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LEDEREN. 

Hvad skal vi nu finde på ? 

Det var her i sommer, at Grønbjerg 
fik titlen som Årets Landsby. Det var 
hårdt arbejde, og nu har vi fortjent 
at hvile lidt på laurbærrene - eller 
kan vi det? 
Det kan virke forrykt at vi hele tiden 
skal finde på noget nyt, og derefter 
noget nyt, og derefter ..... . 
Kan det virkelig passe, at bare fordi 
man bor i en lille landsby, så skal 
man konstant komme med nye 
initiativer for at være 'konkurrence
dygtige' med de større byer. 
Der er kun få brancher der er så 
benhårde som 'landsby-branchen'. 
For eksempel computerindustrien, 
her har de der overlever allerede 
efterfølgeren 50-75% klar ved lan
ceringen af et nyt produkt. 
Så måske kan vi ikke engang tillade 
os at trække vejret et øjeblik ? 

Det næste Grønbjerg skal i gang 
med er · aktivitetscenteret ved 
skolen, og så spøger der vist 
stadigvæk nogle hobby-landbrug i 
kulissen ? 
Men hvor mange nye ting skal vi 
blive ved med at finde på ? Det er 
der nok ingen der kan svare på, så 
måske hellere være på den sikre 
side og knokle 'enden' ud af 
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bukserne. 
De fleste ved godt hvad der kan ske 
når et lille landsbysamfund ikke 
tager initiativer og går i stå. Skræm
mebillederne ses alt for mange 
steder: Skolelukning, ingen daglig
vare-forretning, tomme huse o.s.v. 

Af en eller anden grund rækker min 
fantasi ikke til at se Grønbjerg i den 
situation. 

RUNESTENEN 

Redaktører: 

Mogens Ballegaard (mb). Sønderkjærsvej 9. 

Tif: 97 38 43 32 

Finn Krogh Jørgensen ( fkj). Ørnhøjvej 30. 

11f/Fax: 97 38 40 59 

Tegner: 

Jens Erik Bygvraa (jeb). Frydendalsvej I. 

Tif: 97 38 43 57 

Skribenter: 

En familie i Grønbjerg: 

Hanne Kjærgaard (hk). Kjærgårdsvcj 10. 

Tif: 97 38 40 94 

Firmaportrætter m.m.: 

Llffe ll1omsen ( ut). Algade 8. 

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn 

(Videbæk kommune) og trykkes i 400 eks. og 

vi respekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

-fkj 



� Nyt fra Byrådet.

Budgettet for 1996 blev vedtaget på 

byrådsmødet d. 1 O oktober. Det 

skønnede udskrivningsgrundlag på 961 

mio og en udskrivningsprocent på 19,2 

giver en skatteindtægt på 185 mio. 

dertil kommer tilskud fra staten + 

reguleringer, så budgettet kommer til 

at balancere med 243,8 mio og et lille 

overskud på godt 400.000 kr. 

Mellem 1. og 2. behandling af budget

tet havde vi fem i borgergruppen vort 

årlige møde med borger- og sogne

foreningerne i vore områder. På mødet 

giver vi en orientering om hvad der er 

sket i årets løb, og hvordan planerne 

for 1996 ser ud. Vi deler udvalgsområ

derne imellem os, og min orientering 

handlede om "Børn, undervisning og 

kultur". 

Til indledning må vi slå fast , at kom

munens skoler skal bestå med alle 7 

klassetrin på de små skoler, hvis det er 

pædagogisk forsvarligt. Eller sagt på 

en anden måde: Så længe forældrene 

mener, at udfordringen er stor nok -

også for de ældste elever. 

Et forsømt område tages op i de 

følgende år - nemlig vedligeholdelse af 

skolebygningerne. Der er på budgettet 

afsat 1. mio pr. år begyndende i 1995 

til en tiltrængt renovering. Fagfolk har 

været rundt og set på, hvad der skal 

laves og i hvilken rækkefølge, repara

tionerne skal foretages. 

Den gamle skole i Opsund er nu i brug 

igen. Ungdomsklubben startede i 

nymalede og smarte lokaler d. 23 

oktober. Der er gjort et stort forarbejde 

af ungdomsskolens og - klubbens 

medarbejdere for at nå så vidt. 
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ff' Servicemeddelelser � 

Åbningstider: 
Læge H. Thomsen 

Tlftid: 800 - 900 

Konsultation: 
efter aftale 

Tit: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 1500 - 17°° 
Torsdag: 1800 - 2000 

Tlf: 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 

Lørdag: 1400 - 17°° 
Søndag: 1400 - 17°° 

Samt efter aftale 
Tit: 97 38 41 38 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 - 1730 

Tirsdag: 900 - 1730 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 - 1 � 
Fredag: 900 - 1730 

Lørdag: Lukket 

Tit: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 1100 - 2300 

Onsdag: 1100 - 2300 

Torsdag: 1100 - 2300 

Fredag: 1100 - 0200 

Lørdag: 1100 - 0200 

Søndag: 1100 - 2300 

Tit: 97 38 44 50 

Brugsen: 

Mandag: 800 - 1730 

Tirsdag: 800 - 1730 

Onsdag: 800 - 1730 

Torsdag: 800 - 1730 

Fredag: 800 - 1800 

Lørdag: 800 - 1200 

Søndag: 730 
- 930 

Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
930 

- 1200

Posthuset er lukket 
fra 

Post indleveret efter 
1330 bliver sendt ef
terfølgende hverdag. 

Tit: 97 38 40 42 

Landbobanken: 

Mandag: 930 
- 1200 

Tirsdag: 930 
- 1200 

Onsdag: 930 
- 1200 

Torsdag: 1330 
- 1730 

Fredag: 1330 
- 1 &° 

Tit: 97 38 40 49 

Grønbjerg - 2000 

Servicebutik: 

mandag & onsdag 
900 - 1200 

tirsdag & torsdag 
1500 - 1800 

fredag 1 200 - 1500 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Tit/fax: 97 38 48 08 

Søn-og helligdage kl. 1 ?45 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 - 2000 

Lørdag kl 800 - 1 ffJO 
Søndag kl 1100 - 2200 

Tit: Videbæk 
Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

Vagtlægen: 97841800 

Billardklubben: Benny T. Lauridsen 97384265 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 
Grønbjerg - 2000: Mogens Ballegaard 97384332 
Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 
Havekredsen:_ Ingrid Engestoft 9738401 o 
Husholdningsfor: Karin Demant 97384187 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 
Klubhuset: 97384076 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 
Forsamlingshuset: 
Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 
Venstreforen: Jørgen Demant 
Musikforeningen: Birgit T. Jensen 
By- og Erhv. udv: Kristen Agerlund 
Børnehuset Best: Eva Broni 
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97384097 
97384073 
97384110 
97384335 
97384383 
97384187 
97384187 
97384397 
97384381 
97384179 

Alarmcentralen: 

Menighedsrådet: 
Skolebestyrelse: 
Biblioteket: 
Byrådet: 
Børnehuset: 
Landbetj: 
Servicebutikken: 
Lægen: 
Hjemmeplejen: 
Røde Kors: 
Posthuset: 
Kirkebetj/Graver: 
Nr. Omme 
Præsten: 
Skolen: 
Vandværket } 

97 17 33 99 
97 32 33 99 
97 42 17 88 
97 35 06 77 
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Knud Agergård 97384098 
Ole Berthelsen 97384179 
T. Vestergaard 97384177 
Gudrun Nyborg 97384121 
Lone R. Lauritsen 97384066 
Karl Werge(Videb) 97171030 
Grønbjerg - 2000 97384808 
Henrik Thomsen 97384050 

97172433 
Besøgstjeneste 97173204 
Brugsen 97384042 
Inger L. Skytte 97384343 
Kirkekontor 97384696 
Ernst M. Ottosen 97384183 
Henning B. Møller 97384177 
Leif Tange 97384284 
Jørgen Kristensen 97384259 



NOVEMBER Side Side 

MA 13 jjjf LØ 16 

TI 14 SØ 17 Kirke 10 

ON 15 MA 18 

TO 16 TI 19 

FR 17 ON 20 

LØ 18 Julemarked 17 TO 21 Korteste dag

SØ 19 Kirke 14 FR 22 

MA 20 LØ 23 

TI 21 sø 24 Juleaften Kirke 16 

ON 22 Foredrag/generalforsamling 13 MA 25 Juledag Kirke 1 0 ]Ø}) 

TO 23 Generalforsamling 24 TI 26 2. juledag Kirke 14 

FR 24 ON 27 Julefest Sognefor. 10 

LØ 25 TO 28 

sø 26 Julekoncert Kirke ingen 29 FR 29 

MA 27 LØ 30 Deadline Runestenen 1 8 

TI 28 Generalforsamling 33 SØ 31 Nytårsaften Kirke ingen 

ON 29 JANUAR 1996 

TO 30 Julefest 9 MA 1 Nytårsdag Kirke 1 0 JH/t 

DECEMBER TI 2 

FR 1 Julens Glæde Husk al åbne 1uleka1enderen 18 ON 3 

LØ 2 TO 4 

SØ 3 Kirke 1 O FR 5 

MA 4 Ansøgningsfrist 26 LØ 6 

TI 5 SØ 7 Kirke ingen 

ON 6 MA 8 

TO 7 TI 9 

FR 8 ON 10 

LØ 9 Drengekor 25 TO 11 

SØ 10 Kirke 19 Julekoncert FR 12 

MA 11 ]iil LØ 13 

TI 12 SØ 14 Kirke 10 

ON 13 MA 15 

TO 14 TI 16 

FR 15 ON 17 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 15 -17 

Torsdage kl 18 - 20 
Telefon: 97 38 41 77 

Sarah Garland: TEX - cowboyhistorier. 

I de gode gamle dage i Det vilde 
Vesten var Cowboy Tex og hans hest 
Gloria vidt berømt over hele landet. 
Sandt nok, så var Tex ikke for hurtig 
på aftrækkeren og Gloria ikke den 
smukkeste hest, man havde set, men 
sammen var de de bedste! 
Tex og Gloria er hovedpersoner i 
nogle små historier, der foregår i 
bedste westernstil. Bogen kan læses 
som den første cowboyhistorie - både 
som højtlæsning og begynder
læsning. 

Søren Vagn Jacobsen: 
DRACULAS SLOT 

Er man som begynderlæser mere til 
uhygge end til cowboys, er denne 
bog måske sagen. Bo skal holde 
sommerferie i onkel Ibs sommerhus. 
Det vil han ikke. Bo vil kun på ferie, 
hvis der er vampyrer. Men sommer
huset ser ud som Draculas slot. Bo 
tør næsten ikke sove om natten. 
Hans vampyr er blevet væk ........ 

Den sidste handlingsmættede spæn
dingsbog for begynderlæsere jeg vil 
nævne er 
Esther Skriver: 
ER MARIE DIN KÆRESTE ? 
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Den handler om martin, der skal på 
besøg hos sin farfar. På vejen gynger 
han på en gyr.ge, der står ved et 
gammelt hus. Fra gyngen ser han et 
spøgelse. Men han oplever noget 
endnu værre henne hos farfar - men 
hvad??? 

Vi har masser af læse-let bøger, som 
børn i 2 - 3 klasse selv kan læse. Vi 
har masser af billedbøger og eventyr
bøger, som forældre, bedsteforældre 
o.s.v. kan læse højt for de små. Og
så er der jo julebøgerne til den tid.

