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LEDEREN. 
Hvor møj ska' vi gi' ? 
Hvor møj er det værd ? 

Overskriften er fra revyen 1991 

Grønbjerg, hvor det drejede sig om 

indsamlinger til forskellige fester og 

mærkedage. 

Den er måske lige nu mere aktuel når 

det drejer sig om indsamlingen til det 

nye aktivitetscenter i Grønbjerg. l 

mange tamilier er spørgsmålene blevet 
vendt op til jul. Der er måske overtræk 

på kontoen eller kassekreditten er i 

bund -så "Hvor møj ska' vi gi' ?". 

Som en "ledetråd" har Grønbjerg-2000 
bag i indsamlingstolderen vist låneek

sempler på beløb fra 1500 til 1 0500 kr, 

så ved man da hvad forventningerne 
cirka er. 

Men "Hvor møj er det værd ?" - det er 

der ingen der ved. For det tørste er der 
ingen der ved hvor meget der bliver 
samlet ind, for det andet er det kun de 

færreste der ved hvor meget man får 

for et bestemt beløb. 
Det totale budget er på godt 3 millioner 
kroner, men "vi bygger tor de midler, 

der kommer ind, og vi bygger ikke for 
flere midler, end der kommer ind" -

sådan skriver Grønbjerg-2000. Men 
hvad nu hvis der kommer 1 million ind 

- hvor meget og hvad får vi så for 

pengene? 
Findes der en prioriteret liste over 
byggeriets enkeltdele eller skal det tørst 

bagefter afgøres ved et "hunde

slagsmål" i Grønbjerg-2000's repræsen

tantskab? 
Til disse spørgsmål kunne man godt 

ønske sig flere oplysninger - hvis de

findes. 
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Det er meningen at byggeriet skal 

gøres færdigt på længere sigt. Det vil 

sige, at hvis der i tørste omgang ind
samles 1 million så skal der bygges tor 
dem. Senere skal resten af pengene 

samles ind for at gøre projektet færdigt, 

men man kan godt frygte at gassen går 
at 'indsamlings-ballonen' når første 
etape af byggeriet er afsluttet. 

Det er ikke svært at se fordelene ved at 

få aktivitetscenteret i Grønbjerg -det vil 

blive et stort plus for byen og kan være 

kraftigt medvirkende til at "holde Grøn

bjerg oppe i omdrejninger". 
"Hvor møj ska' vi gi' ?" -Den gode vilje 
er sikkert til stede de fleste steder, men 

mange familier har andre ting at tage 
hensyn til når midlerne skal fordeles. 

RUNESTENEN 
Redaktører: 

Mogens B allegaard (mb). S�Jnderkjærsvej 9. 
Tif: 97 38 43 32 

Finn Krogh Jørgensen (!kj). Ørnhøjvej 30. 
TIIJFax: 97 38 40 59 

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa (.ieb ). Frydendalsvej l. 
Tif: 97 38 43 57 

Skribenter: 

En familie i Grønbjerg: 
Hanne Kjærgaard (hk). Kjærgårdsvej IO. 
·m: 97 38 40 94 

Personportrætter m.m.: 
Ingrid Kirk (ik). Holmgårdsvej 2. 
·n f: 97 38 40 zo 

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. 
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�Nyt fra Byrådet.

Jeg vil denne gang fortælle om nogle 
gode oplevelser jeg har i forbindelse 
med mit job i Videbæk. 
Når vi bliver gamle nok, får vi en 
hilsen og en lykønskning fra Kommu
nen. 
Det starter med 90 års fødselsdagen 
og fortsætter ved 1 00 år og derefter 
bliver det hvert år. Jeg har for nylig 
været til 1 01 års fødselsdag. Også 
diamantbryllupper og alle bryl lupper 
derefter markeres. 
Jeg har i årene der er gået, været 
ude med mange blomsterhilsner i 
Grønbjerg og på Spjald Plejehjem. 
Det har glædet mig at besøge jer, -at 
få en kop kaffe og en snak om både 
gamle dage og nutiden. 

Tak for gæstfriheden og Godt Nytår. 

Hilsen Gudrun Nyborg 
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�TE Servicemeddelelser � 

Åbningstider: 
Læge H. Thomsen 

Tittid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 

Ttf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 
Folkebibliotek: 

Mandag: 1500 - 1?"" 
Torsdag: 1800 - 2000 

Ttf: 97 38 41 77 

Galleri Jylland: 

Lørdag: 1400- 1?"" 
Søndag: 1400- 1?"" 

Samt efter aftale 
Ttf: 97 38 41 38 

Klip og Krøl: 

Mandag: 900 - 11"' 
Tirsdag: 900 - 11"' 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900- 11"' 
Fredag: 900 - 173fJ 
Lørdag: Lukket 

Ttf: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

Mandag: Lukket 
Tirsdag: 1100 - 2300 
Onsdag: 1100 - 2300 
Torsdag: 1100 - 2300 
Fredag: 1100 - 0200 
Lørdag: 1100 - 0200 
Søndag: 1100 - 2300 

Ttf: 97 38 44 50 

Brugsen: 

Mandag: 800 - 1730 
Tirsdag: 800 - 1 7JtJ 
Onsdag: 800 - 173fJ 
Torsdag: 800- 173fJ 
Fredag: 800 - 1 800 
Lørdag: 800 - 1200 
Søndag: 730- 93fJ 
Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: 

Alle hverdage: 
93fJ- 1200 

Posthuset er lukket 
fra 

Post indleveret efter 
133fJ bliver sendt ef
terfølgende hverdag. 

