m.ange 

år. Efter Generalforsamlingen slutte

de vi af med smørrebrød, kaffe og 

kage som vi indtog under hyggelig 

snak og samvær. 

Udenbysholdenes sæson er færdig 

og resultaterne blev således: Serie 

1 endte som nummer 6 ud af 12 

hold og bliver således i serie 1 . 

Serie 2 rykker ned i serie 3 efter at 

være endt som· nummer 11 ud af 

12 hold. 

Serie 3 gik det bedst for, de blev 

nummer 4 ud af 11 hold og de 

bliver i serie 3. 

Så alt i alt gik denne sæson såmen 

meget godt. 

Den hjemlig Pokalturnering blev 

vundet af Henrik Olesen. Han besej

rede Lars Jensen i finalen og kunne 

derfor tage hjem den store vandre 

pokal og en mindre pokal som er til 

evig eje. Lars Jensen fik også en 

mindre pokal for sin flotte anden

plads. 

1 weekenden den 8-9 april blev der 

afholdt en ungdomscup i Grøn

bjerg- og Spjald billardklub. Der var 

29 deltagere hvoraf de 6 var fra 

Grønbjerg. Her viste ungdomsspil

lerne fra Grønbjerg igen at der 

virkelig er dygtige spillere i klubben, 

for Søren Færge Pedersen vandt 

ungdomsgruppen. 2. og 3. pladsen 

gik til Spjald og Jesper Christensen 

fra Grønbjerg fik en 4 plads. Flot!! 

Den 27-28 maj skal Søren Færge 

Pedersen og Henrik Skytte til Land

spokalfinale i Roskilde, her mødes 

alle de ungdomsspillere fra hele 

Danmark som har . vundet en ung

domscup, så held og lykke ønskes 

de to af bestyrelsen. 

Grønbjerg billardklub. ligger på 

Sønderkjærsvej 1 . Så hvis i får lyst 

til at prøve billardspillet er l velkom

ne i klubben. l kan også rir:i:ge på et 

af nedenstående tlf. numre:' 

Benny T Lauridsen 97 384265 

Claus Vestergård 97 384240 

25 



G I F - Nyt. 

Fodboldstævne for årgang 1 989-90. 
Mandag d. 5. juni (2. pinsedag/Grundlovsdag) arrangerer 
Grønbjerg I F  et stævne for de yngste medlemmer i GIF. 
Deltagerne vil ,  udover GI F's egne fodboldspil lere, blive 
årgang 1 989-90 spil lere fra o megnsklubberne. 
Nærmere oplysninger vi l  tilgå spil lerne og seddel om 
arrangementet vil bl ive hængt op i Brugsen og klubhuset. 

Fodbold for hele familien. 
Lørdag d. 8. juli om eftermiddagen er der fodbold for 
hele familien på Grønbjerg stadion. 
Først på eftermiddagen er der fodbold for børnene og 
senere er der LAND-BY kamp for de voksne. 
Nærmere oplysninger om denne dag vil blive annonceret. 

r LAVPRIS· TRÅDSILO � 
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Oplager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold 
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige 

siloer er fremstillet af 4 m m  
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 Gren
bjerg + moms. Beta· 
ling efterkrav. B da
ges returret. 

Type Byg 
Lagersilo SL 1 50 1 50 tdr. 
Lagersilo SL 200 200 tdr. 
Lagersilo SL 250 250 tdr. 
Lagersilo SL 340 340 tdr. 
Lagersilo S L 4 1 0  4 1 0 tdr. 
Lagersilo S L 4 1 5  415 tdr. 
Lagersilo SL 550 550 tdr. 

H Diam. 
3 m  3 m  
4 m  3 m  
3 m  4 m  
4 m  4 m  
5 m  4 m  
3 m  5 m  
4 m  5 m  

Pris 
kr. 2 .130 
kr. 3.040 
kr. 3.080 
kl. 3.480 
kr. 4.245 
kr. 4.025 
kr. 5 . 1 10  

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

STAUNING SILOFABRIK 1/S 
Sønderkjærvej 18,  Grønbjerg , 6971 Spjald 

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekend:J 
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Vedtægter for GRØNBJERG UNGDOMSKLUB (GUK) 

§ 1 :  Navn 
Klubbens navn er Grønbjerg Ungdomsklub 
(GUK) og den har hjemsted i Grønbjerg, 
Videbæk kommune. 

§ 2: Formål 
Klubbens formål er, inden for rammerne af 
bestemmelser om ungdomsklubber i lov om 
fritidsundervisning m.v., at give de unge fra og 
med 5. kl. til og med 8. kl. et fast samlings
punkt. Aftnerne skal bygge på de unges ideer 
og præmisser under råd og vejledning fra de 
voksne ledere. 

§ 3: Lokaler 
Klubbens virksomhed foregår i lejede eller 
lånte lokaler. Det er bestyrelsens opgave at 
sikre, at der er passende lokaler til rådighed. 

§ 4: Drift 
Klubbens drift forventes afholdt ved tilskud fra 
kommunen i henhold til lov om fritidsundervis
ning m.v. , samt ved opkrævning af medlem
skontingent og mødegebyr. Desuden kan 
klubbens indtægter suppleres ved at afholde 
forskellige arrangementer. 
Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. 
marts. 

§ 5: Ledelse 
Klubben ledes af en bestyrelse, der har ansvar 
for klubbens virksomhed og økonomi. Bestyrel
sen kan udnævne en daglig leder til at stå for 
klubbens daglige drift. Der skal være mindst 2 
voksne til stede, når klubben har åben. Alkohol 
er forbudt i klubben. 

§ 6: Medlemmer 
Alle der

· 
kan gå ind for GUKs' formål og som 

går i 5.kl. - 8.kl. begge incl., kan blive medlem 
af GUK. 

§ 7: Bestyrelsen 
Medlemmer til bestyrelsen vælges på general
forsamlingen af og blandt medlemmernes for
ældre/værger. Bestyrelsen består af 5 medlem
mer og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges for en 
2 årig periode, så der skiftevis er 2 og 3 på 
valg. Det første år er der 2 på valg. Supplean
ten vælges for et år. Der vælges herudover 2 
unge til bestyrelsen, af og blandt medlemmer
ne. Disse vælges for 1 år. 
Der vælges 2 revisorer uden for bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter 
selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder 
mindst 4 årlige møder. Møde kan afholdes når 
formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer for
Janger det. Klubbens leder kan deltage i mø
derne uden stemmeret. Bestyrelsen laver referat 
fra alle møderne. 
Et bestyrelsesmedlem kan sidde valgperioden 
ud selvom medlemmet forlader klubben. 

§ 8: Klubråd 
Medlemmerne etablerer selv et klubråd, som 
skal foranstalte valg af 2 medlemmer til bestyr
elsen og behandle interne forhold. 

§ 9: Generalforsamlingen 
Den ordinære generalforsamling afholdes i 

april - maj måned og skal varsles senest 1 4  
dage før afholdelsen. Indkomne forslag til 
dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstem
ning på generalforsamlingen foregår ved almin
delig stemmeflerhed. 
Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal 
ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen, og kan kun 
ved-tages med 75% flertal af de fremmødte. 

Dagsordenen på ordinær generalforsamling 
skal minimum indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning (v. formand) 
3. Godkendelse af revideret regnskab og 
budget (v. kasserer) 
4. Valg af bestyrelse og suppleant. 
5. Valg af revisor. 
6. Fastsættelse af kontingent og mødegebyr. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt 

§ 1 O: Opløsning 
Foreningens opløsning kan ske efter vedtagel
se på to af hinanden følgende

· 
generalforsam

linger med 1 4  dages mellemrum. Beslutning 
om opløsning skal på sidste generalforsamling 
vedtages med mindst to tredjedele af frem
mødtes gyldige stemmer. 
Ved foreningens totale ophør kan foreningens 
formue ikke udloddes til medlemmerne, men 
bliver efter beslutning på den sidste afholdte 
generalforsamling at anvende til gavn for de 
unge mennesker i Grønbjerg. 
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Kontaktfamilier - hvad er det ? 