Bogen findes på biblioteksfilialen. 

Torben Vestergård. 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i: 

• Stabil grus

• Støbe sand

e Fyld sand

Jordarbejde udføres med: 

• Gummiged

• Gravemaskine

• Rendegraver

97 38 43 86-Biltlf.30978186 



Nyt fra 
Skolebestyrelsen 

v/ Ole Berthelsen 

Formand 

Lige nu sidder vi i en minibus på vej til 

årets region-kursus, i "Skole & Sam

fund", i løkken. 

Vi glæder os - her møder vi mange 

andre forældrerepræsentanter i skole

bestyrelser, og kan udveksle erfaringer. 

Her får vi ny inspiration, som måske 

kan bruges hjemme på vores skole. 

Vi følges med skolebestyrelsen fra Vind 

skole, og da vi repræsenterer 2 små 

skoler, har vi jo meget at tale om. 

Lone Astrup har fået en plads i Grøn

bjerg 2000's bestyrelse, da det er 

vigtig, at skolen er repræsenteret i den 

sammenhæng. Jeg selv er valgt til at 

repræsentere skolebestyrelsen i det 

byggeudvalg, der er nedsat til at 

arbejde mere konkret med aktivitet

scentret. 

M.h.t. vedligeholdelse af skolen, er der 

bevilget penge til at skifte 3 vindue

spartier ud, til at tætne om andre 

vinduer, til at reparere spær på gym

nastiksalen og biblioteket, til at re

parere taget på biblioteket og til at 

male udvendigt. Vi har endnu ikke 

hørt, om vi får lukket nichen ud mod 

Algade for at få et lokale mere. 

3., 4. & 5. klasse har udsmykket en af 

skolens gavle inde i skolegården. Det 

ser fantastisk ud, det synes jeg, I skal 

kikke forbi og se. 

Den 17. november holder vi pædago

gisk dag sammen med lærerne. Emnet 

bliver skole - hjem samarbejde. 

Siden sommerferien er der praktiseret 

"brugerlukning" af skolen om aftenen. 

Vi har indtryk af, at det fungerer godt, 

men I der lukker skolen, synes I det 

samme ? Er der brug for et møde, 

hvor vi drøfter "brugerlukning" ? Ring 

og giv jeres mening til kende, så vi kan 

få evt. fejl rettet. På forhånd tak. 

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

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

... 

med specialvævet 
luttgennemtrængeligt 
polypropylen. der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

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

Type Byg H Diam. Pris 
Lagersilo SL 150 150tdr. 3m 3m kr. 2.130 

Lagersilo SL 200 200 tdr. 4m 3m kr. 3.040 

Lagersilo SL 250 250tdr. 3m 4m kr. 3.080 

Lagersilo SL 340 340 tdr. 4m 4m kr. 3.480 

Lagersilo SL 410 410 tdr. Sm 4m kr. 4.245 

Lagersilo SL 415 415 tdr. 3m 5m kr. 4.025 

Lagersilo SL 550 550 tdr. 4m 5m kr. 5.110 

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

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

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 
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Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

Grønbjerg-vikingens brødre 

Vores viking har 16 brødre, der ser 

mere mutte og farlige ud end deres 
enlige bror her i Grønbjerg! 
I 1831 blev i en sandbanke på øen 
Lewis i øgruppen 
Hebriderne vest 
for Skotland fun
d et næsten 4 

komplette sæt af 

brikker til lige så 
mange skakspil. 
De fine, små fi
gurer var lavet af 
hvalrostand. Teg
ningen viser en af 

figurerne, en 9 cm 
høj kriger, der i 
datidens skakspil 

fungerede som et 
tårn. 
Egentligt er der 

slet ikke tale om 
v i k i n g e r ,  f o r  
Lewis-brikkerne er 
lavet o. 1150, 
hundrede år efter 
vikingetidens op
hør. De er sikkert 
skåret i · Norge. 
D e n g a n g  v a r  
denne del af 
Skotland indlem
met i Norge. Brik
kerne kan være 
gemt af en norsk 
købmand, men det lille, kostbare lager 
blev af en eller anden grund aldrig 
hentet af ham igen. De fleste af brik
kerne er nu på British Museum i 
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London. 

I 11 00-tallet begyndte man at spille 
skak her i Norden, efter at det spæn
dende spil 600 år tidligere var blevet 

opfundet i Indien. 
Skak var et spil, som 
var meget yndet i de 
højeste kredse hos 

konger og fyrster. 
Tænk blot på spillets 
navn, der kommer af 
navnet på den persi
ske konge: shah. 
Brikkerne og det 
tilhørende bræt kunne 
derfor være meget 
kunstfærdig udførte. 
Ligheden med Grøn
bjerg-vikingen er 
slående. Og Henrik 
Voldmester, som har 

lavet vores fine skulp
tur, har da også for
talt, at han har ladet 
sig inspirere af skak
brikkerne fra Lewis. 
Men Grønbjerg-vikin

gen er ikke så kriger
isk, han bider ikke i 
skjoldranden, som 
nogle af de andre 
Lewis-brødre, og han 
har heller ikke trukket 
sværdet. Og korset 
fylder hele skjoldet. 

Det er en kristen kriger - en Herrens 
stridsmand - der solidt og sikkert som 
et tårn passer på vores by! 



Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Sundhed. 

Det bliver ofte hævdet, at hash er 
ligeså harmløst som slik, og at det i 
virkeligheden er mindre skadeligt end 
cigaretter og snaps. Folk, der ryger 
stoffet dagligt hævder også, at det 
ikke giver tømmermænd eller absti
nenser. Som følge af denne afslappe
de holdning er stoffet blevet meget 
udbredt, og mellem 50.000 og 
100.000 unge ryger det dagligt. Det 
indsmugles i så store mængder, at 
selv en konfiskation af nogle tons ikke 
engang får prisen til at stige. Det er 
let at få fat i i alle byer. Hvorfor så 
ikke bare gøre det lovligt? 
Stoffet er lumsk og farligt. Det binder 
sig til fedtet i kroppen og er op til 6 
uger om at blive udskilt. Hvis man 
ryger det jævnligt, er det derfor ikke 

så mærkeligt, at det ikke giver tøm
mermænd. Man er simpelthen kon
stant påvirket, selvom man føler, man 
kun er det lige efter, man har røget, 
hvor virkningen topper. 
Sådan en konstant rus kan give en 
behagelig fornemmelse af at kunne 
klare det hele. Denne fornemr:r,else 
opstår hovedsageligt ved, at der 
ganske enkelt ikke er noget, der kan 
trænge ordentlig ind. Omgivelserne 
opfatter hashrygeren som sløv og 
indelukket og selv har hun det som i 
en osteklokke. 
Hash svækker koncentrationsevnen 
og ødelægger hukommelsen, og den 
personlige udvikling går i stå, så 
misbrugeren aldrig bliver voksen. 
Når man forsøger at holde op, banker 
virkeligheden lidt efter lidt på, og 
angsten for tilværelsen bliver igen 
ubehageligt nærværende. Fristelsen til 
at fortsætte med at ryge er meget 
stor og samtidig kommer der fysisk 
ubehag af abstinenserne. Hash er 
meget stærkt vanedannende. 

H.T. 

Børnehuset holder 

JULEFEST 

i Forsamlingshuset 

Torsdag d. 30. november kl. 17°0
-

Vi starter med at opføre en julet udgave af Rødhætte, hvorefter der vil blive solgt 
sandwich's + drikkevarer - hyggen er gratis. 

· Tilmelding i Børnehuset, senest d. 27/11. -Alle er velkomne.

Hilsen: Store og små i 
Grønbjerg Børnehus. 
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Grønbjerg Børnehus - en kommunal institution? 

Som de fleste nok har læst i avisen, 
har vi i bestyrelsen for Børnehuset, 
ansøgt om at blive en kommunal 
institution. 

Vi mener at al den tid, som nu bliver 
brugt på 11økonomt i stedet skal 
bruges på børnenes 11hverdagsindhold11 

i institutionen. 

Da Videbæk kommune har valgt at 
lægge så meget selvbestemmelse ud 
til de enkelte bestyrelser som muligt 
"ifølge loven", har vi følt at tiden nu er 

inde til at ansøge om, at få kommunal 
status, da den økonomiske sikkerhed 
er større i en sådan. 

Hvis byrådet vil give os tilsagn om at 
kunne overgå til kommunal institution, 
vil der blive indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling snarest muligt, så 

forældrekredsen kan tage stilling til 

sagen. 
Bestyrelsen for Børnehuset. 
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Julestræsfest 

i Grønbjerg forsamlingshus 
den 27. december 1995 

Årets store juletræsfest for børn og voksne står for døren 

For hele familien kl. 13.30 
Børn: entre inkl. godtepose kr. 1 o
Voksne: entre inkl. kaffe og kage kr. 20 
Der kan købes sodavand og øl. 

Julebal kl. 19.00 - 01.30 
Entre: kr. 80 
Mad og drikkevarer medbringes 

Sogneforeningen sælger godnatpølser med brød. 

På snarlig gensyn Grønbjerg Sogneforening 



Nyt fra Byrådet. 
Fortsættelse fra side 3 

Skolefritidsordningen i Vorgod står 

foran en udvidelse. Der har været 

afholdt licitation, så håndværkerne 

starter snart. Pris 1 ,2 mio. kr. 
Biblioteksvæsnet, som også hører 

under BUKs område, fik ikke i 1996 

afsat penge til fornyelse og udvidelse 

af EDB-systemet. Det må vente til 97-

98. Planen er, at systemet til den tid

Blomstrende oplæg 

STRELITZIA. 

Efterår og vinter byder ikke på så 

mange farvestrålende blomster, selv 

om de har sine farveoplevelser; lige 

nu, jo især blade og bær's utallige 

gyldne og røde nuancer. Man ser 

pludselig naturens skelet; stammerne, 

grenene, jorden og alt det stedse

grønne. 

Nu er det op til blomsterhandlerne, -

malerne og - bøgerne at erindre os om 

naturens uovertrufne oplevelsesrigdom 

og farvesans. 
F. ex. Strelitzia

Forkæl dig selv og invester i bare en af

disse eksotiske skønheder (2 eller 3

stk. er det rene svir!).

Med lidt held og megen tålmodighed

kan de dyrkes i en vinterhave. For et

par år siden købte jeg nogle frø. Der

stod på posen at de skulle spire mørkt

og varmt (20 - 22°); så jeg lagde dem

i noget fugtigt sand og gemte dem

væk i et mørkt skab op ad skorstenen.

Regelmæssig fik de noget vand og i

løbet af et halvt til et helt år dukkede

der nogle kraftige, blege skud frem. De

skal omfatte både falke- og skolebiblio

teker. 

Børnepasningen: ved opgørelsen i 

oktober var der 1183 børn i de forskel

lige pasningsordninger. Det er mange, 

men pasningsgarantien holder fortsat. 
Der er 144 forældre der har orlov. 

BUK har et driftsbudget på 11 o mio i 

1996. det er 48% af budgettet. 

Gudrun Nyborg. 

kom ud i lyset og blev lagt i jord og er 

nu kraftige grønne planter; der dog har 

lang vej endnu, inden de når den 

optimale størrelse. Om de vil blomstre 

på disse breddegrader vides ikke, men 

indtil videre er jeg optimist. I ventetiden 

har jeg af og til aftaler med blomster

handleren om bestilling af et par 

afskårne eksemplarer. De liver op i 

mørket ! 
Jane. 
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IV AN V MORTENSEN 
Bygge & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 81 

Nøglefærdige parcelhuse 

Landbrugsbyggeri 

Om- og tilbygninger 

Havestuer udføres i træ, plast og aluminium 

Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium 

Jord- beton- og støbearbejde 

Tegningsarbejde udføres 

Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger 
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Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 



Nyt fra Redaktionen. 