Ttf: 97 38 40 42 

Landboban køn: 

Mandag: 930 - 1200 
Tirsdag: 93fJ - 1200 
Onsdag: 930 - 1200 
Torsdag: 133fJ - 1730 
Fredag: 133fJ- 1� 

Ttf: 97 38 40 49 

Grønbjerg - 2000 
Servicebutik: 

mandag & onsdag 
9oo - 12oo 
tirsdag & torsdag 
1500 - 1800 
fredag 1200 - 1500 

Ttf/fax: 97 38 48 08 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1800 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 

Søn-og helligdage kl. 17'15 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag - fredag kl 800 - 2000 
Lørdag kl 800 - 16"' 
Søndag kl 1100 - 2200 

Ttf: Videbæk 
Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

Vagtlægen: 97841800 

Billardklubben: Benny T. Lauridsen 97384265 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 
Grønbjerg - 2000: Mogens Sallegaard 97384332 
Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 
Havekredsen:. Ingrid Engestoft 97384010 
Husholdningsfor: Karin Demant 97384187 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 
Klubhuset: 97384076 
Jagtforeningen: Ejgil Skytte 
Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 
Lokalhistorisk: Peder Svendsen 
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 
Forsamlingshuset: 
Udlejn./Fiagalle Jørgen Demant 
Venstreforen: JørgeA Demant 
Musikforeningen: Birgit T. Jensen 
By- og Erhv.udv: Kristen Agerlund 
Børnehuset Best: Eva Broni 
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97384097 

97384073 
97384110 
97384335 
97384383 
973841B7 

97384�[., 
97384397 
97384381 
97384179 

Alarmcentralen: 

Menighedsrådet: 
Skolebestyrelse: 
Biblioteket: 
Byrådet: 
Børnehuset: 
Dagplejerep.: 
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 

112 

Knud Agergaard 97384098 
Ole Berthelsen 97384179 
T. Vestergaard 97384177 
Gudrun Nyborg 97384121 
Lone R. Lauritsen 97384066 
Eva Sørensen 97384065 
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 



JAN UAR Side Side 

MA 15 Indskriv n :::::::�::::::: 7 LØ 17 

TI 16 Dagen tiltaget med O t 38m SØ 18 Fastelavn SO Kirke ingen 27 

ON 17 MA 1g Fastelavn ::=::::øm::; 7, 31 

TO 18 TI 20 

FR 1g ON 21 Husholdn. Kirke!. Samf 19,41 

LØ 20 Senior start 10 TO 22 Sogneforen. Generalfors 17 

SØ 21 Kirke 10 FR 23 

MA 22 Husholdn. =&otm=m 15 LØ 24 

TI 23 Banko skolen 6 SØ 25 Kirke 10 

ON 24 Kirkelig Samf. 41 MA 26 :m:jit? 
TO 25 TI 27 

FR 26 Fællesspisning 15 ON 28 Åbent hus skole 7 

LØ 27 Rengøring i GBHus kl. 7°0 TO 2g 

SØ 28 Kirke 14 M ARTS 

MA 2g tts.:m::: FR Gymnastikopv 18 

TI 30 Generalfors. Jagtfor. 33 LØ 2 Badminton Deadline Nr. 19 18 

ON 31 SØ 3 Badminton Kirke 14 18 

FEBRUAR MA 4 itt�:m: 
TO Skolefest 7 TI 5 Mikro start 10 

FR 2 ON 6 

LØ 3 TO 7 Piger start (uge 1 O) 10 

SØ 4 Kirke 1 o FR 8 

MA 5 :te.=:::::: LØ g 

TI 6 SØ 10 Kirke 1 O 

ON 7 MA 11 Jt:;[{: 
TO 8 GIF Generalfors. 11 TI 12 

FR g ON 13 

LØ 10 Juniorer start 10 TO 14 

SØ 11 Kirke 14 FR 15 

MA 12 Vi- .::==:?::::::: LØ 16 Karaoke-aften Sognefore. 35 

TI 13 nt- SØ 17 Kirke 14 

ON 14 er- MA 18 :a:!: t 
TO 15 fe- TI 1g 

FR 16 rie ON 20 Forårsjævnd. Dagen tilt med 3 t og ?m 
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Bibliotektsnyt 
Grønbjerg folkebibliotek 

Åbningstid 
Mandage kl 1 5  - 1 7  

T arsdage k l  1 8  - 2 0  
Telefon:  97 38 41  77 

Biblioteksfi lialen i Grønbjerg har i 
1 995 haft et udlån på 5 1 37 bøger. Det 
er en beskeden stigning på 0,4 % i 
forhold til 1 994. Vi har fået de  nye 96 
budgetter til både skole- og folke
bibliotek. Vi må i det kommende år 
købe ca. 350 nye bøger. Jeg synes, 
at det er tilfredsstil lende og dækker 
vores behov for nyindkøb. 

Lærer ved Troldhede skole, Boy 
Petersen, har forsøgt sig som forfat
ter. Han har udgivet en roman med 
titlen "Grænseland 1 91 7". Han er 
sluppet vældig godt fra debuten. 

" 1 91 7. Krig i Europa. Verdenskrigen 
raser. Dernede i Frankrig - derovre i 

Rusland. Døde, sårede,  værkbrudne 
fra slagmarken. Dansksindede Nis fra 
Tønderegnen må under tysk krigstje
neste lade sit liv på slagmarken. Han 
rejste hjemme fra Anke i uvenskab -
nu var det l igegyldigt for Nis, men for 
Anke begynder lang tids smertelig 
kamp, - tabet af sin mand, - og slad
deren orn det, der skete. mens Nis lå 
i skyttegravene i Frankrig. Skammen. 
Udstødelsen. Ingen at betro sig til. 
Hvordan har krigen forvandlet menne
skene? Har umenneskeligheden taget 
over? Lidt af svaret findes måske ved 
Vidåen, da gæssenes efterårstræk 
satte ind." 