For et par måneder siden annoncerede 
I ngri d Kirk efter sådanne, og vi meldte 
os - og er nu sammen med en anden 
familie kontaktfamilie for den bosniske 
fami lie Ramovic som bor på Nyl ands
vej 1 1 b. 
Familien består af faderen Dzevad, 
moderen Me hi da og deres 4 åri ge 
dreng Kerim og Mehidas mor Vasvija. 
Hvad er det så vi skal ? 
Vi skal få fami lie n  til at føle sig velkom
men herude h os os, hjælpe dem med 
at "begå" si g, finde ud af hvad de 
interesserer si g for, o g  fortælle hvi lke 
muli gheder der er i lokalsamfundet. 
Evt. hjælpe dem til rette med p rakti ske 
ting. Men det vigtigste er, at de så 
hurti gt som muligt lærer sognet at 
kende og finder sig til rette. 
Sproget, ja det kan være en svær 

barriere at  komme over, så det er 
utro ligt vigtigt at "vore" bosnier lærer 
dansk så godt og så hurtigt som 
muligt. 
Der har kun været begrænsede 
muli gheder for danskundervisning på 
centeret i Troldhede, så måske skulle 
vi p røve at få noget danskundervisning 
etablere.t lokalt. 

Hvorfor nu i nvolvere sig i disse menne
skers forhold og muligheder, er der 
i kke nok andre ting der trænger til at 
blive gjort ? 
J o, det er der jo altid, men vi har valgt 
at gøre det, for også selv at lære 
noget. Kontakt med mennesker, som 
har en anden kultur, og som har haft 
andre levevilkår, er alti d berigende og 
sætter vores eget liv i relief. 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG 
OG DIN HVERDAG 

Grøn bjerg Brugs er meget 
mere end en dagligvarebutik. Her 

';2:::;s=:_;e,;;:'�s;;;·:�;;.;�-� kan du også købe benzin og bestille fyrin gs
.. , olie. Brugsen har postekspedi ti on samt håndkøbsudsal g 
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og udleverin g  af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film 
til fremkaldelse, du kan leje p orcelæn til fester, in dlevere tøj til vask og ren s, få 
lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsal g (også søndag) og meget mere. 

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

OGSÅ l BRUGSEN: Onli ne Tips & Lotto. 



Vi kommer ti l at tænke på, om det, vi 
laver er vi gti gt - og hvad er det vigtig
ste, vi gør noget ud af. 
Vi får nogle gode snak med børnene 
om det, at vi i kke har det e ns alle 
sammen, hvad er krig, o g  at børn fra 
andre lan de er børn som de selv. 
Så derfor håber vi at kunne være til lidt 
hjælp for vore "nye" fami lier, samti di g 
med at vi selv bliver klogere, o gså på 
livet. 

Anker, Else, Line og Nete. 

Fra asylcenteret i Troldhede er der 
kommet 4 bosniske fami lier  i Grøn
bjerg. 
Efter den positive stemning der var 
ved sognemødet i forbindelse med 
Sogneforeningens generalforsamling 
gik In grid Kirk i gan g  med at under
søge mulighederne for at skaffe 
boliger til de 4 bosni ske familier. Efter 
nogle forsøg l ykkedes det, idet Ivan 
Mortensen sti l lede 4 af sine lejlighe
der til rådi ghed for de 4 familier. 
De 4 fami lier: 
Rizcvanovic, der består af: 
Far Musa, mor Drita, Elvira 3 kl . ,  og 
Elmira bh.kl. 
Kontaktfami lier: Erik og An ne Elle
gaard og Klaus Tang, Hanne Meiner. 

Begevie der består af: 
Far Enes, mor Vesna, Ena i 3 .  kl. o g  
Enes' mor Emina 
Kontaktfamilier: Lis Helles Olesen, 
Palle Eriksen og Helle Engestoft, 
Mogens Ballegaard. 

Kovacevic består af: 
Far Petar, mor Alma, Natasa i 6. kl. 
og Sasa (dreng) der skal i Bh. kl . efter 
sommerferien. 
Kontaktfami lie: Familien Bak. 

Ramovic består af: 
Far Dzevad, mor, Mehida og Kerim der 
er 4 år og Me hi das' mor Vasvija 
Hadzimusic. 
Kontaktfamilier: Dorthe Liv , Finn Krogh 
J ørgense n  og Else Pedersen og Anker 
Kyndesen. 

Petar Kovacevic og Musa Rizvanovic er 
begge begyndt i p raktik på Grønbjerg 
Møbelindustri. De begyndte mandag d. 
8. maj. 
Dzevard begynder i ·praktik på Dana 
Vinduer  A/S 
Enes Begevie er i p raktik på Sdr. 
Felding H øjskole som pedelmedhjæl
per, og underviser bosniske gymnasie
elever på Rin gkjøbing Gymnasium i 
bosnisk hi storie, samfundslære og 
modersmål. 

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

� r  

97 38 42 85 
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Kvinderne ude af køkkenet. 

Fredag den 3 1 . m arts var det "Klubben 
af mænd for finere m ad lavning" der 
stod for fælle sspi sningen i forsamlings
huset. Denne eksklu sive klub består af 
Arne Pedersen, M arkus G ammelgård, 
Jen s Peter Mikkelsen, Per Bjerregård, 
Niels J acob sen, Niels O le se n  o g  
Henning Knudsen (Spjald) . Henning 
Knudsen deltog ikke, men hans kone 
Kristine havde lavet de flotte bordde
korationer. 

Der blev svedt b ravt i køkkenet, hvor 
e neb ærgryde med ris, kartofler og 
salat, p æretærte med creme fraiche 
b lev  til. J a, er det ikke utroli gt hvad 
m an kan få for 40 kr.? 
Mellem hovedretten og desserten sang 
Erna Mikkelsen og Dorte Uv med 
børnene og som tak for den smukke 
sang fik ungerne en i s. Både sang og 
i s  vakte begejstring. 
Endnu en god og vellykket aften i 
forsamlingshuset. Må der b li ve m ange 
flere af dem. 

De seks herrer fik noget at se ti l: 1 30 
børn og voksne havde meldt sig til. 
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Grethe Lorentzen 

Ørnhøj-Grønbjerg Havekreds. 

Familieudflugt 

Søndag d. 1 1 .  juni 1 995 

kl.  1 330 starter vi fra p arkeringspladserne i Grønbjerg o g  Ørnhøj. 
Vi mødes så i O vergaard b akker og traver en tur. 
Videre går det ti l Spåb æk Brunkulslejre, hvor Laurids Andersen vi l føre os 
rundt og fortælle om b runkulslejerne. 
Under en af p au serne u ndervejs, vi l der være muli ghed for at købe 
kaffe/the/kage. 
Turen går videre mod Kronheden, hvor vi skal besø ge Kaj Madsen, 
Kronhedevej 1 9. Her er et skovområde med underbedsplantning af utallige 
rhodrodendron, som Kaj M adse n  selv har fremsti llet ved stikli ngsformering, 
der laves o gså kri sttjørn og andre stedsegrønne planter. (Salg af p lanter) 
Som afslutning på dagen, sælges der grillmad o g  drikkevarer. (muli ghed for 
at spi se i ndendørs) 

Kørsel i p rivate bi ler. 

Tilmelding til bestyrelsen senest torsdag d. 8. juni. 

Bestyrelsen 



Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 
Grønbjerg - 2000 · overordnede 
formål er i tæt samarbejde 
med foreningerne i Grønbjerg 
samt byrådet og forvaltni ngen 
i Vi debæk Kommune at bibe
holde og styrke Grønbjergs 
serviceniveau. 
Skolens grundlag skal sikres. 
By- og erhvervsudvikli ngen skal frem
mes. Sport, friti ds-aktivitet og kulturli v 
skal have så gode vi lkår at det kan 
ti ltrække fami lier  med børn, og således 
at der stadi gvæk er gode tilbud til 
ældre. Endvidere skal Grønbjerg profi
leres som turi stområde. 
Gruppen Grønbjerg - 2000 er ændret ti l 
Den selvejende i nstitution Grønbjerg -
2000, hvis øverste myndighed er 
repræsentantskabet, som er udpeget 
af sognets foreninger, bestyrelser og 
råd samt Vi debæk byråd. Arbejdet 
med projektet videreføres af i nstitutio-

Skt. Hans aften 

nens bestyrelse. 
Grønbjerg - 2000 oprindeli ge 
hovedmål er i nden 1 996 at 
opnå en ti lvækst på 1 5  børn ti l 
skolen med 71 børn i 1 993 som 
udgangspunkt. 
Dette skulle gerne resulterer i 

flere fami lier ti l sognet, hvilket skulle 
betyde større omsætning i byens butik, 
eventuelt med mulighed for flere 
butikker. 
Sognet har en god skole, og en pri vat 
børnepasni ng med kommunalt ti lskud, 
og med pasningsgaranti. 
For at få flerebørnefamilier ti l sognet 
kan der bl.a. etableres fritidslandbrug. 
Endvidere er det et aktiv hvis der 
forefindes passende friti dsaktiviteter for 
børn såvel som voksne. pertil ønskes 
oprettet en ungdomsklub, med hoved
vægten lagt på de , der ikke er stærkt 
sportslig interesseret. 