Siden sidste nummer af Runestenen er 
der sket et par ændringer omkring 
bladet. 

For det første er der sket en principiel 
ændring af redaktionens egen spalte 
(side 2), som fremover vil blive kaldt 
'Lederen'. 
Da Mogens jo er kraftigt involveret i 
Grønbjerg 2000, har det været svært 
for redaktionen at kommentere de ting 
som har berørt Grønbjerg 2000. Man 
kan selvfølgelig ikke bare skifte kasket 
og begynde udefra at kommentere 
noget man selv er dybt involveret i. 
Vi har derfor besluttet at Finn i fremti
den alene vil stå for Lederen, og 
dermed vil Mogens ikke få nogen 
indflydelse på indholdet af denne 
spalte. Vi ønsker også at Lederen 
bliver ændret fra at handle mest om 
'hvad er der sket / hvad skal der ske' 
til i stedet at skabe debat omkring et 
emne. 

På redaktionen har vi jo "mistet" Alan, 
men har valgt ikke at erstatte ham. 
Dette nummer har vist at selve det 
praktiske med at 'klistre' bladet sam
men godt kan varetages af blot 2 
personer. 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

I stedet har vi fået Ingrid Kirk som 
'free-lance' skribent på bladet. På 
samme måde som Hanne Kjærgaard 
skriver om 'En familie i Grønbjerg', og 
Uffe Thomsen har lavet firmaportrætter, 
så vil Ingrid fra næste nummer skrive 
nogle små historier fra Grønbjerg. Det 
kan f.eks. være om nogen der har en 
spændende fritidsinteresse eller om 
spændende personligheder eller andet. 
Vi vil gerne have flere små sjove og 
spændende beretninger fra sognet her 
i bladet. 

Vi håber at ændringerne vil falde i 
læsernes smag, ellers vil vi meget 
gerne høre fra jer. 
Kritik modtages altid gerne ! 

mb+ fkj 

Kirkeligt Samfund 

Onsdag d. 22. november kl. 1930
• 

på Grønbjerg Skole. 

Simon Tang 

fortæller og viser lysbilleder 

fra sin tur til Australien, New 

Zeeland og Thailand. 

Herefter er der generalforsamling. 

Alle er velkommen ! 

Husk brød og kop ! 

13 
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1 følge overenskomsten pålægger amtet alle prak

tiserende læger informationspligt overfor vore 

patienter. 

Vi har nogle brochurer liggende, som kun de 

færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en 

meddelelse i Runestenen: 

Henrik Thomsen 

Algade 8 

Tlf. 97384050 - Fax. 97384133 

Speciallæge i almen medicin. 

Diplomer i manuel terapi. 

Telefontid mandag til fredag fra 8-9. 

Medicinbestilling bedst inden kl 12. 

Telefonen tilkobles telefonsvarer kl 16. 

Konsultation efter aftale fra 9-17. 

Principielt ingen ventetid. 

Jeg har deltaget i kurser i idrætsmedicin og lidelser 

i ryg og led, og kan tilbyde behandling heraf. 

Patienter, der ikke er tilmeldt min praksis, skal dog 

selv betale herfor. 



Pokalen til Grønbjerg. 

Det hele begyndte med at 

Troldhede kom. Så klædte vi om 

og så startede vi. Pigerne fra 5 

klasse havde først boldkast så 

60 m løb så højdespring så 

længdespring og endelig 800 m 

løb som er min favorit. Da 

pointene skulle tælles sammen 

havde vi tovtrækning, som 

Grønbjerg vandt - Langbold 

Rundbold og fodbold. 

Så stod vi der og skulle have 

resultatet at vide. Først skulle vi 

høre hvor mange point Grøn

bjerg havde fået. Så skulle vi 

høre Troldhedes resultat. Jubiiiiii 

Grønbjerg havde 7 point mere 

end Troldhede. Os i 5. klasse 

havde skrabt flest point sammen 

så vi fik pokalen til at stå inde 

hos os. 
Christina Andersen 

5. klasse, Grønbjerg Skole. 

Ørn høj-Grønbjerg 
Havekreds 

Deltager med en stand på Julemarkedet 
d. 18 november i Forsamlingshuset.
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En familie i Grønbjerg. 

På min rundtur i 
Grønbjerg om
rådet (med og 
uden TV dæk
ning) er jeg den
ne gang havnet 
hos Bente, Gert 
og deres datter 
Louise. Familien 
bor på Ørnhøj
vej, det har de 
gjort i næsten 9 
år, Bente og 
Gert har Grøn
bjergs eneste 
minkfarm, ar
b e j d e t  m e d  
minkene er de 
fælles om, men 
for tiden er Gert 
a l e n e  o m
pasningen, da 
Bente er i fuld 
gang med at vente sig, grundet de nu
værende omstændigheder, er hun 
sygemeldt. 
Hvem er så Bente og Gert? Bente 
Kristensen er 28 år, hun kommer fra 
Torsted, hvor hendes forældre har 
været værter i forsamlingshuset, her 
boede Bente sammen med familien, 
forældrene· og to søskende. Gert 
Hjorthus Kristensen er 30 år og ligele
des fra Torsted, hvor han er født og 
opvokset i skoven, da hans far har 
været skovløber, Gert har 3 søskende. 
Vi sidder i stuen og snakker, der er en 
herlig udsigt ned over "ÅRETS LANDS
BY", der er så dejligt derude på landet, 
Louise har travlt med at lege med sine 
dukker, hun er 2½ år og munden går 
meget af tiden, vi får at vide, at vi skal 
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være stille, ellers kan dukken ikke 
sove. Louise er i dagpleje hos Mie, det 
har gjort hende mere ''fri", og som 
Bente siger, hun skal have en mulig
hed for at vænne sig til sin nye hver
dag ( at være i dagpleje ), før familien 
i slutningen af januar gerne skulle blive 
til 5. 
Bente er uddannet konfektionsassi
stent, men har aldrig haft arbejde som 
sådan, det fabrikkerne søgte var en 
nyuddannet med 20 års erfaring! 
DERFOR! Gert er uddannet tømrer, og 
arbejder en del af året som dette. I 
vinterhalvåret har han fuldtidsarbejde 
med minkene, inden så længe begyn
der pelssæsonen, pelsningen foregår 
hos en kollega i Hover. Gert vil gerne, 
at de fik mulighed for at lave facilite-



ter, så de kunne pelse minkene selv, 

men da minkavlerne ikke har haft 

særlig gunstige forhold de senere år, 

ja så har økonomien ganske simpelt 

ikke været, så det var klogt at investere 

i "pelsrum". 

Men der er tilsyneladende bedre tider 

på vej, for første gang i 7 år er der 

udsolgt af minkskind, før næste auk

tion, der er i december. Besætningen 

bestå!' af 900 tæver, de får i gennems

nit 5½ hvalpe hver år, det giver ca. 

5000 hvalpe, der fravænnes når de er 

6-7 uger gamle. En tæve får max. 3

kuld hvalpe. Der er både hvide, brune

og sorte mink i besætningen.

I fritiden går familien til svømning en

gang om ugen, Bente syr meget, Gert

har jagttegn - men får ikke rigtig jagtet 

noget, tidligere spillede han fodbold, 

men han har ikke fået spurgt om der 

mangles en spiller på dameholdet! 

Begge giver udtryk for, at de er glade 

for det gode naboskab, det kniber 

måske lidt at finde netop "det", som 

parret har lyst til at være aktive for i 

Grønbjerg, men både Bente og Gert 

mener, at det bliver lettere at komme 

med hvor det "sker", når børnene 

vokser op. Vi hører så tit, at vi er åh så 

gode til at "komme hinanden ved" i de 

små samfund. Af og til spørger jeg mig 

selv: Er vi nu så gode til at bekymre os 

om vores nabo som vi går og praler af! 

H.K

JULEMARKED. 

Vi holder igen julemarked i Grønbjerg Forsamlingshus 

lørdag d. 18. november kl. 10
°0 

- 16
°0

.

Masser af julehygge og boder, æbleskiver, gløgg, 

kaffe og sodavand sælges. 

Alle er velkomne - gratis adgang. 

Udstillere må stille stande op fredag kl.1 a00 
- 20°0 

og lørdag fra kl.8°0 

Husholdningsforeningen og Sogneforeningen 
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GIF'S KRONEKLUB 

1995 har alt i alt været et godt år. Alle 
hold har fået tilfredsstillende placeringer 
og spillere, trænere og ledere fra 
børneholdene til seniorholdene har ydet 
en god indsats såvel på som udenfor 
banen. 

KRONEKLUBBEN 
Der er i år blevet scoret mange mål 
Grønbjerg IF - her 
kommer tallene: 

DS: 
Turn.: 61 Landspokal: 25 lalt 86 
(heri er ikke medregnet straffespark) 
JS: 
Turn.: 37 
S3: 
Turn.: 40 
DJ A/M: 
Turn.: 65 Region 2 Cup: 7 
(kun slutspilskampe) 
Børn: 
Turn.: 77 
(Børn = lilleputter) 

lalt 37 

lalt 40 

lalt 72 

lalt 77 

Kroneklubbens medlemmer vil snarest 
få besøg af Grønbjerg IF. 

Man opnår medlemsskab af Krone
klubben ved at tegne sig for min. 4 kr. 
(Danmarksserie) og min. 3 kr. (øvrige 
hold) pr. mål som det/de pågældende 
hold scorer i turnerings- og pokalkam
pe. 
Ved medlemsskab opnås gratis entre 
til samtlige turneringskampe på Grøn
bjerg Stadion. 
Er DU interesseret i at blive medlem af 
Kroneklubben og dermed støtte Grøn
bjerg IF, så kontakt venligst en fra 
Grønbjerg IF's 

18 

bestyrelse: 
Jytte Nilausen 
Karin Lorentzen 
Arne Pedersen 
Peter Christensen 
Inge Lund-Nielsen 

JULENS GLÆDE 

Tlf. 97 38 43 78 
Tlf. 97 40 45 74 
Tlf. 97 38 42 24 
Tlf. 97 38 42 78 
Tlf. 97 38 41 20 

Julen nærmer sig og dermed også 
udbetaling af Julens Glæde. 

Julens Glæde er opsparing til Julen, 
der foregår ved, at man 1 gang må
nedligt (fra januar til november) ind
sætter/indbetaler et fast beløb på en 
konto i Landbobanken. 
Renterne tilfalder Grønbjerg IF. 

Udbetalingen i år foregår: 

Fredag 1. december kl. 1700-1800 

Landbobanken, Grønbjerg. 

Vi håber, at mange medlemmer vil 
kigge ind i banken, hvor der serveres 
juleforfriskninger. 
Nye medlemmer er også meget vel
komne. 

TAK 
Grønbjerg IF vil gerne benytte denne 
sidste 1995-udgave af RUNESTENEN 
til at takke alle, der på den ene eller 
anden måde har støttet eller hjulpet 
Grønbjerg IF i 1995 - såvel sponsorer, 
kroneklubmedlemmer, medlemmer af 
Julens Glæde, spillere, trænere og 
øvrige frivillige hjælpere. 