En barsk men gribende bog om 
krigens gru ude i Europa og hjemme i 
lokalsamfundet, og om spændingen 
mellem dansk og tysk i Sønderjylland 
få år før genforeningen og i det Sies
vig ,  som forblev tysk. Bogen findes 
på lokalbiblioteket 

Godt Nytår Torben Vestergård 

PLADESPIL 
BINCO/BANKO i CRØNBJERC 
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6. og 7. kl. afholder Pladespil på crønbjerg skole

Tirsdag d. 23. januar 1996 kl. 1900

Alle er velkommen 
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Nyt fra 
Skolebestyrelsen 
v/ Ole Berthelsen 

Formand 

Den 1 7. november holdt vi pædago
gisk dag sammen med lærerne. 
Emnet var skole - hjem samarbejde. 
Lærer Carsten Kenni ld fra Bjerringbro 
kom med et eksempel på et forældre-

. kursus, som sku lle hjælpe forældre til 
at medvirke aktivt til en god skolestart. 
Der har jo været megen snak om, at 
danske børn læser dårligere end børn 
i andre lande. og her er  det, at læreren 
måske skal have fat i forældrene og 
"opdrage" dem, stil le krav til dem. 
Læreren har børnene i varetægt den 
tid , de er i skole, men forældrene har 
et stort ansvar for at hjælpe børnene 
med at forberede sig. Alt i alt havde vi 
en god og lærerig dag, som gav 
inspiration til nye tiltag her på skolen . 
Først i november havde vi et fælles 
arrangement med Børnehuset, hvor 
bibliotekskonsulent Heimo Dalsgård 
snakkede om børn, bøger, læsning og 
skolebibl iotek. Arrangementet var ikke 
særlig godt besøgt, hvad g runden var 
herti l ,  ved jeg ikke, men der foregår 
måske bare for meget, så der er 
behov for at vælge fra. Jeg var des
værre også selv forh indret, idet Børn e
ungdom- og kulturudvalget holdt deres 
årlige møde med formændene for 
skolerne i Videbæk kommune. Efter 
mødet havde jeg en snak med Christa
Werge og Peter Sørensen ang. lukning 
af nichen ud mod Algade, og blev klar 
over, at vi nok ikke l ige nu skulle 

forvente, at få flere lokaler på Grøn
bjerg skole, så vores plads problemer 
kunne blive løst. 
Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling 
tilbød herefter at bygge nichen for os, 
mod at kommunen købte den tilbage 
i løbet af 3 år. Dette har Børne, ung
dom og ku lturudvalget indstillet ikke 
sker, men foreslår at skolen enten 
d rives som en ikke årgangsdelt skole 
eller en 6-klasses årgangsdelt skole, 
hvor 6. og 7. klasse overflyttes til 
Spjald skole. 

Dette kan vi ikke acceptere. 

Vi skal holde møde med Børne
ungdom- og kulturudvalget d. 1 O. 
januar herom . 
Selv om skolen føler sig lidt trykket, 
fortsætter dagligdagen jo alligevel på 
skolen , så når der startes efter juleferi
en ,  begynder forberedelserne så småt 
til skolefesten torsdag d. 1 .  februar, 
hvor 3 ./4. og 7. klasse opfører skole
komedie. 
Den 1 5. januar indskrives 1 O nye børn 
i børnehaveklassen, så vi bl iver 74 
børn i 96/97, mod 77 i indeværende 
skoleår. Vi forventer at få 1 4  børn 
indskrevet i 97 og 1 2  i 98, så vi 
g læder os over et stigende børnetal. 
1 uge 7 holder skolen vinterferie og 
den 1 9. februar fejrer indskolingen 
fastelavnsfest. Onsdag d. 28. februar 
er der igen åbent hus på skolen, hvor 
alle forældre og bedsteforældre er  
velkomne til at  følge undervisningen. 
Jeg vil hermed ønske alle et godt 
nytår! 
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Der var engang. 
v/ Palle Eriksen. 

God å gnubbe æ gumme mæ! 

Jørgen Engestoft efterlod sig ved sin 
død en stor samling af oldsager fundet 
i og omkring Grønbjerg . S idste som
mer blev oldsagerne lånt til Ringkjø
bing Museum for at bl ive reg istreret. 
Da jeg var ovre ved Ingrid Engestoft 
og hente de 
mange oldsa-
ger, var hånd
værkerne i fuld 
sving med at 
bygge om. De 
kom da også 
hen for at se 
på "de gamle 
sager". Peter S 
var der også, 
jeg synes jeg 
ville lave lidt 
sjov med ham. 
Men det skulle 
nu vise sig at 
gå helt anderle
des. 
M e l l e m  d e
m a n g e  f i n e  
fund var der 
n o g l e he l e
lerkar fra jernal-
deren for ca. 2000 år siden . Et af dem 
var en stor kop gravet frem ved Højris 
i 1 959. Den rummer tre gange så 
meget som en almindelig kop gør 
idag . "Ja, dengang i jernalderen fik de 
en ordentlig kop kaffe" sagde jeg lidt 
dril lende til Peter, vel vidende at kaffen 
først kom her til landet langt senere, 
nemlig i 1700-tallet. Det tog Peter S sig 
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nu slet ikke af, for han havde straks 
lagt mærke til et stort skår i randen af 
koppen. "Den er god til at gnubbe 
gummen med" sagde han med et 
underfundigt smil. Jeg blev noget 
overrasket. "Kender du ikke den 

historie?". Næ - det 
gjorde jeg ikke. Og 
så fortalte Peter 
den. 
Det var en mand, 
som blev budt en 
kop kaffe af en 
gammel kone. Han 
var noget forlegent 
ved det, da konen 
kun havde en kop , 
nemlig den hun 
selv brugte. Det 
kunne måske være 
det samme, hvis 
det ikke var fordi, 
kællingen havde en 
forfærdelig dårlig 
mund med rådne 
tandstumper. Men 
for ikke at være 
uforskammet sagde 
manden ja tak. Og 

det var nok heller ikke så slemt, han 
kunne jo bare drikke af koppen der, 
hvor den i randen havde et stort skår, 
og hvor hendes grimme mund ikke 
kom. Han drak så sin kaffe af hendes 
kop. Der gik så lidt tid ,  så sagde 
kæll ingen: "Nååeh, du tøw's osse, at 
den skårne kant er god å gnubbe æ 
gumme mæ" - Tak for kaffe! 