Fredag d. 23 juni 

klokken 1 9°0 
Mød op på det grønne område ved stadion. 

Der vil være: Kond ibingo 
Overrækkelse af Grønbjergvikingen 1995. 
Snobrødsbagning 
Salg af pølser, brød og drikkevarer. 

Bålet tændes ca. klokken 21 °0 

Vel mødt 
Grønbjerg Sogneforening. 
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Til den voksne del af befolknin
gen planlægges oprette lse af 
Det lokale Akti vitetscenter, (ud
videlse af G rø nbjerg Skoles 
gymnastiksal) . l aktivitetscenteret 
skal der være mulighed for 
aktiviteter der går på tværs af 
alder, sportsgren o g  kul
turaktivitet Der skal oprettes 
legerum hvor børnene kan boltre 
sig medens forældrene udfolder 
si g sportslig. Der skal være 
lokaler ti l Grø nbjerg lokal
histori ske arkiv, G rø nbjerg 
Billardklub, Squashspil  samt 
p asse nde k ø k k e n/k anti ne
faciliteter hvor ældreklubber m.v. 
kan nyde samvær om forskellige 
aktiviteter. Der skal være lokaler 
for et kommende nyt Børnehus. 
G rø nbje rg I dræt sfo re ni n g s  
træningsfaciliteter ø nskes udvi
det med en bane med lys. 
Fællesspisning for alle sognets 
beboere fortsætter, li gesom der 
påtænkes arrangeret e n  årli g 
Rock/J azz koncert/bal. 
l forbindelse med Videbæk 
kommunes c ykel/vandre stier  
udvides disse ti l også at omfatte 

Hvordan skaffer vi penge: 

G rønbjergområdet, med van
drer/cykelture i Omme Bakker 
og "G ule Fandens Slot". Herti l 
fremsti lles det nødvendi ge 
brochurer og kortmateriale. 
På forsø gsbasis oprettes en 
Servicebutik der bl. a. kan være 
be hjælpelig med beboernes 
henvendelse ti l Kommunen, hvor 
der kan ydes hjælp ti l mange 
forskelli ge ting, samt viderear
bejde med p rojektet Grønbjerg -
2000. 
For at profilere Grønbjerg over 
for potentielle private ti lflyttere 
og erhvervsvi rksomheder, nye 
tilflyttere såvel som turi ster skal 
der fremstilles en brochure. 
Realiseringen af alle disse 
aktiviteter er forbundet med 
udgifter. Det største resursekræ
vende delprojekt i GB - 2000 er 
i øjeblikket at få igangsat byg
ningen af Akti vitetscenteret. 
Det er endvidere Grønbjerg -
2000 · erklærede mål at der ikke 
må ske konkurrenceforvridende 
aktiviteter i forhold ti l Forsam
lingshuset. 

Vi er ikke helt alene om at skaffe midler ti l projekterne. Grø nbjerg - 2000 
råder i skrivende stund o ver ca. 242.000,- kr. som er skænket af nogle 
foreninger og firmaer i G rø nbjerg. Endvidere har vi søgt I ndenri gsmini steriets 
p ulje ti l Udvikling i landdistrikterne, vi vi l søge Kommunalt tilskud, 
Tip smidlerne, Værestedsfonden, Ringkjøbing Amt, samt diverse fonde og 
legater der yder bidrag ti l  p rojekter af G rø nbjerg - 2000 · karakter. 
Støtte til G rø nbjerg - 2000 kan i ndbetales di rekte i Landbobanken, Grø nbjerg 
på konto 1 1  54 249. 



Mulighed for lån til støtte af p rojektet: 

Landbobanken fi nansierer o gså gerne dit støttebelø b, e nten ved nyetablering af 
lån eller forhøjelse af eksisterende lån. Afviklingen af lånet aftales ind ividuelt. 
Omkostningerne ved lånetablering vil alene være e n  eve ntuel stempelafgift. Der er 
intet oprettelsesgebyr til  Land bobanken. Renten på lånet vil være den aktuelt 
gældende sats. 
Bevilling af lånet vil ske efter sæd vanlig kreditvurdering. 

Skattefradrag: 

Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 er af Told og Skat godkendt som 
skattefradragberretiget organisation. Reglerne siger, at der sam let p r. år kan gives 
op til 5500 , - kr. til godkendte organisationer og heriblandt er altså Den selvejende 
institution Grønbjerg - 2000. Heraf kan de 5000, - kr. fratrækkes på selvangivelsen. 
Det betyder at de første 500, - kr. ikke kan trækkes fra. Ægtefæller kan hver fratræk
ke indtil 5000, - på selvangivelsen. Man skal, naturligvis kunne dokumenterer 
udgiften over for skattevæsnet. Så husk at gem kvitteringen. 

Bestyrelsen for Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 

Birte Weiss giver Grønbjerg .. skejs .. 

__/rtJ 
(!J 
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Udviklingsgruppen Grønbjerg - 2000, har fået tildelt e n  større sum fra 
I ndenrigsm inisteriets pulje til udvikling i landd istrikterne 
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En familie i Grønbjerg. 

Det er onsdag afte n  før Påske, fami lie n  
Jensen Sandbækvej 2 8  er  m e d  p å  at 
sætte lidt sammen til Runestenen, for 
at fortælle hvem de er. 
Hele fami lie n  tar' i mod, og Mette har 
forberedt si g, hun fortæller, at de lige 
har fået fri fra Børnehuset. l den 
anledning havde påskeharen været på 
besøg og lagt æg i påskekurven, som 
var gemt i haven. Mette fortæller, at 
hun er 5 år, at hun bliver p asset i 
Mariehønen, og at hun skal begynde i 
Børnehaveklasse efter sommerferien. 
Vi dere si ger Mette, at U ne er 3 år, o g  
hun e r  ti l daglig i Myretuen. Jesper e r  
7 mdr. (h an har to tænder) ,  Jesper e r  
i dagp leje h o s  I nger Kjeldgaard. 
Margit er 34 år, efternavnet, som hun 
deler med pigerne, er Lykke Jensen. 
J an J uhl Jensen er o gså 34 år, han 
deler ti l gengæld efternavn med 
sønnen. 
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M argit er født i Hoverdal o g  opvokset 
i Klausie p lantage, hendes far var 
p lantør i Klausie, M argits far døde for 
mange år siden. Hendes mor bor i 
Thorsted. M argit har 3 søskende. 
Som 21 årig fik M argit arbejde på 
Trehøje døre i Ø rnhøj, hvor hun stadig 
arbejder. Hun byggede hus i Ørn høj, 
om aftenen arbejdede hun på hotellet 
(det hed det dengang) i Grønbjerg. 
J an er født og op vokset i Herning, som 
barn har han ofte holdt ferie på landet 
i Stadil, fami lie n  tog på campingferie 
ved Vesterhavet. 
J an er uddannet mekaniker, men 
arbejder for tiden ved Spjald sand
blæsning. 
M argit o g  J an var enige om, at de ikke 
ville bo i byen. De har tidligere boet i 
Finderup og M uldbjerg, når de fik 
børn, vi lle de finde stedet, hvor de ville 
bo. 
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1 .6.92 flyttede familien ind i deres 
nybyggede hus på Sandbækvej. 
Hvorfor det blev G rø nbjerg ? En 
afgørende grund var opstarten af 
Børnehuset, de mener det er vigtigt, at 
man kan få børnene passet i nærhe
den af sin bopæl. Både M argit og J an 
giver udtryk for tilfredshed med både 
dagpleje og børne have. 
De er glade for at bo i G rønbjerg, 
Margit var e llers ske ptisk i starten, men 
som hun siger: 'Vi har gode naboer, vi 
er blevet taget godt imod." Og udsig
ten mod skoven er bare flot, de har set 
kronvi ldt fra stuevinduet 
Jan' s store interesse er jagt o g  felt
skydning, han har derfor altid haft 
hund, brugshund, som han siger, og 
som M argit udtrykker det, : ''fra oktober 
til februar ser vi ikke meget til ham. " 
Jan mener dog, at han har taget sin 
tørn i haven - kørt 300 m3. jord på 
grunden og gravet 200 m dræn ned, 
men så har hun også fået det, som 
hun vil have det, jeg tror nok at J an 
med hun, mener M argit. 