Tak for i år - på gensyn i 1996! 



En lille historie fra det virkelige liv ! 

En Grønbjergbo havde fået gæster til 
kaffe. Gæsterne medbragte tilfældigvis 
en skærekage på 250g indkøbt i en 
stor kæde hvis navn tilfældigvis falder 
sammen med de tre første bogstaver i 
alfabetet. 
Vores Grønbjergbo havde tilfældigvis 
også indkøbt en skærekage på 350 g, 
men som den gode borger han nu er 
havde han købt den i Grønbjerg Brugs. 
Da manden nu fik den fremmede 
skærekage opdagede han at det 
pudsigt nok var samme mærke som 
den han havde købt i Brugsen. 

Han sammenlignede og opdagede så 

at kagen fra Brugsen vejede 100 g 
mere end den fremmede kage. Ikke 
nok med det men den fremmede 
skærekage var frasorteret. Men alting 
har en løsning så prisen var nok også 
derefter ... Ja naturligvis skærekagen 
fra Brugsen var een kroner dyrere ... ja 
du læste rigtigt een skallet krone for 
næsten -dobbelt så meget kage og 
endda 1 . sortering. 
Her var så en grund mere til at spare 
på benzinen når du køber ind. 

Kroner i kassen 

Her går starten til sponsor cykelløbet i Grønbjerg. Helt i Grønbjergsk stil var det 
ikke den sportslige præstation der blev belønnet, men den forretningsmæssige. 
Vinderne blev Torben og Esben Sønderby som kørte flest penge hjem til 
arrangørerne. 
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Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 

Efter sognemødet gik der ikke mange 

dage inden budgettet for 1996 ved 
kommunen faldt på plads. Vi kunne 
med glæde konstatere at der blev sat 

300.000 kr. af på budgettet til Det 

lokale aktivitetscenter i Grønbjerg. 

De 300.000 kr. er betinget af at vi selv 
skaffer 300.000 kr., men det mener vi 
og håber ikke skulle volde problemer. 

Der er nu indestående på mursten

skontoen ca: kr. 200.000,-

0g med cykelsponsorløbet i erindring 

skulle beløbet jo gerne snart være på 
212.000 kr. 

I den forløbne tid er der nedsat et 

byggeudvalg der skal tage sig af den 

mere konkrete udformning af udvidel

sen ved skolen til et lokalt aktivitet
scenter. I første etape (den overord
nede planlægning) er alle medlem

mer involveret, senere skal et 5 
mands udvalg overtage styringen. 

Følgende er medlemmer af byggeud
valget: 

Gymnastikforeningen: 

Ole Østergaard formand 

Skolebestyrelsen: 

Ole Berthelsen næstformand 

Idrætsforeningen: Arne Pedersen 

Billardklubben: Benny Lauridsen 
Skolen: Henning Møller 
Børnehuset: Kaj Kragelund 
Børnehusets bestyrelse: 

Helle Engestoft 

Lokalhistorisk arkiv: N. P. Svendsen 

Ungdomsklubben: Kristian Knudsen 

Grønbjerg - 2000: 

Mogens Ballegaard sekr 

20 

Vi har fået håndværksmæssig assistan

ce af Børge Kamp og Thorkild Hjort 

har indvilget i at udføre teg
ningsarbejdet. Vi satser på at der 

sættes spade i jorden i begyndelsen af 

1996. 

For at samle penge ind til projektet er 

vi i færd med at udarbejde en indsam

lingsfolder. Folderen kommer på 

gaden i løbet af en uge og efterfølgen

de vil vi i bestyrelsen og evt. andre gå 

en runde ved dørene for forhåbentlig at 

få bidrag til byggeriet. 
Vi vil i den forbindelse gøre opmærk
som på at bidrag der gives til Den 

selvejende institution Grønbjerg • 2000 

kan fratrækkes på selvangivelsen efter 

reglerne d.v.s. at beløb over 500 kr. og 

indtil 5500 kr. kan fratrækkes og det 

gælder begge ægtefæller. Man skal 
naturligvis huske at få kvittering på 

beløbet. 

I den sidste måned er der arbejdet 
ihærdigt på at udfylde en del ansøg

ninger om penge til både byggeriet og 

de øvrige aktiviteter under Grønbjerg -

2000. Vi har i øjeblikket ansøgninger til 

et beløb på 1,5 mill. kr. ude. 

Med hensyn til avisomtalen i Ringkjø
bing Amts Dagblad lørdag d. 21. 

oktober 1995 ang. kontorbyggeri i 
Grønbjerg skal det siges, at et evt. 

byggeri i Grønbjerg af nævnte karakter 

er et projekt fra en udefra kommende 

virksomhed, der ønsker at undersøge 

forskellige muligheder for at placere et 

kontorbyggeri. 



At MB ikke ville udtale sig til pressen, 
skyldes hensynet til den pågældende 
virksomhed og for ikke at ødelægge 
mulighederne for at få virksomheden til 
sognet. 
At sagen er kommet til behandling i 
amtet, beror på en misforstået "god" 
behandling af den forespørgsel (ikke 
ansøgning), der er rettet til amtet. 
Vi havde anmodet Ringkjøbing Amts 
Dagblad med hensyntagen til de evt. 
muligheder for at få virksomheden til 
Grønbjerg om ikke at bringe artiklen, 
men ............ .. 
De ansvarlige i den pågældende 
virksomhed er blevet kontaktet ang. 
omtalen, og vi har beklaget det indtruf
ne og håbet på, at det ikke får indfly
delse på den evt. placering af virksom
hedens kontorbyggeri. 

Der er kommet en henvendelse til 
"Grønbjerg" fra Sinding og Ørre borger
forening om de måtte komme og 
besøge nogle foreninger i Grønbjerg, 
høre om Årets Landsby og høre om 
hvordan man integrerer flygtninge i et 
lille samfund. 
Foreningerne fra Sinding og Ørre er 
Gymnastikforening, Pensionistklub, 
Menighedsråd, Børnepasning, Forsam
lingshuset, Hobbylandbruget samt en 
forældregruppe og Legestuen. De 
tilsvarende foreninger i Grønbjerg er 
kontaktet ang. sammenkomsten, og vi 
håber dermed at både de og vi kan 
lære noget af denne sammenkomst, 
som finder sted søndag d. 12. novem
ber. 

Endelig deitager Grønbjerg - 2000 med 
en stand ved julemarkedet, hvor der 
bl.a. kan bestilles langærmede trøjer 
med Årets Landsby mærke på. 

I bestræbelserne på at få flere til at 
flytte til Grønbjerg, er vi ved at udarbej
de et kort over Grønbjerg, med alle de 
grunde der er til salg. Desuden har vi 
bedt ejendomshandlerne i Videbæk, 
om at tilsende os materiale om de 
huse der er til salg i området. Materia
let bliver ophængt i vinduet i Service
butikken. 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 

Mogens Ballegaard 97 38 43 32 Form. 

Jan Dyrberg 97 38 43 81 Næstform. 

John Asmussen 97 38 42 85 Kasserer 

Henrik Thomsen 97 38 40 50 Sekretær 

Gudrun Nyborg 97 38 41 21 Komm. valgt 

Søren Nilausen 97 38 43 78 

Kristian Knudsen 97 38 41 03 

Georg Anneberg 97 38 42 39 

Grete Tange 97 38 42 84 
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Grønbjerg 

Kro 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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ANNEBEBG 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 

DK-6971 Spjald 

Telefon 97384444 
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Grønbjerg - 2000 

Setvicebutik 

I Servicebutikken kan du få: 

Alsidig betjening 
Buskøreplaner 
Computerbenyttelse til dine festsange, ansøgninger og andet skriftligt 
Diverse ansøgningsskemaer 
Etableret kontakt til de kommunale myndigheder 
Forskudsskemaer 
Gratis råd om mange ting 
Hjælp til ansøgninger og ansøgningsskemaer 
Indleveret stof til Runestenen 
Jobannoncer og andet i vinduet 
Kopieret op og ned og på det farvet papir du selv medbringer. 1 kr. pr. stk. 
Lejlighed til at se dagsordenen til byrådet 
Musiknavne til festen 
Nyt fra energistyrelsen og forbrugerrådet 
Ordnet pas og kørekort når politiet er til stede tirsdag i lige uger 
Politiet i tale også tirsdage i lige uger 14 - 16 
Qveruleret over tingenes tilstand 
Rejse med planer fra DSB' køreplan 
Se hvilke huse der er til salg i Grønbjerg 
Telefaxet til telefonpris 
Udtrykt din mening om udviklingen i Grønbjerg 
Viden om hash, heroin, AIDS, amfetamin o.s.v. 
X-bus plan
Ydeligere oplysning om aktiviteterne i Grønbjerg - 2000
Zappe ind og få mange forskellige oplysningsfoldere
Ændret flytning-skemaer
Øst af vores servicemuligheder
Årets landsbytrøjer, streamer til bilen, mærkater m.m.

Servicebutikken har åben: mandag & onsdag kl. 9°0 
- 12°0 

tirsdag & torsdag kl. 15°0 
- 1 a00 

fredag kl. 12°0 
- 15°0 

Eller når der er nogen i butikken 

KOM og BRUG SERVICEBUTIKKEN 
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 
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Pølserne fik de trods en 11fesen11 sikring 

Fodboldafslutningen for børn foregik I øvrigt en utrolig god eftermid-

på følgende måde: vi samledes ved dag, hvor 40 aktive børn, træ-
klubhuset kl. 12.30. , derefter kørte vi i nere, samt ca. 20 forældre var samlet. 

konvoj til Vestjydsk Fritidscenter i På gensyn til næste sæson. 
Ulfborg, hvor vi hæmningsløst boltrede 
os rundt i det dejlige opvarmede vand 
i et par timer. 
Dernæst gik turen retur til Grønbjerg 
IF, s klubhus, hvor "Søster" og "Margit" 

ventede med varme røde pølser og 
sodavand, - sikke en appetit denne 

badetur medførte, - ja selv pølseko
geren måtte give op, på grund af en 
(fesen) sikring. Efter at pølserne var 
fortæret , efter lidt forsinkelse, var tiden 
inde til at takke træner, holdleder med 
diverse pokaler/gaver fra klubben og 
fra spillernes side. 

P.v.a. Børneudvalget GIF.
Arne Pedersen 

DK BENZIN 

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

Grønbjerg Vandværk 

24 

afholder ordinær generalforsamling 
torsdag den 23. november kl. 20 på Grønbjerg Kro. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forslag til nye vedtægter.
5. Valg af bestyrelse og revisor. På valg til bestyrelsen er

Jørgen Kristensen og Peter Ø. Christensen.

6. Eventuelt.

Bestyrelsen. 



Brugsnyt.

Runestenens deadline og udgivelses-
dato ligger lidt skidt med hensyn til at

bringe friske nyheder i rette tid. Mens
jeg skriver dette, er Peter forlængst
begyndt i sit arbejde som uddeler;
men vi har endnu ikke holdt reception.
Det har v! imidlertid inden Runestenen
udkommer. Det bliver spændende at
se, hvordan det er gået.
Som bekendt installerer vi ny teknolo-
gi, og når dette læses, skulle ind-
køringen af alle varenumre gerne være
i fuld gang. Mange har allerede meldt
sig til at få et nyt medlemskort og der
kommer stadig tilmeldinger, så måske
kan vi forvente en positiv effekt på
omsætningen. Det vil tiden vise.