Lægen skriver 

v/Henrik Thomsen, 
Læge i Grønbjerg 

Sundhed. 

Godmorgen. 
hinanden; men 
start på dagen. 

Det ønsker vi ofte 
mange får en dårlig 

Til en god start hører et godt morgen
måltid og tid til at nyde det. Det er 
ikke altid ,  at appetitten er så god om 
morgenen, og mange kan først sp ise 
et ordentlig måltid ,  når de er kommet 
lidt i gang, men så er man tit så vidt i 
gang , at man ikke l ige kan holde 
spisepause. Barnet er måske et styk
ke inde i den første time i skolen og 
den voksne er begyndt på jobbet. 
Hvordan klares det? 
Det kan f. eks. være en god ide at 
stille vækkeuret efter, at der skal være 
tid til at spise morgenmaden. Så er 
muligheden i hvertfald til stede. 
Appetitten kan ofte vækkes ved at 

drikke et g las mælk, juice eller l ignen
de straks, man vågner. Det sætter 
gang i maven, mens de sædvanlige 
morgenrutiner klares. Derefter kan 
man sætte sig godt til bords. 
Morgenmaden bør svare nogenlunde 
til en fjerdedel af et døgns energifor
syning eller mere. Der er gået 8-12 
timer siden sidste måltid ,  og det er 
nødvendigt at få noget at stå imod 
med . 
Et godt fiberrigt morgenmåltid mind
sker sulten resten af dagen og mind
sker derved eventuelle vægtproble
mer. 
Undersøgelser viser, at hvis børn 
"glemmer" at spise morgenmad , fal
der deres koncentrationsevne i sko
len. De føler sig trætte og uoplagte 
og klarer sig dårligere i timerne. 
Voksne får tilsvarende problemer. Det 
har også kunnet påvises, at folk, der 
ikke har spist morgenmad. ikke bare 
spiser mere til frokost ( som forven
tet), men fortsætter med at spise 
mere resten af dagen, så de får flest 
kalorier. 

o 

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

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

med specialvævet 
luftgennemtrængeligt 
polypropylen, der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

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

Type Byg H Dia m. Pris 
Lagersilo SL 150 150tdr. 3m 3m kr. 2.130 
Lagersilo SL 200 200 tdr. 4m 3m kr. 3.040 
Lagersilo SL 250 250 tdr. 3m 4m kr. 3.080 
Lagersilo SL 340 340 tdr. 4m 4m kr. 3.480 
Lagersilo SL 41 O 41 O tdr. 5m 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, beluftnmgssæt. specialvæv til plantørring. 

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

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 
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Ka' du li' fodbold . . . .  

og har d u  lyst til at samarbejde med 
mennesker. der er bidt af en gal fod
bold , så giv os et praj! 

Børneudvalget i Grøn-

Det kan være som leder, træner, 
hjælpetræner. holdleder, kioskpasser, 
kridtmand m/k eller meget andet - vi 
har noget for enhver smag ! 

bjerg IF er meget interesseret i at høre 
fra alle de personer, der går rundt med 
"en lille Ricardo" i 

Opstart: 
Tid: 
Trænere: 

Opstart: 
Tid : 
Trænere: 

Opstart: 
Tid: 

maven, da der endnu er en ledig 
trænerplads. 
Arne Pedersen Tlf. 97 38 42 24. 
Jytte Ni lausen Tlf. 97 38 43 78. 

Mikroer årgang 1 990-91 
Onsdag 3. april 1 996 kl. 1 6.00-1 7.00 
Kaj Kragelund & Flemming Bendtsen. 

Mikroer årgang 1 989 
Tirsdag 5. marts 1 996 kl. 1 6.00-1 7.00 
Petar Kovacevic & Søren Ni lausen .  

Miniputter årgang 1 986-87-88 
Onsdag 3. april 1 996 kl. 1 7.00-1 8.00 

Gymnastiksalen. 

Gymnastiksalen. 

Skolens Stad ion. 
(l tilfælde af dårligt vejr er det i Gymnastiksalen) 

Trænere: Lotte Anneberg & Arne Pedersen. 

Opstart: 
Tid: 

Lilleputter årgang 
Onsdag 3 .  april 1 996 

1 984-85 
kl. 1 7.00-1 8.00 Skolens Stadion. 

(l tilfælde af dårligt vejr er det i Gymnastiksalen) 

Trænere : Martin Gammelgaard 

Opstart: 
Tid: 

Piger 
Uge 1 0 -

Trænere Grønbjerg IF: 
Trænere ØAB 86: 

Opstart: Dame Senior 

årgang 1 982-83 
nærmere program tilgår pigerne senere. 

Der er tilmeldt et hold i samarbejde med ØAB 86 (Ørnhøj-Abildå). 

Benny Lauridsen & Arne Pedersen. 
Hans Uhd Jakobsen & Bjarne Mikkelsen. 

Tid: Lørdag 20. januar 1 996 kl . 1 4.00 Klubhuset. 
Herefter er der træning på Skolens Stad ion og ca. kl. 1 6.00 er der supper på 
Kroen og informationer om sæson 1 996. 