J an var glad for at være med til dilet
tant, det er en god måde at lære nye 
folk at kende på. 
M argit er hjemmemenneske hendes 
store interesse er familien, hun vil 
gerne i haven, men hun er allige vel 
glad for, at hun er  kommet i Sogne
foreningens bestyrelse. Margit er med 
i en mødregruppe, de mødes til for
middagskaffe en søndag med jævne 
mellemrum, mændene har fået lov at 
være med, det kan næsten kaldes 
familiERFAgruppe. 
Samtalen må kede Mette, hun er faldet 
i søvn, Line derimod er ikke så let at 
køre træt, hun spørger flere gange , om 
hun må få popkorn, svaret er nej! et 
nej er et nej, siger J an. l sin opdragel
se af børn bør man være konsekvent 
mener han. 
Familiens fælles interesse er en køretur 
ud i det blå for at opleve naturen. 
kikkerten er med. 
Der een ting som er meget spænden
de, kan Jesper påvirkes til at dele 
denne interesse. 

HK 

Fodbold på Grønbjerg Stadion. 

Lilleputter 
Dame Junior A 

Jyllandsserie 
Serie 3 

Danmarksserie 
Jyllandsserie 
Lilleputter 
Dame Junior A 

Danmarksserie 
Serie 3 
Jyllandsserie 
Lilleputter 
Danmarksserie 

Onsdag 1 7. maj kl. 1 8.30 
Torsdag 1 8. maj kl. 1 9.00 
Lørdag 20. maj kl. 1 6.00 
Mandag 22. maj kl. 1 9.30 

Lørdag 27. maj kl. 1 5. 1 5  
Søndag 28. maj kl. 1 4.00 
Onsdag 3 1 .  maj kl. 1 9.30 
Lørdag 1 0. juni kl. 13 .00 

Lørdag 1 O. juni kl. 1 5. 1 5  
Mandag 1 2. juni kl. 1 9.30 

Søndag 1 8. juni kl. 1 4.00 
Mandag 1 9. juni kl. 1 9. 1 5  
Lørdag 24. juni kl. 1 5 . 1 5  

GIF - Ringkøbing IF  
GIF - I kast KFUM 
GIF - Fortuna Hjørring 
GIF - Sunds IF 

GIF - HEl 
GIF - Gudumholm IF 
GIF - ØAB 86 
GIF - I kast FS 

GIF - 08 
GIF - Lem B 
GIF - Ulbjerg IF  
GIF - Spjald IF 
GIF - Vejgaard BK 
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Mindeord. 

Karen Marie Pedersen, kaldet Rie, 
døde den 1 . marts 1 995 på Centralsy
ge huset i Herning. H un b lev  født den 
1 6. juli 1 945 i Vester Starup sogn , 
Helle kommune, men allerede da hun 
var 5 år flyttede hun sammen med 
forældre og søskende til G rønbjerg. 
Rie er datter af tidligere hotelejer Alfred 
Kristian Pedersen og hustru Signe født 
Thoustrup. Det meste af sit liv og virke 
har hun haft i G rønbjerg. l sin ungdom 
var hun et halvt års tid borte fra sog
net, men så b lev moderen syg, o g  hun 
vendte hjem for at hjælpe til. Forældre
ne havde da i nogle år drevet Grøn
bjerg hotel med stor dygti ghed, og Rie 
tog · hurti gt ved lære. Rie b lev  meget 
dygtig inden for faget. Som madkunst
ner formåede hun hurtigt at fremtrylle 
lækker mad til gæster ved en hver 
lejlighed. Det kunne være fester i 
anledning af bryllup , sølvbryllup , guld
bryllup , run de fødselsdage eller 
min desammenkomster efter begravel
ser .  Rie skånede ikke si g selv, ja, hun 
krævede. ofte mere af sig selv, end det 
var rimeli gt, og end kræfterne kunne 
strække til. For ca. 25 år siden overtog 
hun hotellet efter forældrene ,  men der 
b lev ved med at være et fint samarbej
de mellem Rie og forældrene, som hun 
satte så stor p ri s  på. De hjalp til, så 
læn ge deres kræfter strakte dertil, og 
det betød, at faderen var den ,  der 
læn gst kunne gå ti l hån de og række 
en hjælpen de hånd, hvor han kunne 
se, der var mest b rug for det. 
Da forældrene begyndte at b live 
svagelige, tog Rie det som en naturli g 
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tin g at hjælpe dem ved en hver lejlig
hed, selv om hun havde et krævende 
arbejde på hotellet. Skulle der være 
fami liesammenkomst e ller der kom 
an dre gæster ti l hjemmet, der lå li ge 
overfor Grønbjerg hotel, skulle for
ældrene ikke bekymre si g for det 
prakti ske. Rie skulle nok på bedste 
måde sørge for, at der kom lækker
mad på bordet. Hen des kærlighed ti l
forældrene var stor og derfor var hun
behjælpsom med alt. Det var en sorg
for hen de, at hun mi stede forældrene
så forholdsvi s tidligt. Alfred Kristian
Pedersen døde den 1 5. april 1 977, 69
år gammel og allerede den 29. april
året efter sov moderen sti lle ind 70 år
gammel. Rie var trofast mod moderen
li ge til det sidste. Da hun vi dste at 
moderen var svagelig o vernattede hun 
en ti d i hjemmet, og en morgen, da 
hun glædede si g ti l en n y  dag og frisk
ville ønske moderen: God morgen; da 
opdagede hun ti l sin forfærdelse, at 
moderen sti lle var sovet ind. For en
halv snes års si den begyndte Ries
helb red at svigte og efterhånden så 
hun sig n ødsaget til at sælge G røn
bjerg hotel. Rie var et venli gt og tjen
stvi lligt menneske, og der har altid
været man ge, der gerne vi lle samles, 
der hvor hun var ti l stede. De sidste år 
har ind imellem været svære med 
lan ge sygdomsperioder og sygehu
sop hold. De sidste par år i Videbæk fik
hun en ualmindeli g  god støtte gennem
den trofaste og opofren de ven Peter
Thomsen.

Ingeborg Pedersen døde den 1 6. april 
på Spjald Plejehjem. I n geborg Peder-
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sen født J ensen b lev født den 8. 
oktob er 1 909 i Madum sogn, Ulf
borg-Vemb kommune. Et langt o g  
vi rksom t liv har h u n  haft. l hjemmet i 
Madum, hvor  hun voksede o p, var der 
en stor søskendeflok. I ngeborg Peder
sen kom ud at tjene forskellige steder, 
indtil hun flyttede til Peder Christian 
Pedersen, H edager i No sogn, som 
husbestyrerinde. Det førte til, at de 
senere i ndgik ægteskab og holdt 
samm en i m edgang og modgang, 
indtil døden skilte dem ved Peder 
Christian Pedersens bortgang den 1 o. 

februar 1 969. I ngeborg Pedersen var 
glad for tilværelsen på Jandet o g  deltog 
m ed i nteresse o g  flid i driften af 
ejendommen. Hun var en stor dyreven 
og især de gule nordbagger havde en 
særlig plads b landt de mange andre 
interesser. l de hårde tider i 30'erne 
tjente I ngeborg Pedersen hårdt til
trængte skillinger ved at sælge æg o g  
ved a t  sidde i timevis ved Spinderok
ken og spinde u ldgarn både til egen 
brug og for naboer og andre, der kom 
med deres u ld. Da Peder Christian 
Pedersen var en h el del år ældre end 
I ngeborg, afh ændede de ejendommen 
i 1 962 og købte hus på Ø rnhøjvej 2 1 , 
Grønbjerg. Efter ægtefællens død b lev 
I ngeborg Pedersen boende en del år 
på Ørnhøjvej. Hun havde stor interesse 
for havearbejde, og den J ermuldede 
have b lev passet og plejet til punkt og 
prikke, og hun nød at o pholde sig i 
den. Peder Christian Pedersen havde 
været en ivrig b iavler. Ved hans død 
solgte I ngeborg Pedersen ikke b ista
derne, m en kastede sig m ed interesse 
over det for h ende nye og u sædvanli-

ge arbejde m ed bi erne. Hun b lev en 
dygtig biavler, der var h elt fortrolig 
m ed de små væsener, der ellers godt 
kan skab e frygt og panik i deres 
omgivelser. 
Af de mange år, som I ngeborg Peder
sen levede som enke, tilbragte hun de 
sidste i en lejlighed i Algade, Grøn
bjerg. Af sine mange interesser kunne 
hun h er drive fi ne potteplanter frem og 
b eskæftige de fli ttige hænder m ed 
håndarbejde af forskellig slags. I nge
borg Pedersen b lev moder til et tvillin
gepar. Hun har et par gange været 
ramt af en stor sorg. Svigersønnen 
O ve Kj ær døde pludselig den 1 6. 
januar 1 978 knap 52 år gamm el, og 
den 3 .  no vember 1 983 døde datteren 
Gu drun Kjær efter længere tids svær 
sygdom. Hun b lev 54 år. I ngeborg 
Pedersen havde stor glæde af at følge 
familien og i kke mindst børnebørnene. 
H eraf var I nge Kjær den, der boede 
nærmest, og mange gange har hun til 
gensi dig glæde b esøgt sin kære 
mormor, og den sidste tid har hun ofte 
rakt en h jælpende hånd, som der da 
var hårdt brug for. Den tid var kommet, 
hvor den b edste livskvalitet for I nge
borg Pedersen måtte være at opnå på 
et plej eh jem. Efter et sygehusophold 
så det ud som om I ngeborg Pedersen 
endnu engang skulle komme lidt til 
kræfter igen og live op, m en sygdoms
b illedet vendte og hun sov stille i nd. 
I ngeborg Pedersen efterlader en søn 
og svigerdatter i Tim, 3 børnebørn og 
oldebørnene. 