Det er værd at være opmærksom på,

at når det nye medlemskab er trådt i

kraft, er det kun medlemmer, der har

stemmeret. Vi har hidtil haft det sådan,
at begge ægtefæller både havde
stemmeret og var valgbare, selvom det
f.eks. kun var manden, der stod som
medlem. Det kan ikke praktiseres

længere, så begge skal tegne sig som
A medlemmer. Der skal krydses af, om
man vil have Samvirke eller ej, så man
kan stadig nøjes med et blad pr.

husstand.
For at få del i bonussen, skal man

have sit medlemskort med, når man

køber ind.

Det hele virker lidt indviklet i starten,
men jeg tænker nok, vi finder ud af
det.

H, Thomsen

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

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

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

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

Koncert med tjekkisk drengekor

"Boni Pueri"

Lørdag d. 9. december 1995 kl 1930

på Brejninggaard.

Entr6: 30 kr.

Der kan købes øl og vand i pausen

Spjald-Grønbjerg
MusiHorening.
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Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 
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Hvis du vil: 

have fingeren på pulsen og vide hvad der sker 
beskæftiges i arbejdstid såvel som fritid 
arbejde for Grønbjerg - Årets Landsby - dens fremtid og udvikling 
arbejde for Grønbjergs foreninger 

så har vi det rigtige job i Grønbjerg - 2000 

Til besættelse fra 1. februar 1996 søges 

serviceminded altmuligmand M/K 

Hvad kan vi tilbyde: 
et lille godt men ikke for varmt kontor 
en god kraftig PCer, en telefon, en telefax, en kopimaskine 
kontakt til en masse mennesker 
en landsby i rivende udvikling 
en bestyrelse der mødes mindst een gang i måneden 
arbejde til 31 . maj 1996 og med løn efter aftale 

Hvad forventer vi? 

En person med: 
masser af gode ideer 
evner til at tale med folk og skabe kontakter 
udpræget sans for service over for lokalbefolkningen 
skrift_lig og mundtlig formuleringsevne 
godt kendskab til WP 6.1 for Windows 
evner til at indsamle midler til projektet Grønbjerg - 2000 
mulighed for at deltage i bestyrelsens møder som sekretær 
evner for at finde de rigtige oplysninger til Servicebutikkens brugere 
evne til at udvikle Servicebutikken og meget meget andet 

Din arbejdsplads bliver hovedsagelig i Servicebutikken 
Yderligere oplysninger ved bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 

Ansøgning senest d. 4. december til Servicebutikken 



Familien Brackovic 

Endnu en bosnisk familie har fundet 

vej fra Troldhede Asylcenter til 

Grønbjerg. 

Her sidst i oktober rykkede familien ind 

i lejligheden 11 a i Grønnegade, som 

har stået tom siden familien Begovich 

flyttede derfra den 1. 9. 1995 

Familien består af Milosava (mor) og 

Nermin (far) og deres to børn Orhan 

(dreng 4 år) og Mirna (pige 8 år). 

Mirna er allerede startet i Grønbjerg 

Skoles 1. kl. Familien har endnu ikke 

opnået asylstatus, men venter den 

først i det nye år. 

Familien Brackovic forlod byen Treben

ja, hvor de havde en tøjbutik, for et år 

siden. Samme by som også Petar og 

Alma og deres børn kommer fra. 

Forøvrigt var de to familier ·gode 

venner hjemmefra. 

Vi må håbe, at den sidst tilflyttede 

familie får samme gode forhold til 

beboerne i Grønbjerg , som vore fire 

andre bosniske familier forlængst har 

fået. 

Ingrid Kirk. 

Hvem vil gerne være kontaktfamilie til familien Brackovic ? 

Hvis I har lyst, så henvend jer 

i Servicebutikken tlf. 97 38 48 08 

eller til Ingrid Kirk tlf. 97 38 40 20 

Mor og barn træf. 

Vi har i 2 måneder hver onsdag fra 

1 o - 12 hygget os med vores børn i 

ungdomsklubbens lokaler. Vi har 

leget, leet, snakket, hørt musik, druk

ket saftevand og kaffe. Kort sagt vi 

har haft det rigtig hyggeligt. Men da 

vi er 2 - 3 stykker som snart skal ud 

på arbejdsmarkedet igen, vil vi meget 

gerne se lidt mere opbakning fra jer, 

som går hjemme og har barsels- eller 

forældreorlov. Møder der ikke flere op 

i løbet af november måned, holder vi 

pr. 1 december. Det håber vi ikke 

bliver nødvendig. Vi har nemlig på 

nuværende tidspunkt fået legetøj til 

klubben og i løbet af kort tid får vi et 

skab sat op. Det vil være en skam for 

både børnene og os mødre, hvis vi 

skal stoppe. Vi håber, der vil møde 

flere op. prisen er stadig 5. kr. pr. prs. 

pr gang. 

Med venlig hilsen 

Jonna og Heidi. 
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Gjerners lV-debut. 
(En kort novelle - skrevet af en grønbjergbo). 

Der var dødstille i den lille mørke stue. Kun 
vægurets høje tikken kunne høres, men også 
den forsvandt efterhånden i gentagelsens 
intethed. Eskild sad i lænestolen og var noget 
utålmodig. "Hvor fanden bliver han af ... ", 
mumlede han for sig selv - det var noget over 
den tid, hvor Gjerner plejede at komme. Så vidt 
Eskild kunne huske var det kun sket een gang 
i de sidste par år, at han kom så sent. Det var 
dengang Olufs købmandsforretning brændte, 
og Gjerner havde hjulpet med at slæbe øllene 
ud. inden ilden nåede at brede sig til baghuset. 
Endelig gik døren op og Gjerner kom ind. Hans 
øjne var helt blanke og han virkede nærmest 
som et vildt dyr. "Nu skal du fandeme se hvad 
der sker her', udbrød han og styrede direkte 
hen til vinduet mod gaden. Med et hurtigt vink 
med hånden kaldte han Eskild hen til vinduet. 
"Jeg hørte det allerede nede ved Oluf", fortsatte 
han. 
Den unge mand, der havde lejet den nedlagte 
bager-forretning skråt overfor, stod på gaden 
med en bøtte maling og en pensel. Han skrev 
midt på det store vindue: GALLERI. "Det var 
satans ... " - Eskild så måbende på den lange 
magre mandsperson med fuldskægget og 
hestehalen. De stod længe ved vinduet og 
betragtede sceneriet på den anden side af 
gaden. Malerens kæreste var nu kommet ud af 
forretningen, hun slog ud med armene og 
kastede sig over maleren begyndte at kysse 
ham i ansigtet. Kæresten var i grunden en 
ganske køn pige. "Gad vide hvad hun vil med 
sådan en fyr', sagde Gjerner pludseligt. "Hva"' 
sagde Eskild, og Gjerner fortsatte: "Sådan en 
køn piga må da kunne finde noget bedre end 
ham". 
Den høje fugtighed bag ruden og den kolde 
forårs-vind udenfor gjorde at ruden duggede til. 
Eskild måtte hen og hente et gammelt viske
stykke så de lige kunne holde et par kikhuller 
fri for dug. ingen af de forbipasserende var nu 
i tvivl om, at nogen sad bag ruden og betragte
de gadens liv. 
"Hvordan pokker kan et galleri her i byen løbe 
rundt", mumlede Eskild henkastet. "Løbe 
rundt!", nærmest råbte Gjerner. "Næh du, de får 
garanteret en fed støtte fra kommunen". "Alle de 
penge vi i hele vores liv har betalt i skat bliver 
pumpet ind i den biks der ovre". 

Næste dag kom Gjerner en halv time for tidligt 
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og virkede nærmest mere fra den end dagen 
før. Eskild, der lå og sov på sofaen, rejste sig 
med et sæt og udc•ød søvnkvalt "Nej nu .... ", 
men han nåede ikke længere før Gjerner afbrød 
ham. "Fjernsynet er kommet til byen - de står 
og filmer nede for enden af gaden". "Vi må 
derned - lige nu". 
Hurtigt kom de ud på gaden og satte kurs mod 
havnen. Eskild var endnu ikke helt vågen, men 
han vaklede så hurtigt han kunne for at holde 
trit med Gjerner. Lige før de kom ned for enden 
af gaden, satte Gjerner farten ned og så nu 
pludselig ud som han tilfældigt kom forbi, og 
virkede meget overrasket. da han fik øje på TV
folkene. 
Tre unge mennesker kom hastigt hen mod 
Gjerner. og ham med mikrofonen spurgte: 
"Hvad mener De om at den talentfulde tyske 
maler Hans Grunberger, har valgt at åbne et 
galleri her i gaden". Gjerner så nu meget vigtig 
ud, og Eskilds mund blev mere og mere åben 
efterhånden som ordene væltede ud af 
Gjerners mund. "Ja, det er klart at det er et 
kæmpe plus for vores by når et så stort talent 
har valgt at slå sig ned her'. Og Gjerner 
fortsatte: "Set med de store internationale briller 
mener jeg det her er helt ... ", og her gik det så 
helt galt. Hvad enten det var fordi Gjerner i 
årevis har forsømt at besøge sin tandtekniker, 
eller blot fordi nogle birkes fra morgenens 
rundstykker havde gemt sig, så skete katastro
fen. Gebissets overmund faldt ned og han 
afsluttede sætningen med et " ... gjumslaft". 
TV-manden nåede at sige pænt tak og vende 
sig om før et højlydt brøl røg ud af hans mund. 
De tre unge mennesker lo højt og nærmest 
hysterisk da de gik tilbage til den hvide 
kassevogn. 
Gjerner så helt forkert ud i ansigtet. Han stod 
helt som lammet og Eskild måtte hive ham i 
armen for at få ham med. Hele vejen hjem gik 
de uden at sige et ord. Da de kom til Eskilds 
hoveddør fortsatte Gjerner forbi uden at sige 
farvel - han stirrede blot tomt ud i luften frem 
foran sig. 
Sidst i TV-Avisen kl. 21 kom indslaget. Eskild så 
Gjerners overmund falde ned og hørte det 
tydelige: "Gjumslaft". 
Efter den dag så Eskild ikke Gjerner i nogle 
dage. Men pludselig en dag kom han til 
sædvanlig tid, og opførte sig som om intet 
usædvanligt var sket. Herefter gik alt sin vante 
gang og de talte aldrig sammen, om dengang 
Gjerner fik sin TV-debut. 

Røde Harry. 



Telefon ved kirken. 

Nr. Omme kirke har fået telefon ved 
kirken. Det betyder at graveren kan 
kontaktes på tlf. 97 38 46 96. 
Telefonnummeret er blevet opført på 
servicesiden. 
Hvis du ikker træffer Graveren får du 
en elskværdig telefonsvarer der 
beder dig om at indtale navn og 
nummer så skal der nok blive ringet 
tilbage. 