Opstart: Dame Junior 
Tid: Lørdag 1 o. februar 1 996 kl .  1 4.00 Klubhuset. 
Herefter er der træning på Skolens Stadion og ca. kl. 1 6.00 er der lidt spiseligt i 

Klubhuset og informationer om sæson 1 996. 
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Blomstrende oplæg 

Jeg drømmer om en blomstereng ! 
Bare sådan ! Let og naturlig og fyldt 
med summende insekter. Selvfølgelig 
uden kvik og skvalderkål, senegræs og 
alt muligt andet umuligt, der gerne 
indfinder sig på sådanne "naturlige 
steder" . Kun de sarte og flygtige i skøn 
varieret forening. Og jeg er ikke alene 
med min drøm! Efterhånden som 
kulturlandet har bredt sig på bekost
ning af engene og alt det vilde, der 
bare er, er flere og flere private 
havefolk, der får øjnene op for værdien 
af at lave sådanne ''fristeder" til truede 
blomsterarter. 
Et af problemerne er næring. l det 
meste af vores havejord er der alt for 
meget. Vilde blomster kræver absolut 
ingen næring så måske har du et 
rigtigt elendigt stykke jord du kunne 
ofre til dette eksperiment, eller måske 
en dum nedlagt indkørsel. En meget 
inspirerende bog at læse om emnet 
(bl.a.) er: Lotte Muller's "MARYHILL". 
Netop oversat fra svensk til dansk. 
På flg .  adresser kan man erhverve 
katalog og frø af vilde b lomster ' 

græsser og krydderurter: 

Frøposen 
Karlebovej 24 
2980 Kokkedal 
Tlf. 42 1 8  03 1 2  

Nykilde 
Lundbækvej 1 1  
4200 Slagelse 
Tlf. 53 52 1 9  74 

AB brtagårdens Planteskole 
Pl.3469 
288 90 Vinslov 
tlf/fax: 044 - 81 934 

lmpecta Handels 
S- 640 25 Julita
Tlf: +46 1 50 - 923 3 1

Det er spændende at arbejde med og 
skrive om planter og blomster. Jeg vil 
forsøge at blive ved med at komme 
med bidrag; men hele 1 996 blir et 
uddannelsesår for mig; så hvis der er 
nogen, der har lyst ti l  at supplere, er 
de meget velkomne og kan aflevere 
stof hos Mogens Ballegaard. Godt 
Nytår - Snart myldrer blomsterne frem 
igen derude. Brrrrrrr. . . . . . . . . .  Jane. 

Geralfersamling 

Grønbjerg IF 

afholder ordinær 

generalforsamling 

torsdag 8. februar 1996 kl. 2015 

i Klubhuset. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag der ønskes behandlet, 
bedes sendt skriftligt til bestyrel
sen senest 1 .  februar 1 996. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 1 2, Grønbjerg 
6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 87 
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IV AN V MORTENSEN 
Byg g e  & i n dretningsfirma

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 ydetigere oplysninger 

"• 1 2  

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 



Gi en skjælling . . . . . . . . . . . . .  . 
Under mottoet "A tøwes do ska g i  en 
skjælling te æ murstienskaaass! "  blev 
der midt i december udsendt en ind
samlingsfolder, der skulle bane vejen 
for indsamlingen af mid ler til første 
etape af Det lokale aktivitetscenter. Vi 
havde fået stillet i udsigt, at kunne vi 
her i Grønbjerg indsamle 300.000, - kr. ,  
ville vi få et tilsvarende beløb fra 
Videbæk Kommune efter krone til 
krone princippet. Mid ler der er sat af 
på budgettet for 1 996. 
Den 20. december rundede vi 
300.000,- og kunne dermed skrive 

600.000,-

på de indsamlingssøjler der vart stillet 
op tre steder i byen. 

D. 31. december var søjlen på
731.000,- kr. 

Og der kommer stadig penge ind. 

Under vores runde for at samle mid ler 
ind har vi fået en utrolig positiv modta
gelse. Vi har fået små beløb , og beløb 
der nok oversteg de største optimisters 
forventninger. Vi har fået penge i 
hånden, og vi har fået tilsagn om 
indbetaling i 1 996, og vi har mødt 
mange der selv ville gå i banken. Så 
nu venter vi blot på, at de sidste går i 
banken og klarer transaktionerne. 
Endelig har vi også fået tilsagn om 
frivillig arbejdskraft. 
Det er vigtig for byggeudvalget at vide, 
hvor mange penge der er at gøre godt 
med. 
De penge der står i banken, de skriftlig 

tilsagn plus Videbæk Kommunes er 
sikre. Vi kan så kun appellere til de, 
der har lovet selv at gå i banken også 
at gøre det. 

Det er klart, at vi har mødt synspunkter 
som, "Det har vi da ikke brug' for i 
Grønbjerg" - og "det ødelægger da 
mulighederne for Forsamlingshuset og 
Kroen". 
Bestyrelsens synspunkt er, at vi må 
have gode faciliteter for beboerne, for 
at vi kan få flere tilflyttere, men det kan 
jo altid skabe debat at hævde, at 
hønen kom før ægget. 
Til det andet kan vi kun henvise til 
vores erklærede mål om ikke at skabe 
konkurrence for hverken torsamlings
huset eller Kroen. 
Skolebestyrelsen har i øvrigt regler, der 
siger, at skolens lokaler ikke må lånes 
ud til p rivate fester. 

Det har taget lang tid at nå rundt til alle 
husstande. Alle har gerne ville snakke, 
og flere steder har indsamlerne siddet 
og snakket i op til een time. Vi er også 
kommet til huse, hvor vi ikke har truffet 
nogen hjemme. Så er der forsøgt 
senere med samme resultat. 
Vi håber, at de der ikke har modtaget 
besøg,  selv vil gå i banken eller kom
me i Servicebutikken og indbetale 
eventuelle beløb. 
l Servicebutikken udstedes også
kvittering der kan anvendes over for
skattevæsenet.

T AK FOR BIDRAGENE 
SMÅ SOM STORE 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000. 
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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. 



- •, 

Madpakker og 
sunde mellem
måltider. 

Mandag d. 22. 
januar kl.19°0 på skolen. 

Hus h o l d n i n g s k o n s u l e n t  S i n n e  
Damsgaard kommer o g  vil give 
eksempler på spændende madpak
ker og godt brød til mellemmåltider. 

Tilmelding på tlf. 97 38 41 87 
senest d. 20.1 . 