Ernst Mølgaard Ottosen. 
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Med Grønbjerg til .. Gymnastik - Galla .. i Skjern. 

Det sto lte springhold der blev udtaget til G ymn astik - Gallaen i Skjern. 

Det er fra venstre bagerste række: Ole Berthelsen, Ulrik Sinkjær, Majbritt Pøhl. Mathilde Thomsen, 
Anita Olesen, Rine Nielsen, Pia Bak, Thomas Dyrberg, Flemming Bendtsen, i næste række 
stående: Lene Vestergård, Klaus Bak, Kirsten Engestoft, Janni Pedersen, Sara Nielsen, Søren 
Bilgrav, Marianne Engestoft, Ussi Dyrberg (siddende). Forreste række: Peter Ellegaard, Christina 
Andersen, Thomas Asmussen, Frode Thomsen, Rolf Dyrberg og Edith Ellegaard. 

l vinteren 1 994/95 har jeg været m ed ti l
at lede det lille sprin ghold i Grønbjerg
sammen m ed U ssi Dyrberg, Ole
Berthelsen og U lrik Sinkj ær. 
Vi trænede h ver m andag aften, og det 
synes jeg var spændende at være m ed
til, da det var første gan g jeg prøvede
at være m ed til at lede gymnastik. Det
m est spændende var da vi skulle til
Gymn astikopvisning i Rin gkjøbing, for
der vidste vi at der skulle n ogle h old til
Gymnastik-Galla i Skjern.
Der var m an ge gode h old og vi syntes
også at vi gav en fl ot opvisning. U ssi 
havde lavet et flot program og vi blev
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udtaget som et af holdene til Gallaen. 
Det var vi m eget stolte af og glade for. 
Vi skulle være i Skjern søn dag d. 26. 
m arts kl. 1 1 ,  for at blive ori enteret om 
forløbet af dagen. Ca. kl. 1 3  kom 
gymnasterne og vi klædte om til 
gymnastiktøj, for at vi kunne prøve 
serien �ennem. . 
Så blev det endelig vores tur til at give 
opvisning og det gik heldigvis godt så 
kunne sommerfuglen e i maven få ro. 
Det var en utrolig stor og flot opvisning 
som jeg synes var spændende at være 
med til. 

Flemming K. Bendtsen 
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Brugsens nye medlemskab. 

V i  havde e n  velbesøgt generalforsam
lin g  i gen i år. Det mest glædelige ved 
dagen, var at vi kunne præsentere et 
rimeligt overskud, for det er trods alt 
betingelsen for, at vi kan fortsætte med 
at dri ve forretning. Jeg vi l gerne 
opfordre alle medlemmer og andre i 
Grøn b jerg og omegn til at lægge en 
fornuftig del af deres han del i Brugsen, 
idet det er vigtigt for hele b yens tri vsel, 
at vi har en b æredygtig dagligvareb u
tik, og jo bedre handelen er, desto 
bedre kan vi gøre b utikken.  Vi 
man glede kun 25000 . - i at have en 
omsætning på 7 millioner ,  men vi kan 
godt tåle at sælge for 1 O mi llioner. · 
Det store spørgsmål for bestyrelsen 
var ,  om vi skulle gå ind i det nye 
medlemskab med de omko stninger det 
indebærer, e ller om vi skulle b li ve 
udenfor med det besvær det medfører. 
Vi fik forsamlingens en stemmige 
ti lslutning til at køre med vores egen 
løsning på di lemmaet: 
Vi melder os ikke ind, men vi gi ver de 

samme rabatter o g  ti lb ud, som hvis vi 
var medlem. l stedet for at regi strere 
købet og afregne bonus 1 gang om 
året, b li ver der givet kontant rabat ved 
kassen. Vi må så fin de en anden und
skyldning for at drikke gløgg og spise 
kle jner i kælderen ti l december. 
Indtil nu har kun 63 Lokalbrugser meldt 
si g til det n ye medlemskab, men hvis 
Lokalbrugsen som kæde melder si g 
ind, kan vi ikke fortsætte med at kalde 
os Lokalbrugs, undtagen vi også er 
med. Vi kan derfor komme i den 
situation, at vi alligevel b li ver nødt ti l at 
melde os ind. l så fald betales der 
bonus 1 gan g om året til de medlem
mer, der får deres køb registreret på et 
n yt plastikmedlemskort 
På grund af ovennævnte prob lem 
havde bestyrelsen sti llet forslag ti l 
vedtægtsændringer, som gør det 
muli gt at træffe de nødvendige beslut
ninger. De nye vedtægter er snart klar 
ti l at b li ve udleveret ti l medlemmerne i 
butikken. 

h t. 

Annonce !

GUK (Grønbjerg Ungdoms Klub) efterlyser følgende effekter:
Møbler (dybe sofa og stole) 

Fjernsyn 

Video 

Radio 

Båndoptage r 

Spil (matador og lignende) 
Kontakt venligst bestyrelsen. 
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POZIV
ZA

OTVORENU KUCU 

Invitation til åbent hus/reception 

Fredag d. 1 9  maj kl. 1 6°0 - ??
på 

Grønbjerg skole 

Da vi føler os godt modtaget i Grønbjerg, vi l vi 
gerne sige tak i form af en l i l le  uformel åbent 
hus/reception,  hvor vi vi l fortæl le l idt om vores 
land m m . ,  og vi vi l servere et let traktement 
bestående af forskel l igt bosnisk mad. 

Al le er vel kom ne, og vi håber, at der vi l komme 
mange. 

Dansk Røde Kors vil være repræsenteret. 

De fire bosniske fami l ier i Grønbjerg. 

KOM OG VÆR MED ! 

Det vi l også glæde vi syv kontaktfamilier, om man ville komme og hilse 
på de fire bosniske familier. 
Ti l dette arrangement vil pressen være inviteret. TV M idt-Vest har givet 
tilsagn om at deltage, og Radio M idtvest vil lave indslag op til selve 
dagen, og Ringkjøbing Amts Dagblad er som en selvfølge også inviteret. 
Derudover vil vi inviterer Borgmester John Kristiansen og Børne- og 
kulturch ef Peter Sørensen, samt naturligvis Gudrun Nyborg. 
Der vil være kor te i ndlæg kl. 1 630, og derudover vi l der være mulighed for 
at tale med de fire familiers medlemmer samt smage på de bosniske 
specialiteter. 

De syv kontaktfamilier. 



Køb dragter! Køb dragter! 
med bukser så blå 
og trøje med farver 
og GUF trykket på! 

Køb dragter! Køb dragter! 
køb store og små 
og støt vor sponsorer 
at godt det dem gå! 

Størrelse fra 2 år - XXL. Pris: Børn 1 75, - kr. 
Voksne 275,- kr. 

Bestilles på tlf 97 38 43 35 inden d. 1 /6. 