Julekoncert 1995 

Søndag d. 26. november kl 13°0 

på SPJALD SKOLE 

Sp jald-G rønb jerg Musikforening 

� 
�--

Grønbjerg -2000' prestigefyldte kontorbyggeri tagerfart uanset sognets accept eller amtets tilladelse. 
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FODBOLD GRØNBJERG IF -:.�,o�� 

Status over lilleputterne og mikro 87 /88
1995:

lilleputter piger/drenge: 

lilleputterne var ellers kommet flyven
de fra start her i efteråret, med tre
vundne kampe i streg, men så kom
Lem B. på besøg og snød med en 4-5
sejr herpå vores eget græs, hvor frækt!
Men fortjent! (set med dommerens
øjne) Derefter var det lige som om,
vingerne var stækket på de ellers så
sejrsvante lilleputter, og lige meget
hjalp det, om end "Benny Lauridsen"
råbte og dirigerede rundt med tropper
ne i samtlige spilleminutter. Ind imel
lem så Jesper Christensen og Ulrik
Sinkjær ret så måbende til - - kan han
dog blive ved med alt det råberi, - -
men nej -- det kunne han heller ikke.
D e sidste 5-1 O minutter af hver kamp, 
kunne Benny godt være brugt som
Stand-In i en "Vicks-Blue" reklame. 
Men Benny's tilråb, samt Jesper og
Ulriks assistance hjalp holdet til 77
scoringer. Mange rigtige flotte mål og
publikumsvenlige kampe at se på. 
Vi vil hermed gerne sige tak for en god
trænerindsats af alle tre.

Det kan nævnes at lilleputterne har haft
en scoringsgennemsnit på 5, 1 mål pr.
kamp i hele turneringen. Se fig. 1. 
Holdet har bestået af 5 piger og 8
drenge i alderen 1 O - 13 år.

Mikro 87 /88 Piger/drenge: 

Det var holdet, der bare blev bedre og
bedre, ligesom græsset blev grønnere
og grønnere. 
Foråret gik med at finde motivationen
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;'®�fra sidste sæson - den var � ,.,. J
I a n g t væk! - men det 
lykkes alligevel holdet at besejre Spjald
IF alle tre gange i foråret, i de øvrige
kampe blev holdet simpelthen spillet
ud af banen. 
Efteråret oprandt, - og efter første
stævne den 21/8 kunne "Niller" (Niels
Jacobsen) og Martin Gammelgård
konstatere, at det ikke gik så dårligt
endda, godt nok tabte de alle tre
kampe, men kun med et enkelt mål i
hver kamp. - I skal bare gå lidt hårdere
til den!! - var "Niller''s umiddelbare
kommentar, - jamen de skubber og
sparker hele tiden - sagde "Dan" -
snøft - piv. - Åh ! nu ikke så pivet lille
"Dan" da!!, var Martins eneste trøsten
de kommentar. (Jeg tror faktisk, at der
er gået en god pædagog tabt i Martin.
Han besidder virkelig disse evner, at
motivere de små poder.) 
Herefter gik det slag i slag, den ene
sejr efter den anden og en enkelt
uafgjort ind imellem. 
Holdet scorede 27 mål i efteråret, samt
12 mål i foråret, ialt 39 mål. 
Heldets placering: 1 . plads i efterårs
turneringen, hvorimod placeringen i
foråret var i den stik modsatte ende af
tabellen. Se fig. 2. 
Holdet havde også en fast dagpleje
mor, - NEJ NEJ - en fast holdleder, 
med de førnævnte egenskaber, en fin
kombination. Hun sørgede for at de
alle var velpåklædte og en god humør
spreder. 
Det er altid rart, at se et glædestrålen
de og velfungerende fodboldhold i
action. 
Og det skal I hermed have en tak for
"Niller", Martin og Erna.



Vores målsætning er at vi gerne fra 
8ørneudvalgets side, vil udruste hvert 

af vores børnehold med to trænere, 

samt en forældrerepræsentant tilknyt

tet. 

Vi har i denne sæson haft mindst to 

trænere tilknyttet til hvert hold, men vi 
kunne ønske, nogle forældre der 

måske kunne afse lidt tid ved hjem
me/udekampe. Yderst interessant job! 

- at følge disse små poder - (ref.

Erna)

Fig. 1. 

P.v.a. 8ørneudvalget GIF

Arne Pedersen 

Resultater lilleputter piger/drenge 

efteråret 1 995: 

9/8 GIF - Ringkøbing IF3 10-6

28/8 Hammerum - GIF 3-7

4/9 GIF - Vildbjerg SF 4-2

6/9 GIF - Lem 8. 4-5

11/9 Spjald IF - GIF 10-3

18/9 GIF - Videbæk IF 3-9

Slutstilling: 
Kampe Point 

Lem 8. 6 15 

Hammerum IF 6 12 
Vildbjerg SF 6 9 

Spjald IF 6 9 

Grønbjerg IF 6 9 

0* 
Videbæk IF 6 6 
Ringkøbing IF3 6 3 

* Dispensation til 3 spillere født

1982.

Fig. 2. 

Resultater mikro 87/88 piger/drenge 

efteråret 1995: 

Stævne: 

21/8 GIF - Skjern GF2 1-2

Spjald IF - GIF 1-0

Sdr. Felding - GIF 4-1
Stævne: 

28/8 GIF - Videbæk IF 5-1

GIF - Sjald IF 3-0

GIF - Sdr. Felding 2-1

Stævne: 

4/9 Skjern GF2 - GIF 1-1

Spjald IF - GIF 0-1

Videbæk IF - GIF 0-2

Stævne: 
11 /9 GIF - Videbæk IF 4-1

GIF - Skjern GF2 3-3
Sdr. Felding - GIF 2-4

31 



Cykelsponsorsucces 

Det nu afholdte cykelsponsorløb må vi 
fra initiativgruppens vegne nok beteg
ne, som en stor succes. Ja, hvem 
havde i sin vildeste fantasi, forestillet 
sig at 64 cyklister på blot 100 minutter, 
kunne køre ca. 39.000 kr. hjem. En 
timeløn på tæt ved de 25.000 kr., til 
murstenskassen, GUF samt GIF's 
ungdomsafdeling. 
Flot kørt! 

Vi vil hermed rette en stor TAK! til 

alle der har gjort dette muligt! 
Specielt: 

Til cyklisterne: 
-- der stred sig gennem blæsten. 
Til gavesponsorer: 
-- der gjorde det lidt mere spændende 
at deltage. 

De ti mest Qengeindbringende cyklister: 
Nr. Navn KM 

1 Torben/Esben Sønderby 20,4 
2 Line Sørensen 32,0 

} Frederik Anneberg 25.5 
4 Jannie Pedersen 22, 1 
5 Ulla Kjærgaard 37,4 
6 Michael Knudsen 30,6 
7 Thomas Asmussen 27,2 
8 Rigmor Anneberg 23,8 
9 Arne Pedersen 39, 1 
10 Nicolai Asmussen 23,8 

Til personlige sponsorer: 
-- der havde sat sin autograf /adr. + 
et beløb til formålet. 
Til løbssponsorerne: 
-- der ligeledes havde sponsoreret til 
løbsdeltagerne. 
Til alle hjælpere: 
-- administration, tællere, servicefolk 
og vore egne vagter. 
Til Hjemmeværnspolitiet 

der dirigerede trafikken sikkert 
gennem årets landsby. 
Til Cykelhjørnet/Per Ørum 
-- for at have leveret de tre hoved
præmier. 
Til Landbobanken: 
-- for god opvartning .. 

Beløb Præmie 
3.500 kr. Cykel 
1 .800 kr. Cykelhjelm 
1.500 kr. CvkelcomQuter 
1 .414 kr. 
1.385 kr. 
1.368 kr. 
1.274 kr. 
1 .190 kr. 
1.010 kr. 
1 .002 kr. 

På arrangørernes vegne: Ole Østergaard, Mogens Ballegaard og Arne 
Pedersen. 
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Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS 

Afholder Generalforsamling 

Tirsdag d. 28. november 1995 kl 1930

Også i år begynder vi med virk
somhedsbesøg, denne gang hos: 

Dana Vinduer Aps 
Ørnhøjvej 1 8, Grønbjerg 

P.b.v.

Generalforsamlingen fortsætter herefter på : 

Grønbjerg Kro kl. ca. 20
30

Dagsorden: 1 : 
2.1: 
2.2: 

3: 

4. 
5. 
6. 

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

Kristen Agerlund.

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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På en pæl i Grønbjerg. 

Lav redekasse 

til 

TÅRNFALK 

Alle har set den. En rovfugl på svirren
de vinger, som en helikopter. Det er 
Tårnfalken, der er på udkig efter en 
mus. 
Tårnfalkehannen er klarest i farven, 
med en murstensrød overside med 
sorte pletter og lys okkerfarvet undersi
de. Hunnen og ungfuglene har en 
rustrød overside med striber. Størrel
sen er som en due. Silhuetten er som 
en falk, altså med lange tilspidsede 
vinger. Tårnfalken er tillige den eneste 
almindelige falkeart i Danmark. 
Tårnfalken kan ikke selv bygge rede, 

Sådan skal en tårnfalke-kasse se ud: 

Materialer: 
Kassen bør samles med 
galv. skruer/søm fordi 
disse ikke ruster. Træet 
kan være ru brædder eller 
f.eks. vandfast krydsfiner.
T aget kan· forsynes med
tagpap og kassen skal
helst males på ydersiden
med et træbeskyttelses
middel for at forlænge
kassens levetid. Husk at
lægge redemateriale i
bunden af kassen, dette
skal være hårdt sammen
presset halm.
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og er derfor afhængig af om den kan 
finde et egnet sted at yngle. Dette 
kunne være på en gesims, i en høj 
bygning eller i en gammel krage- eller 
skaderede. Tidligere havde mange 
tårnfalke og ugler deres redeplads i 
kirketårne (heraf navnene Tårnfalk -
Kirkeugle), men dette kan ikke lade sig 
gøre mere da disse de fleste steder er 
lukket for at undgå svineri. 
Her kommer du ind i billedet for det 
har vist sig at fremstilling og ophæng
ning af redekasser, er til god gavn for 
arten. 



Om de vil bruge den? Det kan du tro.
Bare kassen er ophængt det rigtige
sted, så skulle der være en god
chance.
Jeg fabrikerede således 4 sådanne
kasser sidste vinter. De 2 blev op-
hængt i kirketårne, mens de 2 andre
blev anbragt på en gammel telefonpæl
6-7 meter oppe, med frit udsyn over
det åbne land og gerne med eng,
brakmark eller andre muserige områ-
der i nærheden. Kassen kunne evt.
også hænges op på en silo eller
lignende. Alle 4 kasser blev besøgt og
der blev ynglet i 2 eller 3 af dem.

Tårnfalke-dag bog, "Sand bækvej" :

512-95:

Vi får spændt tårnfalkekassen på en telefon-
pæl og får den med møje og besvær rejst op
efter flere forsøg. Telefonpælen står ca. 25
meter fra vort udhus og åbningen vender mod
øst. Mon det er anstrengelserne værd? Står
den for tæt på vores udhus.

113.

I dag så vi for første gang at en tårnfalk havde
fået øje på kassen.

1914:

Et par kigge kassen an. Flyver ind i kassen og
flyver skrigende rundt om vort hus.

2214.

Parret ses dagligt. Flyver skrigende rundt,
Hannen ved kassen om eftermiddagen.
Hunnen sad oven på kassen om aftenen. Fløj
og kom tilbage igen.

2314:

Begge sidder ved siden af hinanden på en
hegnspæl. Senere parrer de sig nede på
marken.

3014.
Hunnen er gået på reden. Hannen flyver til
reden og konverserer med fruen, leverer mad
til hende. Således 4-5 gange i løbet af
eftermiddagen uantastet at vi går i haven.

Maj:
Tårnfalkene ses ind imellem, men der er

rimelig ro omkring redestedet. Mon der
overhovedet kommer nogen unger. Kattene
prøver at kravle op ad telefonpælen og det
sætter sindene i kog på toppen. Begge fugle
er der med det samme for at skælde ud over
hovedet på en lidet dristig kat.