Husholdningsforeningen 

ADVENTSKONCERT l 
ØRNHØJ-HALLEN 

Fra slutningen af november og det 
meste af december har man sædvan
ligvis en masse fine tilbud om forskelli
ge former for julekoncertarrangemen
ter. Skønt det tit er særdeles fristende 
tilbud, man præsenteres for, må man 
jo desværre ofte sige til sig selv,- det 
når du bare ikke alt sammen. Hvad vil 
du så satse på i år? . Nogle gange er 
man så måske blevet lidt skuffet i sine 
forventninger, andre gange glædeligt 
overrasket. 

l år blev vore forventninger indfriede. Vi 
havde nemlig valgt at købe bil letter til 
Anne Klejnstrup og Michael Kristen
sens koncert i Ørnhøj Hallen 1 . søndag 
i advent. Sammen med godt 400 
forventningsfulde vestjyder, deriblandt 
en del fra Grønbjerg , oplevede vi på 
denne kolde decemberaften,  at de to 
"lokale" sangere fra Det kgl. Teater 
med deres pragtfulde sang og udstrå
ling gav tilhørerne en dejlig oplevelse. 
Sangerne blev blændende dygtigt 
akkompagneret af pianisten Ulrich 
Stærk. Programmet var delt i to afde
linger på hver ca. 45 minutter. Reper
toiret var vidtfavnende. Der var uddrag 
fra kendte operaer, operetter, julesan
ge og Christmas Carols. Altsammen 
fremført dygtigt, utroligt charmerende 
og med en humoristisk og oplysende 
præsentation af de enkelte numre. 
En succesfuld aften for Trehøje 
Musikskole og Ørnhøj Oplysningsfor
bund. 

Ingerlise og Torben Vestergård . 
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En familie i Grønbjerg. 

Det er hvidt 
d e r u d e  
herinde er det 
lunt, og der er 
pyntet . hygge
ligt op til årets 
s i d ste store  
højtid - JULEN. 
D e t  e r  p å  
samme tid en 
rolig og en 
hektisk tid ,  
t i d e n  s i d e n  
februar har nok 
v æ r e t  m e r e 
hekt isk s o m  
rolig for familien 
i Algade, som 
jeg denne gang 
har fået lov til at 
besøge. l februar begyndte parret at 
lave - deres kommende hus - i stand.  
Sidst i maj flyttede de ind, men de laver 
stadig om. Hvem er så familien, der bor 
på Algade 48? Det er mor 34 årige 
Bente Mathilde Lund Vedel, far Fokke 
Hiemstra Christiansen 37 år og søn 
Nicolai Vedel Christiansen på 21/z år. 
Bente og Fokke er lovformelig gift- og 
har været det i 6 år. Bente er fra Aulum, 
hvor hendes forældre bor, Bente har 2 
søstre. Fokke er født og opvokset i 
Brejning, her bor hans forældre, Fokke 
har 2 brødre og 1 søster. Hvis nogen 
undrer sig over mellemnavnet, så er 
forklaringen den, at Fokke's mor er 
hollænder. 
Bente og Fokke har boet i Grønbjerg i 
5112 år, Fokke fik arbejde hos M/K i 
1 990, de flyttede dengang ind på 
Bymarken, hvor de regnede med at 
skulle bo ganske midlertidig - det blev 
til 5 år. Fokke har siden i sommer igen 
arbejde hos M/K - i mellemtiden har 

- · .  1 6  

han været på Hydroman i Lem. Fokke 
er uddannet klejnsmed. 
Bente er uddannet indenfor handel og 
kontor, senest har Bente arbejdet 6 år 
på et engros lager i Skjern, men lige nu 
er Bente på udkik efter arbejde, idet 
hun netop afslutter forældreorlov. 
Vil l tænke jer Julemanden kommer på 
besøg - hver morgen i december er der 
en pakke til Nicolai ! ! !  
Bente og Fokke er faldet godt til i 
Grønbjerg, de regnede som sagt med, 
at de kun skulle bo her, indtil de fandt 
et hus evt. på landet, hvor der var god 
plads til Fokke's interesse - motorcykel 
og motocross. Da de begyndte at lede 
efter et passende hus, var de vidt 
omkring, men efterhånden blev det ti l ,  
at der kun blev set på husene, der var 
til salg i Grønbjerg, og pludselig var det 
der - huset i Algade - som med tiden 
bliver indrettet efter Bente og Fokke's 
smag. Nye folk nyt look - sådan skal 
det være! 



l fritiden - ja der har ikke været meget
fritid i år, (i skrivende stund er vi stadig
i 1 995) , som ikke er blevet brugt på at 
sætte huset i stand ,  men Bente er dog
begyndt at binde blomster, som hun
siger, når week-enderne går med huset,
er det lige til at overse, at komme
afsted til blomsterbinding 1 aften hver
måned. Bente er også med i en
mødregruppe, de er 4 "piger", der
mødes med jævne mellemrum, det er
endnu et godt eksempel på, at det er
godt at mødes om noget fælles- i dette 
tilfælde - fødsel , børn, og senere bl iver
mødregruppen til en "venskabsgruppe",
hvor hele verdenssituationen kan tages
til debat.
Angående motorcykel interessen så har
Fokke en liggende i kasser - en 1 953er,
som måske skal samles, når tiden
tillader det. Tidligere tog Fokke til
stævner med sin motocrosscykel , men
Bente mente det tog rigelig af fritiden,
da stævnerne ofte lå langt herfra,
interessen er derfor lagt lidt på hylden
(måske i Servicebutikken) . Hvis der på
et tidspunkt er nogen, som vil lave en
motocrossbane i Grønbjerg , kan Fokke

måske overtales til at hjælpe, men som 
han siger -det larmer- det er måske en 
dårlig ide, at bringe en bane på bane. 
hk. 

Ruth og Kesse 

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

SØNDAGSMENU 
KUN Kr. 65, -

Generalforsamling i Grønbjerg Sogneforeningen 

Torsdag den 22. februar 1996 kl. 1930 

i Grønbjerg forsamlingshus. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen vil Per Anneberg fortælle om sin 
uddannelse som pilot. 