� 

(ffi1i1 � Grønbjerg GUF.
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Med Gymnastikforeningen til Afrika l
Det plejer e llers at være sikker p ub li 
kumsmagnet at få e n  lokal ungersvend 
eller par ti l at fortælle o g/eller vise 
lysbilleder fra en spæn dende uden
landstur. Men Afrikas storslåede natur 
og mange kraftbetonede o g  eksoti ske 
dyrearter kunne ikke måle sig med den 
danske forårsaften tirsdag d. 25. april, 
hvor Grønbjerg GUF afho ldt den årlige 
generalforsamling. Generalforsamlin
gen var overstået på nærmest rekord
tid, og både formandens o g  kasserer
ens beretning b lev  godkendt, dog efter 
at man savnede en status, således at 
man kunne se, hvor velkonsolideret 
foreningen er. 
Gymnastikken havde stor ti lslutning 
med 6 hold, hvoraf det "lille springhold" 
var b levet udtaget ti l Gymnastikgalla i 
Skjern (en galla hvor n ye o g  specielle 
ti ltag b lev repræsenteret) . Et hold der 
også i Skjern høstede roser. Der b lev  
af den grund o gså rettet en  ekstra tak 
ti l lederne af holdet. En tak lød det 
også ti l gymnastikudvalget med Grethe 
Sønderby i spidsen. l forbindelse med 
gymnastikopvi sningen b le v  det endnu 
engang påpeget, at gymnastiksalen 
var for lille, o g  man ventede spændt 
på, om Grønbjerg - 2000 ville få ti lsagn 
om midler, således at faciliteterne kun 
n e  udvides. Der var ligeledes stor 
fremgan g ved badminton, hvi lket nok 
ikke mindst skyldes, at der er kommet 
voksne ledere/instruktører på børne
badmintonen. Der har været god 
ti lslutning ti l onsdagssvømningen, dog 
var der et hjertesuk fra forenin gen 
angående opførsel specielt fra de 
større drenge. (se Hjertesuk i Runeste
nen) . Træningsdragter med forenin
gens nye logo b lev vist, og det er 
muligt endnu at købe dragterne, som 
natur li gvi s o gså kan benyttes af ikke 
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idrætsudøvere. 
På valg var Tina Skytte, Grethe Søn
derby o g  Klaus Tang hvoraf de to 
første ikke ønskede genvalg. 
Under forslagsrunden kom tre navne, 
og da der skulle vælges tre personer 
var valget afgjort. Gymnastikforeningen 
havde på forhånd fået ti lsagn fra et p ar 
medlemmer, der ville gå ind i arbejdet, 
således at man undgik for stor postyr 
i den anledning. Ros ti l Gymnastikfore
ningen for den fremgan gsmåde. 
Nyvalgt til  bestyrelsen b lev  Helle J a
cobsen o g  Torben Sønderby, Klaus 
Tang b le v  gen valgt og den øvrige 
bestyrelse består af Grete Tan ge, Ole 
Ø stergaard Jens Peder Mikkelsen og
Inger Kjeldgaard.
Herefter o vertog Karina Bjerregaard og
Uffe Tan g aftenen som de indledte
med en serie lysbi lleder med ti lhøren
de afrikan sk musik. Stemningsbi lleder 
fra den tur de havde været på i det 
østli ge Afrika. O g  det var tydeligt at se,
at sol op- og nedgange havde været
fascinerende. Men det er med det 
ligesom en solnedgan g ved Vesterha
vet, man skal være der for at fornem
me stemningen. Efter denne serie fik vi 
en grundigere gennemgan g af det 
område o g  den tur, som p arret havde 
været på, med de afvekslende vegeta
tioner o g  dyrearter samt befolknings
grupper der havde været og som
præger Afrika. En afvekslende tur med
mange op levelser og kun meget få 
ubehageligheder. En skam at terårsvej
ret i Dan mark på ubelejli gede tider kan
være godt. Men Runestenen vil kom
pensere herfor ved at bede Uffe o g
Karina om at skrive om turen i Rune
stenen, musikken og billederne må 
man så tænke si g til.

mb 



Fra Grønbjerg GUF's gymnastikopvisning. 
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VIKINGEN· ER LØS 

Kend din by ! 
Gæt hvor billedet til højre er 
taget i Grønbjerg. I ndsend dit 
svar til en fra redaktionen 
senest d. 1 .  juli, og du 
deltager i lodtrækningen om 
en lille præmie. Max. 1 svar.
Vinderen af konkurrencen 
sidste nummer blev: 
Elna Kjær Pedersen. 

Flyvende parkering. 
En unavngiven person er  set køre nde i en orange-rød Morris Marina til 
Spjald en uge før åbningen af den nye parkeringsplads. 
Af uforklarlige grunde drejede bilen pludseligt skarpt til venstre ved 
parkeringspladsen og tog den nærmeste genvej til pladsen. Efter 
flyveturen ud over kanten kunne piloten heldigvis stige ubeskadiget ud. 

ADVARSEL: 
Knallertkørere gøres opmærksom på at kørsel med anhæn
gere over  bumpene på Ørnhøjvej er risikofyldt. 
I fø lge vores o plysninger dækker ingen forsikring mod gen
stande øde lagt efter udkast fra knallert-anhængere. 

Efter en avisindsamling i Grønbjerg skulle deltagerne have en velfortjent 
forfriskning. Imidlertid viste det sig, at den person der skulle medbringe 
forfriskningerne, havde låst dem inde i bilen . . . .  sammen med bilnøglen. 
Kun en hurtig indgriben forhindrede en af deltagerne i at smadre ruden 

på den mørke Mazda 626 med et bundt aviser. 
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Grønbjerg Vandværk. 

Girokortene til brug ved indbetaling af 
vandafgifterne er udsendt m idt i april. 
På grund af statsafgiften er beløbet nu 
cirka det dobbelte af det, som var 
gældende for et par år siden, og det 
bliver værre e ndnu. Statsafgiften stiger, 
indtil den når op på 5 kr. pr. kubikme
ter vand. 

Af hensyn til at statsafgiften stiger pr. 
1 .  januar, har vi omlagt afgiftsperioden, 
så den fremover vil dække perioderne 
fra 1 .  januar til 30. juni og fra 1 .  juli til 
31 . december. Omlægningen kommer 
ikke til at m ærkes af den enkelte. Den 
periode, der er udsendt opkrævning 
for nu, dækker frem til 1 .  juli. Afgiften 
er anslået skønsm æssigt som vanligt, 
og der vil ikke senere ske en regu
lering af denne. 

Fra 1 .  juli regner vi med, at alle vil blive 
afregne t  efter målt forbrug. l oktober vil 
der blive udsendt en a c onto opkræv
ning dækkende perioden 1 .  juli til 31 . 
december. Aflæsningen af målerne vil 
blive foretaget omkring 1 . juli, og 
derefter skal den frem over ske pr 1 . 
januar. Sammen med a conto opkræv
ningen i april 1 996 vil der blive foreta
get en reguleringen af sidste halvår af 
1 995. A c onto opkrævningerne vil blive 
fastsat ud fra det foregående års 
forbrug. 

Der er endnu ikke installeret ret 
mange vandmålere, men smede ne har 
lovet, at de nu vil gå i gang på fuld 
kraft, så vi regner stadig med, at alle 
har vandmåler pr. 1 . juli. 

Forårskoncert 

på 

Grønbjerg Skole 

Torsdag d. 1 8  maj 1 995 kl. 1 900 

M usikforeningselever, 
sammenspilsgruppen, 

skolen s kor og 
frivillig m usik medvirker. 

Gal leri Jyl land 

Maj 

Bjørn H augaard Malerier 
H umoristisk maler 

med 
en suveræn teknik 

J uni 

Kunstnergruppen 
PALAUR 

4 velfungerende kunstnere 
viser værker fra 1 994 

J uli 

Salgsudstilling 
med 

Galleri J yllands 
m an ge kunstnere 

45 



De to vindere af Runestene ns udtrækning. 
Til venstre Svend Kamp og til højre Knud (Grønbjerg) Kristensen der får 
overrakt o liepasteller, af Runestene ns udsendte. O liepastellerne er skænket af 
Jens Hostrup Galleri J ylland. 

Afslutning 
i Musikalsk Legestue 

Mandag d.20.marts var mor o g  jeg til 
afslutning i "Musikalsk" i Spjald Skole. 
Jeg har hver  torsdag hele vinteren 
gået ti l "Musikalsk" i skolen i Grøn
bjerg sammen med alle mine venner, 
og nu skulle vi så have afslutning, så 
vores far o g  mor kunne se, hvor 
dygtige, vi var blevet til at synge o g  
spi lle. 

· 

Vi startede med at komme i nd i salen 
med kasketter på. Når Vita viftede 
med sin kasket, skulle vi også vifte 
med vores kasketter. 
Så sang vi nogle af de sange, vi 
havde lært, og vi spi llede i hvert 
tilfælde også på klokkespil (det helt 
i gennem bedste ved at gå til m usik, 
mor) .Da vi var færdige fik vi soda
vand og kage, o g  mens de voksne 
drak kaffen færdig, legede vi. Det er 
sjovt at løbe op og ned ad den skrå 
gang, de har ovre i Spjald Skole. 

Mona L. Berthelsen 

Annonce: 

Hje m m es e rv i c e m e dar bej de r 
søges. 

H ar du lyst til at hjælpe andre 
med at nå det, de ikke selv kan 
nå? 
Vil du gerne selv bestemme, 
hvor lang din arbejdsdag skal 
være? 
Vi l du gerne slippe for alt det 
administrative? 
Så var det måske noget for dig 
at blive medarbejder i Vikarfore
ningernes Hjemmeserviceord
ning! 

Kontakt Elna Nie lsen 
tlf. 97 38 43 52 
og hør nærmere. 
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Et hjertesuk. 