Juni:
Sidst på måneden begynder begge fugle at
fodre. Jeg kan se en enkelt grå uldtop over
redekanten i min store kikkert (25 x fotnstørrel-

se).

117:

Min.3ungerikassen,

217:

Hele 5 halvstore unger i kassen, er begyndt at
smide dunene.

417:

Ungerne sidder og følger med i hvad der sker
udenfor deres hjem.

9l7i
Ungerne bliver fodret af deres mor. Hun
sidder og piller kødstumper til de 5, som
sidder pænt på række og venter.

1ol7:
Man kan skimte rygstriberne gennem dunene.
Ungerne træner med vingerne.

1617:

Ungerne begynder at forlade barndomshjem-
met og flakser usikkert på deres vinger og
undersøger nærområdet.

Aug-okt:
Vi ser og hører "vore" tårnfalke hver dag, når
de afsøger terrænet for noget spiseligt. De
bruger stadig kassen også til overnatning for
vi ser af og til en falk flyve ud deraf.

Konklusion:
Det var den sommer, men spændende
at iagttage disse vore fjerede naboer
det har det været, og nu venter vi
spændt på næste år.

Med venlig hilsen:

Lars Holm Hansen
Sandbækvej 26
Tlt: 97384424.
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BOLDSPIL OG

Hvad har det i grunden at gøre med
hinanden, vil en del nok spørge om.
Faktisk en hel del, men det kommer vi

til .

For første gang i mange år har det
desværre ikke været muligt at finde en

leder, der ville tage sig af motionsda-
merne i Grønbjerg. Mange er blevet
spurgt, men altså uden held.
Dermed stod gymnastik salen fri 1 time
hver mandag aften.

Vi var derfor et par stykker der fik den
ide, at lave en form for alternativ
motion.

Mandag d.16. oktober var første gang
det skulle prøves, og undertegnede
havde lovet at stå for aftens forløb.
Udgangspunktet blev bolden, og ud fra
den la.ve og spille forskellige spil med
bolden. Men også andre lege og
stafetter er og vil blive brugt.
Den første gang var vi .....øh, nok til at

JULEFROKOST.

vi fik sved på pande, men vi er siden
blevet lige akkurat nok til, at kunne
lave et par hold, og vi har også været
nok til at vedtage, at vi ville holde en
juleafslutning, med en JULEFROKOST.

Dermed blev gåden løst om hvad
boldspil og julefrokost har at gøre med
hinanden.
Når du nu sidder og læser dette, og
tænker, jamen hvor lyder det vel nok
spændende, så er det eneste du skal
gøre, finde dine gamle lasede kondi-
sko frem og komme ned/op/hen til
gymnastiksalen en mandag aften kl.

19.30 og deltag i, ja hvem ved, måske
bliver det volleyball, eller hockey,
eller...... , kan du ikke den ene dag er
du altid velkommen den næste.
Alle er velkommen bare du er mand
eller kvinde, ung eller gammel . Vi har
plads til flere vel mødt.

Venlig hilsen N. K. VENDELBO

TAK
For alle de frivillige bidrag til Runestenens slunkne kasse.

Vi kan nu lave dette og næste nummer uden at skulle bekymre
os om bladets økonomi.

Redaktionen
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Mindeord. 

Forhenværende gårdejer LINDE 

KRISTIAN MOURIDSEN døde på 

Spjald Plejehjem den 16. september 

1995. Han blev 86 år. Linde Mouridsen 

blev født i Nørre Omme sogn den 16. 

april 1909 som søn af gårdejer Niels 

Mouridsen og hustru Mette Marie, født 

Jakobsen. Han var den sidst efterle

vende af en børneflok på 6. Linde 

Mouridsen har i sine unge år været 

ude at tjene som landbrugsmedhjæl

per på forskellige gårde, men det var 

ikke i så mange år, da der var brug for 

hans arbejdskraft hjemme på fødegår

den. Efter faderens død den 20. febru

ar 1947 passede han bedriften, og 

moderen blev boende og holdt hus for 

ham. Efter hendes død den 18. august 

1954 overtog han "Kidal" på 70 tdr. 

land og en større besætning. Linde 

Mouridsen, der forblev ugift, havde 

derefter i mange år husbestyrerinde til 

at klare det huslige arbejde. De sidste 

år på gården boede han alene. Vin

teraftenerne kunne undertiden blive 

lange, men så længe han havde 

kræfter dertil, deltog han flittigt i 

menighedslivet i kirke og missionshus. 

Sit åndelige ståsted havde han i Indre 

Mission. I mange år tog han i fritiden 

bilen og kørte en tur, og da havde han 

ofte nu afdøde Bent Holmgaard med. 

For en lille snes år siden afhændede 

Linde Mouridsen gården og gik på 

pension. Til at begynde med boede 

han i en ældrebolig, men sygdom 

bevirkede, at han senere flyttede ind 

på Plejehjemmet i Spjald, hvor han fik 

en kærlig og omsorgsfuld pleje. 

Linde Mouridsen var et alvorligt og 

stilfærdigt menneske, der ikke tog livet 

let. Undertiden synes han ikke tilstræk

kelig robust til livet i denne brogede 

verden. Til tider døjede han med 

psykiske nedture. Han var helt igen

nem et reelt menneske. Samvittigheds

fuld som han også var, stillede han 

store krav til sig selv i handel og 

vandel. Linde Mouridsen var glad for 

sang og musik, og han kunne nyde at 

lytte dertil, når han afspillede bånd, 

eller der var en god udsendelse i 

radioen. I sine yngre år havde han lært 

sig at spille på harmonika, og i sine 

ældre dage kunne han, når der var 

lejlighed dertil, vise, at han ikke helt 

havde glemt at være udøvende 

musiker. 

Den sidste tid gjorde både sygdom og 

alderdomssvækkelse sig stærkt gæl

dende. Linde Mouridsen var nu meget 

træt, kræfterne svandt helt bort, og han 

var forberedt på, at nu var hans livsløb 

her på jorden til ende. Mæt af dage 

sov han stille ind. 

INGOSTINUS BANK OLESEN, kaldet 

INGO døde på Ringkøbing sygehus 

den 4. oktober 1995. Han blev 84 år. 

lngostinus blev født den 8. juni 1911 i 

Timring sogn som søn af Hans Møller 

Olesen og hustru Kirsten, født Iversen. 

Han var ud af en stor børneflok på 13, 

hvoraf to søskende døde som helt 

små. Det varede ikke mange år, før 

familien flyttede fra Timring til Grøn

bjerg, og her tilbragte lngostinus det 

meste af sin barndom. Da der var 

mange søskende, har han sikkert tidligt 

været ude at tjene som hyrdedreng. 

Efter konfirmationen var han land

brugsmedhjælper på forskellige gårde 

i de omliggende sogne. Senere blev 
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han gårdbestyrer i Skråstrup, Nørre 

Omme sogn. Den 8. maj 1938 blev 

lngostinus i Nørre Omme kirke viet til 

Oda Regina Kristensen, som var født 

og opvokset i Nørre Omme. Hun var 

datter af konduktør Jens Kristian 

Kristensen og hustru Kristine Marie 

Madsen. lngostinus har gennem årene 

været beskæftiget på forskellige 

arbejdspladser. Han har blandt andet 

arbejdet ved vejvæsenet, ved Jydsk 

Telefon samt ved et entreprenørfirma. 

Familien voksede efterhånden med tre 

børn, to piger og en dreng. Men 

forholdsvis tidligt mistede lngostinus 

sin hustru og børnenes moder Oda. 

Efter at have været svagelig i en del år 

og bl.a. at have lidt af sukkersyge 

døde hun den 8. marts 1968 i en alder 

af 51 år. I de senere år har lngostinus 

haft stor glæde af at deltage i Ørnhøj 

pensionistforenings sammenkomster 

og øvrige arrangementer. Her fik han 

en større venneskare, og som det mest 

betydningsfulde for ham lærte han 

Kristiane Nielsen at kende. Hun var 

enke efter Jørgen Nielsen, Haugbjerg. 

De flyttede sammen i Rindum, og det 

blev til stor glæde for dem begge, en 

række gode år. Kristiane Nielsen døde 

den 16. september 1992, og det var et 

hårdt slag for lngostinus. Alderdom

men gjorde sig efterhånden tydeligt 

gældende, og for godt 2 år siden 

flyttede han i beskyttet bolig for så den 

sidste tid at tage egentligt ophold på 

plejehjemmet i Rindum. Efter et kort 

ophold på Ringkøbing Sygehus sov 

han ind den 4. oktober. For nogle år 

siden var lngostinus ofte sammen med 

Kristiane på besøg hos familie og 

venner, ligesom hjemmet i Rindum 

altid var åbent og gæstfrit. lngostinus 
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Bank Olesen var et stilfærdigt, rart og 

omgængeligt menneske. Han mindes 

som en kærlig familiefar, der var 

forstående og havde svært ved at sige 

nej til ønsker fra børnene, hvis han på 

nogen måder kunne opfylde dem. 

MAREN MAJGAARD KRISTENSEN, 

født JENSEN døde den 19. oktober 

1995 på Centralsygehuset i Holstebro 

80 år gammel. Maren Majgaard blev 

født den 18. september 1915 i Nørre 

Omme sogn. Hun er datter af Henrik 

Jensen og hustru Mette Marie, født 

Nielsen. Indtil Maren Majgaard for godt 

et år siden fik en blodprop i det ene 

øje havde hun haft den glæde at have 

et godt helbred. Hun var ikke alene i 

stand til selv at bo i eget hus og sørge 

for den daglige husholdning, men 

formåede også at række en hjælpende 

hånd, f.eks. ved at gøre indkøb for 

gode naboer. Maren Majgaard har altid 

været et flittigt og energisk menneske. 

I mange år hjalp hun sine to yngre 

søskende, der var handicappede, og 

gav dem en god og kærlig pleje. 

Maren Majgaard var et uselvisk og 

mildt menneske, der ved sin smidig

hed havde let ved at omgås andre og 

vinde sig venner. 

Den 2. august 1935 blev hun i Nørre 

Omme kirke viet til Ejnar Majgaard 

Kristensen, som var smedesvend. Han 

var født og opvokset i Nørre Omme 

sogn. En kort tid bosatte parret sig i 

Dejbjerg sogn, men få år efter blev 

Ejnar Majgaard cykelhandler i Grøn

bjerg, og det var han til sin død. Han 

døde pludseligt den 8. juli 1980, 68 år 

gammel. I ægteskabet var der fire 

børn, men familien havde den store 

sorg at miste en søn og broder, 



Jørgen Henrik Kristensen, der døde af 

sygdom kun 14 år gammel, et halvt år 

efter sin konfirmation. Senere er famili

en vokset med svigerbørn, børnebørn 

og to oldebørn. Det sidste skud på 

stammen nåede Maren Majgaard at se. 

Selv svag og afkræftet glædede hun 

sig meget over at se den nyfødte. Hun 

følte, at slægt skal følge slægters 

gang. Foruden at være en god og 

opofrende moder har Maren Majgaard 

omfattet hele familien med sit kærlige 

sind og tanker. Den yngste datter 

Anne-Mette og svigersønnen Laurids 

Borup med familie bor i Australien. 