Sogneforeningen er vært ved kaffen. 
Bestyrelsen 
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Den selvejende institution Grønbjerg- 2000

Fra bestyrelsen for Den selvejende 
institution Grønbjerg - 2000 skal der 
lyde et rigtig 

GODT NYTÅR! 

Og det gør vi fordi vi håber at 1 996 
må blive blot halvt (gerne helt) så 
begivenhedsrigt som 1 995. 
1 995 har i sandhed været et begiven
hedsrigt år for Grønbjerg . 
1 995 var året hvor, Grønbjerg blev 
Årets Landsby i Midt og Vestjylland . 
1 995 var året, hvor der var TV i byen, 
hvor der blev pyntet op alle steder, 
og der skete en masse. 
Vi har fået fire (nu fem) bosniske 
familier til sognet. Alle har fået een 
eller to kontaktfamilier. Alle har fået 
noget at bo i og var godt i gang med 

et arbejde, der nu er afbrudt af 1 8  
mdrs. sprogskole. 
Vi fik en Servicebutik, vi fik midler fra 
Indenrigsministeriet, Videbæk kommu
ne satte midler af på 1 996 - budgettet, 
vi har holdt en masse stormøder, der 
er påbegyndt indsamling til det lokale 
aktivitetscenter, og der er sket meget 
meget mere. Jo - 1 995 har været et 
begivenhedsrigt år. 

En af de gode egenskaber ved en 
sådan aktivitet er den afsmittende 
virkning, det har på andre både her i 
sognet, men så sandelig også uden for 
sognet. 
Der kommer beboere i Servicebutik
ken, der spørger, om vi ikke skal gøre 
det og det. 
Alt sammen initiativer der skal gøres 

OBS! OBS! 
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OBS! OBS! 

Gymnastikopvisning er 
rykket frem til 

fredag d.1. marts 1996 

Efter gymnastikopvisningen er der kaffebord . 

Badmintonturnering er rykket til d. 2. og 3. marts 1996 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Grønbjerg Gymnastikforening 
Ole Østergaard 
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noget ved og tages op til vurdering. 
Alt sammen initiativer der skal gøre 
vores sogn til et godt sted at trives for 
alle aldersgrupper. 
Vi mærker stadig til, at kommuner og 
enkeltforeninger spørger om hvordan 
vi bærer os ad og vil have tilsendt 
materiale om vores projekter. 
Et af formålene er netop, at udbrede 
kendskabet ti l det vi laver, så det kan 
få afsmittende virkning på andre lokal
samfund. 

Hvad vi l  1 996 så bringe. Vi ved det 
ikke, men vi har nogle ideer og de 
mange initiativer der er sat i gang skal 
følges op. 

Opførelsen af første etape af Grøn
bjergs Lokale Aktivitetscenter vil kræve 

Fabrikssalg • dametøj. 

Onsdag d. 21 . februar 
kl. 1 8. 1 5  

på p-pladsen. 
Kørsel i bus el ler privatbiler. 

Stort udvalg i dametøj i alle forårets 
nye farver. Sælges til rene fabriks
priser. 
Tøj til både hverdag og fest i str. 36 
- 56. Efter rundvisning og salg
serveres kaffe.
Se opslag i Brugsen.
Tilmelding på tlf. 97 38 43 52
senest d. 1 9.2.

Husholdningsforeningen 

megen tid og resurser. 
Fritidslandbrug skulle helst komme et 
skridt videre. 
Stisystemet omkring Grønbjerg skal 
gerne se dagens lys. 
Skolen er i søgelyset i tiden. Her må vi 
stå sammen og fast for at opretholde 
en skole med alle syv årgange.  

Vi skal have drøftet Grønbjergs byplan
lægning og udviklingsplan. 
Der skal tages hul på ældrebolig
problematikken. 
Vi skal have taget fat på Vel
komstfolderen. 
Så vi kommer ikke til at kede os i 
1 996. 

Med venlig hi lsen 
Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 
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Servicebutikken og der omkring . . . .  

Grønbjerg - 2000 havde, som måske er 
de fleste bekendt, en stand med ved 
årets julemarked,  hvor der bl .  a. blev 
solgt Årets Landsbykager. Salget gik 
meget fint, og vi  måtte melde udsolgt 
midt på eftermiddagen. Der var endvi
dere mulighed for at bestille langærme
de trøjer med Årets Landsby logo på. 
Trøjerne kom hjem før jul og l igger nu 
og venter på, at bestillerne kommer og 
afhenter/køber trøjerne. Vi har fået 
fremstillet så mange trøjer, at der også 
er mulighed 

for andre for at få en langærmet trøje til 
vinterkulden. Trøjerne koster 1 50,- pr. 
stk. uanset størrelse, og overskuddet 
går direkte i "Murstenskassen". 
Derudover var der mulighed for at se 
vores Scrapbog samt stifte bekendt
skab med de øvrige aktiviteter under 
Grønbjerg - 2000. 

Den 2.  januar begyndte Jonna Dam
gaard i Servicebutikken. l hele januar 
måned sidder der således to medarbej
dere i Servicebutikken. 

� - .  20 

Jonna er 26 år, uddannet ved amtet 
som kontorassistent og har derudover 
været ansat i forretning og ved en 
frugtgrossist 
l sin uddannelse og øvrige virke har
Jonna været rundt i mange afdelinger,
og er vant til at yde service for bruger
ne. Hele januar måned benyttes så til
at få et indblik i Servicebutikkens
arbejdsområder og stifte bekendtskab
med det udstyr og isenkram, der er til
rådighed for lokalbefolkningen i Grøn
bjerg .

Til februar overgår formandens opgaver 
til det almindelige formandsjob.  Det 
betyder dog ikke, at han ikke kantræf
fes i Servicebutikken, men det bliver 
nok lidt mere tilfældigt. 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i 
byggeudvalget for at indrette diverse 
rum i forbindelse med udvidelsen af 
skolens gymnastiksal til 1 . etape i Det 
lokale aktivitetscenter. Så snart tegnin
gerne er faldet på plads, vil vi forsøge 



at få fremstillet en model over byggeri
et, således at alle har mulighed for at 
se, hvordan byggeriet former sig , og i 
hvilke etaper det skal udvikle sig. 