Ved slutningen på svømmesæsonen 
med Grønbjerg GUF om onsdagen har 
vi evalueret forløbet i bestyrelsen. 
Gennem snakken, der kom frem, var 
det tydeligt, at de bestyrelsesmedlem
mer, der havde været med på turene, 
var dybt frustrerede over den opførsel, 
som de havde været vi dne til. Det var 
især de store drenges larmen de og 
utålelige adfærd, der havde været 
oprørende. Selv ikke kraftige hen stillin
ger om at svømme i stedet for at dri lle 
eller spi lle bold på kanten, havde 
forbedret opførslen. 
På den baggrund opfordrer vi for
ældrene ti l at tage en alvorlig snak 
med deres store drenge, da vi e llers 
kan bli ve nødsaget ti l at udelukke dem 
fra svømmeturene. Og dette ønsker 
hverken de e ller vi, vel? 

FÆLLES
SPISN ING. 
Fredag d. 9. juni.

GGUF 

Ved eller i forsamlingshuset. 
Nærmere information og til
melding vil snarest blive op
hængt i Brugsen. 

Vi regner med at TV Midt-Vest

kommer og fi lmer denne aften. 
"Ørnhøjvej" 

. 

Grønbjerg 
Husholdnings
forening. 

Der blev afholdt generalforsamling den 
1 9. ap ri l, hvor det blev vedtaget at 
udvide bestyrelsen fra 3 ti l 5 medlem
mer. Erna Madsen var på valg og
øn skede ikke genvalg , hvilket betød, at 
der skulle findes 3 nye ti l bestyrelsen.
Det blev Karin Demant, Elna Nielsen
og Anita Laursen. Suppleanter blev
Inge Skytte og Grethe Fuhrmann.
Den n ye bestyrelse har nu konstitueret 
sig ,  og blev som følger:
Karin Demant,formand, Anita Laursen,
kasserer, Eva Broni, sekretær, Elna
Nielsen og O da Sørensen. Elna
Nielsen er  kontaktperson for Hjemme
service i Grønbjerg-området 
Bestyrelsen vi l i slutningen af maj 
mødes for at fastlægge næste års
prog ram og kurser. Er der nogen, der
har gode ideer, er man velkommen ti l
at hen vende sig ti l bestyrelsen.

Eva Broni 

DK BENZIN

Jørgen Demant 
Ørn højvej 1 2, Grønbjerg 
6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 87 
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Vedtægter for 
Den selvejende institution Grønbjerg · 2000. 

§ 1
Institutionens navn er Grønbjerg - 2000. 
Hjemsted er Videbæk kommune, Ringkjøbing Amt. 
Institutionen er stiftet den 9. marts 1 995. 

§ 2
Institutionens formål er at medvirke til at bibeholde 
og styrke serviceniveauet i landsbysamfund, ved 
bl.a. i samarbejde med landsbysamfundenes 
foreninger at medvirke til opretholdelse af eller 
skabe grundlaget for en skole. Fremme by- og 
erhvervsudviklingen, samt sport, fritidsaktivitet og 
kulturliv således at alle aldersgrupper har mulighed 
for at trives i landsbysamfundene. 

§ 3
Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 forplig
ter sig til, at komme med oplysninger, rapporter 
m.m. til Landsforeningen af Landsbysamfund og 
andre interesserede for at fremme og udbrede Den 
selvejende institution Grønbjerg - 2000's formål. 

§ 4
Den til institutionens formål fornødne kapital tilveje
bringes ved tilskud fra private, tilskud fra offentlige 
myndigheder og private institutioner, organisatio
ner og virksomheder, fonde m.v. 

§ 5
Institutionen hæfter for så vidt angår lovlige beslut
ninger over for 3. mand alene med sin formue. 

§ 6
Institutionens øverste myndighed er repræsentant
skabet, som holder ordinært møde hvert år i marts 
måned med dagsorden og indkaldelse jfr. § 7 og 
8. 
Stk. 2. Repræsentantskabet består af 1 5  medlem
mer, og er sammensat som følger: 

2 medlemmer udpeges af hver af følgende: 

Grønbjerg By- og erhvervsudvikling 
Grønbjerg Gymnastik og ungdomsforening 
Grønbjerg Idrætsforening 
Grønbjerg Sogneforening 

1 medlem udpeges af hver af følgende: 

Bestyrelsen for Grønbjerg Børnehus 
Grønbjerg Billardklub 
Grønbjerg Husholdningsforening 
Grønbjerg Jagtforening 
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
Skolebestyrelsen for skolen i Grønbjerg 
Videbæk Kommune 

Stk. 3. Udpegningen sker for en toårig periode. 
kommunalvalgte dog for deres valgperiode og der 
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skal udpeges suppleanterfor alle repræ
sentantskabets medlemmer. 
Stk. 4. Navnene på repræsentantskabets medlem
mer og suppleanter meddeles repræsentantskabets 
formand senest d. 28. februar. 
Stk. 5. Der kan uden vedtægtsændringer efter 
bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet yder
ligere optages foreninger, klubber, råd, institutioner 
og lignende i repræsentantskabet. Der kan endvi
dere uden vedtægtsændringer efter bestyrelsens 
indstilling til repræsentantskabet ske ændringer i de 
i repræsentantskabet repræsenterede foreninger, 
klubber, råd, institutioner og lignendes medlemstal. 
En forening, klub, råd, institution og lignende kan 
højest deltage i repræsentantskabet med 2 medlem
mer. 
Stk. 6. Optagelse af foreninger. klubber, råd, 
institutioner og lignende samt eventuelle ændringer 
i medlemstallet skal godkendes af repræsentantska
bet senest den 28. februar og bestyrelsen skal 
ansøges herom senest den 1 .  februar. 
Antallet af repræsentantskabsmedlemmer i § 6 Stk. 
2. reguleres i henhold til deltagende repræsentant
skabsmedlemmer. 

§ 7 
Repræsentantskabet indkaldes skriftligt til ordinær 
repræsentantskabsmøde hvert år i marts måned, 
med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden. 
Stk. 2. Formanden eller mindst 3 fra bestyrelsen 
kan indkalde til ekstraordinært repræsentant
skabsmøde. 
Stk. 3. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde skal 
afholdes, når mindst 1/3 af repræsentantskabs
medlemmerne stiller skriftlig motiveret ønske 
herom. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter, at 
ønske herom er modtaget, og skal indkaldes 
skriftligt med mindst 1 4  dages varsel bilagt dagsor
den. 
Stk. 4. l tilfælde af et repræsentantskabsmedlems 
forfald indtræder i dennes sted suppleanten. 

§ 8
På det årlige repræsentantskabsmøde behandles 
følgende: 

DAGSORDEN 
1 . Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regn

skab samt budget og handlingsplan for 
det kommende år. 

4. Behandling af forslag 
5. Valg 

6. 

a. formand (se § 1 O) 
b. bestyrelse (se § 1 O) 
c. registreret eller statsautoriseret 
revisor 
Eventuelt 



Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på det 
ordinære repræsentantskabsmøde, skal være skriftlig 
indgivet til bestyrelsens formand senest d. 1 .  februar 
og skal bekendtgøres for repræsentantskabsmed
lemmerne samtidig med indkaldelsen til repræsen
tantskabsmødet. 

§ 9 
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 
er til stede ved afstemningerne. 
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på et ekstra
ordinært repræsentantskabsmøde, skal være 
bestyrelsens formand i hænde senest 7 dage før 
det ekstrao rdinære repræsentantskabsmøde 
afholdes. 
Stk. 3. På repræsentantskabsmødet afgøres 
sagerne ved alm. stemmetal (over halvdelen af de 
fremmødte), dog bortset fra institutionens opløs
ning og vedtægtsændringer, jfr. § 1 4. Skriftlig 
afstemning skal finde sted såfremt et medlem 
forlanger det. 
Stk. 4. Ingen ansat i institutionen har stemmeret, 
eller er valgbar til repræsentantskabet. De kan dog 
efter repræsentantskabets godkendelse overvære 
møderne. 
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslu
tninger. De enkelte medlemmer har ret til at få 
deres afvigende meninger ført i protokollen. 
Protokollen underskrives af dirigenten. 