Maren Majgaard har tre gange taget 

den lange rejse for at besøge familien 

der, og den ene gang opholdt hun sig 

i Australien i et halvt år. Det var en stor 

oplevelse for hende. Til Maren Maj-

Kom 
ind i en
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere! 

gaards store glæde kom datteren 

pludselig på besøg på Centralsygehu

set i Holstebro. Da var Maren Maj

gaards kræfter ved at ebbe ud, og hun 

havde da også kun kort tid tilbage at 

leve i. Maren Majgaard var ægte 

grønbjergbo, og som det hjælpsomme 

og elskværdige menneske hun var, vil 

hun blive savnet af mange. Hun kunne 

følge levende med i sognets liv både i 

nutiden, og hun kunne drage gode 

minder frem fra tiden, der svandt. 

Også af den grund var hun god at 

gæste. Gæstfri og imødekommende 

var hun. Størst vil sorgen og savnet 

naturligvis blive for Maren Majgaards 

børn og øvrige familie. Vi kan glæde 

os over, at hun fik et godt liv og kunne 

være i fuld vigør til for få måneder 

siden. 
Ernst Mølgaard Ottosen. 
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Grønbjerg Møbelindustri - GM Limtræ 

I 1986 gik to møbelarbejdere på en 

fabrik i Mejdal, og overvejede at starte 

deres eget. De mente at der var nogen 

ting deres arbejdsgiver gjorde forkert, 

og at de - hvis de rettede fejlene - godt 

kunne starte en god lille produktion for 

sig selv. 

De to mænd begyndte at tage rundt 

og se på forskellige møbelfabrikker, og 

en dag var de oppe at se Sønder

gaards Møbelfabrik i Ørnhøj, fabrikken 

var gået konkurs, og var derfor til salg 

til en overkommelig pris. Imidlertid blev 

der noget vrøvl med fabrikken om 

hvordan de to mænd skulle overtage 

den, og enden på det hele blev at de 

lod være med at overtage den, selvom 

den ene mand allerede havde sagt sit 

job op. 

En dag ringede Den Ene Mands 
Gamle Mester, og sagde at de to 

mænd skulle starte i En lille By i 

nærheden. Den Ene Mand spurgte så 

om de havde nogle lokaler i Den lille 

By, og fik af vide at han bare kunne 

tegne sin fabrik som han ville have 

den, så skulle Den lille By nok bygge 

den. Det sagde Den Ene Mand natur

ligvis ja til, og fandt sammen med sin 

�DANA 
VINDUER; 
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Gamle Mester ud af, at han lige så 

godt kunne blive svend hos ham igen, 

og så selv bygge fabrikken. 

Da Fabrikken var færdig, startede De 

To Mænd en møbelproduktion i Den 

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

"r 

97 38 42 85 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 



lille By, og Fabrikken gik over al 
forventning, snart måtte De To Mænd 
ansætte nogle flere folk til at hjælpe 
sig, og i løbet af kort tid voksede 
antallet af medarbejdere fra 2 til 35. 

De To Mænd: 
Den Ene Mand: 
Gamle Mester: 
Fabrikken: 
Den lille By: 

John & Holger 
John Asmussen 

Peter S 
GM Limtræ 

Grønbjerg (Årets Landsby) 

I 1994 gik det så godt, at Fabrikken 
besluttede at købe bygningerne af Den 
lille By, i stedet for at blive ved med at 
leje dem. 
Efter nogen tid ansatte Fabrikken 
endda to flygtninge, uden noget til
skud, og uden nogen forskelsbehand
ling mellem dem og de andre ansatte, 
og skønt de knap nok kunne forstå 
hinanden, fandt de dog sammen ud af 
det alligevel. 
Et initiativ som lykkedes - et frisk pust 
af aktivitet - en arbejdspladsmæssig 
saltvandsindsprøjtning - kald det hvad 
i vil (fx. GM Limtræ). 

' I 
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Tak til: 
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling. 
Ansatte på GM Limtræ 
Petar og Mussa 

PROFESSIONELLE FOTO

OPGAVER LØSES KREATIVT 

�) 
Finn Krogh Jørgensen 

Tit /Fax: 97 38 40 59 

BRUGSEN 

TÆT PÅ DIG 
OG DIN HVERDAG 

i'[] �� , •in--r-r.r·"""1�\T,1TT,.i;q="- •· 0
:: • 
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i .. �.'. 1l�W"1;>, · :- ��J��"- -= =-l�j���-:-·- -.-·,,·--·- mere end en dagligvarebutik. Her
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. �- · _ L,.:,;..::'.::•0.::,;:;;;_,; .> _.. kan du også købe benzin og bestille fyrings-
-�:-:::�/::.:-·:�:::::-:--· .. · olie. Brugsen har postekspedition samt håndkøbsudsalg

og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film 
til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få 
lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg (også søndag) og meget mere. 

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

OGSÅ I BRUGSEN: Online Tips & Lotto. 
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Kend din by! 
Gæt hvor billedet til 

højre er taget i Grøn

bjerg. Indlever dit svar 

til en fra redaktionen 

eller i servicebutikken 

senest d. 29. decem

ber, og du deltager i 
lodtrækningen om en 

lille præmie. Max. 1 

svar pr. deltager. 

VIKINGEN ER LØS 

Vinderen af konkurrencen i nummer 16 blev: Birthe Jensen. 

Billedet var taget ved Brugsen (nordsiden). 

Nr. Omme kirke har fået egen telefon men fra sædvanligvis velunderrettet 
kilde forlyder det at man dog ikke kan få fat i Pastor Mølgaard Ottosen 

midt under prædiken, eller ved andre kirkelige handlinger. 

Der er vedholdende rygter fremme om, at man efter to køkkenbrande på 
Ommegårdsvej vil oprette et køkkenbrandværn i området, da man ikke 

kan forudse hvem der bliver den næste. 
Fra redaktionel hold står vi noget uforstående over for problemet da man 
har en branddam lige uden for køkkendøren. 

Vidner har i efteråret set folk fra Videbæk kommune sætte små gule skilte 
op ved indfaldsvejene til Grønbjerg. Vi er lidt i tvivl om, hvordan påskriften 
"SÆT FARTEN NED" skal tolkes, men det kan tænkes at være en 
opfordring til byens initiativrige indbyggere. 
Skiltene er blevet fjernet igen, men det vides ikke om kommunen selv har 
fjernet dem, eller andre har taget dette initiativ. 



Gule Fanden. 

Knud så sig om i gård og mark, han så også 
Marie i frastand, og det blev ham sagt, at det 
var et forældreløst barn, som af barmhjertighed 
for slægtskabs skyld var opdraget der i huset: 
han samtalte en del med mor og datter, og 
denne blev mere og mere indtaget i ham, og 
havde gerne set, at han uden videre var optrådt 
som frier. Det gjorde han dog ikke. Han var 
tilbageholdende og forsigtig, men var villig til at 
komme der i gården som avlsstyrer, og at han 
ikke betingede sig nogen løn, var næsten det 
eneste kendemærke på, at han tænkte på en 
nøjere forbindelse. 
Hen på eftermiddagen tog han afsked, og 
Johanne fulgte ham på vej, da hun måske nok 
ville have et ømmere forhold indledt, thi hun 
kunne ikke ganske istemme sin mors ros over 
den rolige og fornuftige måde, hvorpå han 
syntes at tage sagen. Følgeskabet førte dog 
nok ikke til noget. 
Få dage efter kom han til Holmgaard med sit 
flyttegods og tog fat på sin gerning, men om 
hans fremtidige stilling i gården blev der ikke 
talt for det første, skønt adskilligt tydede på, at 
denne sag var på det rene. 
Nu kunne man ikke længer skjule Marie for 
ham, og nu så han nok, at Marie var udmærket 
smuk: men det brød han sig ikke videre om, thi 
det var allerede fortalt ham. at hun var en snavs 
tøs, der ingenlunde var så taknemmelig, som 
hun burde være, for den godhed, der var vist 
hende. Om bedstefaderen blev det sagt ham, at 
han tilbragte tiden i sin seng og lænestol og var 
som et ufornuftigt og hjælpeløst barn. Det 
syntes Knud, at han blev omtalt på en udelta
gende måde, og den første søndag, han var i 
gården, gik han selv ind for at se til den gamle. 
Den hvidhårede olding sad i en halmstol med 
hænderne hvilende på skødet og hovedet 
sunket ned på brystet. Karlen tog hans hånd, 
men den lå slap i hans og sank død ned, da 
han atter gav slip på den. Men inden Knud 
vidste, hvad han videre skulle sige eller gøre, 
kom Marie farende ind og fløj hen til den 
gamle: hun aftørrede hans ansigt, ordnede lidt 
ved hans hår og klæder, kyssede ham på 
panden og sagde: »Det er den fremmede karl, 
der skal være her i gården. « 

»Han bryder sig ikke om mig, « svarede den
gamle. 
»Jo, det gør han vist. Han er kommen for at se 
til dig. 

Snak lidt med ham. 
»Jeg er gammel,« sagde Peder Madsen.
»Forstod I, hvad jeg sagde, bedstefar! Det er en
fremmed karl, der skal være her i gården og
passe kvæg og avl og alting. Fortæl ham lidt
om de gamle dage, mens I var ung. « 

»Bliver du ikke hos mig, Marie?« 

»Jeg kan ikke; men jeg kommer igen, så snart 
jeg kan.« 

»Ja, det gør du. Gud velsigne dig! « 

»Han husker bedst, hvad der er sket for længe
siden såsom den gang han byggede gården
op, efter at den var brændt,« sagde pigen til 
Knud, da hun gik ud af døren.
»Hun kommer igen, så snart hun kan,« sagde
oldingen halvt for sig selv og halvt henvendt til
den fremmede.
»Det gør hun vistnok, « lød svaret: »men hvordan
var det, hun sagde? Er gården ikke brændt en 
gang?« 

»Om den er?« sagde Peder Madsen. »Jo det er 
den rigtignok, « og nu blev han ret livlig og
begyndte at fortælle om sine ungdomstildragel
ser, dog så, at han tit tabte tråden og tit
forvekslede Marie, hans ungdoms hustru, med
Marie, hans hjælpeløse alderdoms trøst og
støtte. Den unge hjalp ham på gled igen, når
det løb sur for ham, således gik der en times
tid, og den gamles livlighed syntes at øges:
men så blev der kaldt på Knud, og han forlod
ham.
»Hvordan kunne du holde det ud at sidde så 
længe og høre på bedstefars vrøvl?« spurgte
Johanne. »det er der da hverken sans eller
mening i. « 

»Å jo, det synes jeg dog nok, der er, og i alt
fald er det vel umagen værd at hjælpe til at
fordrive en lille stunds kedsomhed for en
gammel mand, der er så hjælpeløs og ensom. « 

»Ensomheden har ikke noget at betyde, for 
Marie hænger jo over ham til enhver tid. Ja,
hvad jeg værst kan lide hos den gamle, er det
ækle kæleri med Marie. Hendes navn har han 
altid i munden: det synes ordentlig, som han 
smager på det, og man må tro, at i hans tanker
er der slet ingen anden, der duer noget.« 

»Sig mig. « sagde Knud, »hvem er egentlig
Marie, eftersom du og hun har bedstefar til 
fælles og dog ikke er søstre? « 
»Ja, jeg kunne nok sige dig det, men vil du vide
det. må du dog helst spørge Marie selv. Hun er 
den bedste kender af hendes eget slægtregi-
ster. « ....... fortsættes
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