§ 1 0
Den selvejende institutionen Grønbjerg - 2000 
ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 
Stk. 2. Repræsentantskabets formand, der vælges 
hvert år, er født formand for bestyrelsen. Endvidere 
er det kommunalt udpegede niedlem af repræsen
tantskabet født medlem af bestyrelsen. Den øvrige 
bestyrelse, der også vælges blandt repræsentant
skabet medlemmer, vælges for to år, dog således 
at 3 og 2 medlemmer på skift er på valg hvert 
andet år. Det første år er næstformand og to 
menige medlemmer på valg. 
Genvalg til bestyrelsen og af formand for repræ
sentantskabet kan finde sted. 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i 
øvrigt selv sin forretningsorden. 
Stk. 4. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 
ekstra medlemmer eventuelt uden for repræsen
tantskabet. Funktionsperioden for disse udløber 
ved førstkommende ordinære repræsentantskabs
møde. 
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de til formålets 
opfyldelse nødvendige antal grupper. 
Stk. 6. Et medlem fra bestyrelsen skal dettage i de 
nedsatte grupper. 
Stk. 7. Bestyrelsen kan indkalde de nedsatte 
gruppers formænd til bestyrelsesmøderne, dog har 
disse ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne. 
Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid 
udtræde af bestyrelsen. Ved udtrædelsen indtræ
der medlemmets suppleant i bestyrelsen. Bestyrel
sens suppleanter kan ved forfald indkaldes til 
bestyrelsesmøderne. 

§ 1 1
Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse 
under ansvar overfor repræsentantskabet. 
Stk. 2." Køb og salg samt pantsætning af fast 
ejendom og andre ekstraordinære dispositioner, er 
bestyrelsen kun berettiget til at foretage efter 
repræsentantskabets godkendelse. 
Stk. 3. l forhold til tredjemand tegnes institutionen 
af formanden, samt et medlem af bestyrelsen i 
forening. 
Stk. 4. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsæt
ning af fast ejendom, indgåelse af åremåls-lejekon
trakt samt optagelse af lån, dog af hele bestyrel
sen i forening. 
Stk. 5. Bestyrelsen holder møde, når formanden 
finder det nødvendigt, eller når mindst to af bestyr
elsens medlemmer forlanger det, og formanden 
drager omsorg for at indkalde mødedeltagerne 
skriftlig med tilhørende dagsorden. 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. 
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmefler
tal. l titfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. l den i § 9 stk. 5. anførte 
protokol føres bestyrelsens vedtagne beslutninger. 
De enkelte medlemmer har ret til at få deres 
afvigende meninger ført i protokollen. Protokollen 
underskrives af de tilstedeværende bestyrel
sesmedlemmer. Formanden drager omsorg for 
udførelsen af de trufne beslutninger. 

§ 1 2 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutio
nen. Den ansætter og afskediger det til driften 
nødvendige personale. 
Stk. 2. Intet bestyrelsesmedlem kan oppebære løn 
for sit arbejde i bestyrelsen. 

§ 1 3 
Regnskabsåret går fra 1 .  januar til 31 . december. 
Regnskabet afsluttes, og tilstilles en på repræsen
tantskabsmødet for et år ad gangen valgte regi
streret eller statsautoriseret revisor inden d. 1 5. 
februar. Revisoren videresender det reviderede 
regnskab med bemærkninger til bestyrelsens 
formand inden 1 .  marts. 

§ 1 4 
Ændring af vedtægter kan kun ske med 3/4 
majorit� blandt de fremmødte repræsentant
skabsmedlemmer. 
Stk. 2. Beslutning om institutionens ophør kan kun 
træffes på et med det formål særligt indkaldt 
repræsentantskabsmøde med 3/4 majoritet blandt 
de fremmødte. 
Stk 3. l titfælde af opløsning titfalder institutionens 
evt. formue m.m., en forening m.v., som har et 
almenvelgørende eller på anden måde almennyt
tigt formål, efter repræsentantskabets afgørelse. 
Stk. 4. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før 
afviklingen af formue m.m. er effektueret. 

Bestyrelsen for 
Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 
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Under svenskernes besøg i Grønbjerg opstod der forviklinger med hensyn til kørsel til Rådhuset 
i Videbæk - En svensker blev efterladt i Grøn bjerg, og en overgang var man bange for, at der var 
tale om økonomisk afhopperi, men en behjertet Grønbjergbo forbarmede sig {eller hvad det nu 
var) over svenskeren og kørte ham til Videbæk. 
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Gule Fanden. 

Slyngelen opnåede sin hensigt. Kristen kom 

straks i den tro, at Povl havde forhekset 

studen, og af frygt for hans troldkunster blev 

Marie fra den tid af behandlet mere menne

skeligt. Nu, da det ustyrlige dyr var borte, var 

der heller ikke videre i vejen med v ogtnin

gen. Men hun indså, at det var en syndig dåd, 

hun havde øvet, og tidlig og sent bad hun til 

Gud om forladelse for sin synd. Flasken 

gemte hun i sin bedstefars gamle hængeskab, 

og i årenes løb glemte hun den næsten, ja 

hun kom endog til at tænke, at den, ligesom 

der sagdes om hendes fars andre flasker, ikke 

indeholdt andet end mosevand, så dyrets død 

havde andre grunde. Og dog havde hun fattet 

en ubestemt rædsel for sin fader, hun mødtes 

ikke så gerne med ham som før, ligesom han 

også opsøgte hende sjældnere; thi nu færde

des han mest i fjernere egne, hvor man endnu 

ikke havde tabt troen på hans mosevand som 

virksomme lægemidler. 

Efter nogle års forløb blev Marie også fri for 

vogtningen, thi Karen sagde en dag til sin 

mand: •Det er ingen nytte til. at vi bliver ved at 

holde en tjenestepige og lade vore egne lange 

tøse gå og drive. De er ikke voksne endnu; 

men de kan dele det imellem sig, så jeg 

beholder Johanne hjemme, og du får Marie til 

hjælp i marken. •  

»Johanne er d a  størst o g  stærkest t i l  markar

bejdet,• sagde Kristen. 

»Ja, hvad så? Det ville tage sig sært ud, om vi 

lod vor egen datter gå og slide og slæbe i 

marken i snavs og al slags vejr og h oldt den 

fremmede som perlehøne her hjemme. Synes 

du ikke?•

1 al fald modsagde han hende ikke, og hen

des vilje kom til at gælde som sædvanligt.

Marie, der i den tid, hun havde været under

mosterens myndighed, :  var bleven 9årligt 

næret og tyndt klædt og havde lidt meget af 

vejrligets ublidhed i den våde mose og af 

andre ulemper, var liden og spinkel for sin

alder og havde få kræfter. Desuagtet tabte hun

intet ved arbejdsdelingen, thi i marken var hun

under den godlidende plejefaders tilsyn. Han

viste hende til rette med mildhed, opmuntrede 

hende med venlige ord og udførte selv, hvad 

hun ikke kunne magte. Når madkurven blev 

taget frem, udsøgte han de bedste stykker til 

hende og sagde: •Spis dygtigt, Marie, at du 

kan vokse og trives! •  Også ved måltiderne 

hjernme sagde han ofte: •Min lille markpige 

skal have en god føde, at hun kan blive stor 

og stærk, • og skønt madmoderen ikke tog 

synderligt hensyn til hans ord, faldt dog selve 

disse vederkvægende på pigebarnets hjerte, 

og under hendes samværen med den godsin

dede mand fik det gode i hendes egen natur 

fremvækst. Nu fik hun tilstrækkelig næring , og 

arbejde fik hun også nok af. Når hun kom 

hjem fra marken var der endda meget at 

bestille, thi Johanne havde lov til at dovne og 

lade en god del af sin gerning henligge til 

plejesøsteren. Var hun så endelig bleven fri, 

havde hun lov til at bruge sin hviletid til at 

hygge om sin bedstefar. Hans pleje og 

pasning betragtedes som helt påhvilende 
Marie, men kun fritiden turde hun anvende 

dertil for ikke at forsømme noget af det, hun 

ellers skulle og kunne udrette. Hun knurrede 

dog ikke; thi at sysle om sin hjælpeløse 

bedstefar var hende en kær pligt, og i hans 

ubegrænsede kærlighed til hende fandt hun 

sig rigelig lønnet. Hun var en flittig og from 

pige og følte sig nu tålelig lykkelig. Nu 

udviklede hun sig også og fik styrke og 

udholdenhed. Med tiden blev hun en ualmin

delig smuk pige, noget blegladen, men frisk 

og skær som en rosenknop, snarere lille end 

stor, men fint og smukt bygget. Hendes lille 

røde mund var fast tilsluttet, som den lukkede 

for de hemmeligheder, hendes sjæl gemte. l 

mundvigene bævede ligesom et svagt minde 

om smertefuld gråd, men hendes dejlige blå 

øjne skuede livligt og fromt ud i verden. Hun 

vedblev at være sin bedstefars yndling og at 

yde ham tilsyn og pleje. Han blev heller aldrig 

træt af at gentage, at hun var hans egen 

Marie, hans for længst afdøde hustru op ad 

dage; men Karen påstod, at den unge Marie 

lignede sin far i sind og skind. 
... .fortsættes 
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