Til selve byggeriet har vi søgt flere 
fonde om hjælp,  og vi håber på, at det 
vil g ive positive svar. Der går som regel 
et halvt år, fra man sender ansøgnin
gen, til der kommer svar. Så vi må 
væbne os med tålmodighed et stykke 
tid endnu, inden vi hører fra de forskel
lige fonde. 

Vi har igen i 1 996 søgt Indenrigsmini
steriets pulje til forsøg og udvikling i 
landdistrikterne (det er de midler vi 
ikke må og kan anvende til byggeriet). 
Vi håber naturligvis på, at vi får tildelt 
endnu en portion penge, således at vi 
kan opretholde Servicebutikken i endnu 

en periode, idet virkningen nok først 
kan måles efter en toårig periode .  

Servicebutikken benyttes til stort og 
småt. Den benyttes flittigt, men den 
kan benyttes endnu mere. Sti l  krav -
vær opmærksom på ting der i din 
hverdag er træls, og vurder om det var 
en opgave for Servicebutikken,, eller 
evt. noget der skal tages op til almen 
drøftelse . 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000 

Mogens Sallegaard 
Jan Dyrberg 
John Asmussen 
Henrik Thomsen 
Gudrun Nyborg 
Lone Astrup 
Kristian Knudsen 
Søren Nilausen 
Grete Tange 

97 38 43 32 Form. 
97 38 43 81 Næstform. 
97 38 42 85 Kasserer 
97 38 40 50 Sekretær 
97 38 41 21 Komm. valgt 
97 38 40 04 
97 38 41 03 
97 38 43 78 
97 38 42 84 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42 

-��i�-�; 
���NGSTIDER: 

Man-tors 8.00-17.30 
Fredag 8.00-18.00 
Lørdag 8.00-12.00 
Søndag 7.30- 9.30 

UG\I�J\E.R 
oA.G pE.Ort\ON

pos1E.KS 
SA.LGONo Køssuo 

HA. LG 
s RøouosA. & L0110

oNUNE.1\PS 

Vi er til for dig! 
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ANNEBEBO 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
l nternationale Transporter

Højrisvej 2 - Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Telefon 97384444 
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Grønbjerg 
Børnehus 

Den 1 2. december 
blev det vedtaget på en ekstraordinær 
generalforsamling at Grønbjerg Børne
hus pr. 1. januar 1 996 overgår til 
kommunal institution . 
Hele § 70 - bestyrelsen blev genvalgt. 
og Erik Øster og Jytte Nilausen blev 
valgt som suppleanter. På et efterføl
gende bestyrelsesmøde konstituerede 
den nye bestyrelse sig med 
Eva Broni som formand 
Palle Eriksen næstformand 
Else Pedersen 
Susanne Andersen og 
Helle Engestoft 
Vi vil gerne sige tak for et godt samar
bejde som § 70 institution og håber 
fortsat på god opbakning i kommunalt 
reg i .  Bestyrelsen.

DER MODTAGES IKKE 

FLERE OPGAVER l 1996. 

c(F�o!�1 
Finn Krogh Jørgensen 
Tlf/Fax: 97 38 40 59

GRØNBJERG 
MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

Brugs nyt. 

Det har været en hektisk tid for vores 
uddelerpar. De fik kun 6 uger til at 
gøre klar til at køre det nye medlem
skab ind, så det var nødvendigt med 
ekstra hjælp i butikken. Heldigvis 
kunne Annette træde til, og samtidigt 
lykkedes det for Peter at skaffe hjælp 
til EDB-delen fra Aulum, så det gik, 
selv om skidtet d rillede til det sidste. 
Tilsyneladende har bonusordningen 
fået en god modtagelse, da næsten 
alle medlemmer har fået byttet det 
gamle kort og der samtidigt er kom
met en del nye til. Og omsætningen 
er foreløbig steget. 
Formentlig kan det nye maskineri 
tjene sig selv ind, idet det udover 
lettere prismærkning og administra
tion også giver mulighed for hurtigere 
at hente gode tilbud hjem til butikken. 
fordi man - via nettet- hele tiden kan 
følge med i ,  hvad der kommer. 
Brugsforeningsbevægelsen kan i år 
fejre 1 00 års jubilæum, og det ser ud 
ti l , at det kan fejres med en fremgang 
i omsætningen, såvel på landsplan 
som her i Grønbjerg . 
Når man er medlem, kan man få del i 
overskuddet, fordi man er medejer, 
og man kan også være med til at 
vælge personer til de styrende orga
ner. 
Der har været rejst kritik af, at bonu
sordningen ikke gælder for alle, men 
hvem deler sit overskud med alle? 
Ved sidste bestyrelsesmøde blev vi 
enige om, at alle  kan blive medlem 
gratis indtil 1 .  marts; men herefter 
skal man betale 50.- kr. ved indmeldel
se. HT. 
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90 årig med mod på fremtiden

Thyra Kristine Bech, Algade 46, er fyldt 
90 år. 
Den 1 7. 1 1 . 1 905 blev Thyra født i 
Dejbjerg . Men der boede familien ikke 
så længe, for faderen var handelsmand 
og havde det med at handle ejendom
me, så indtil Thyra nåede skolealderen 
havde hun oplevet at flytte mange 
gange, l ige indtil faderen købte den 
store gamle gård Aabjerg i Vedersø. 
"Denne gård vi lle han såmænd også 
have solgt igen," fortæller Thyra til 
Runestenens udsending, "men nu 
sagde min mor stop,  nu vil le kun ikke 
med til at flytte mere. Min far havde 
imidlertid ingen ro på sig , han ville 
flytte igen, men det blev så ham alene. 
Så blev min mor og far skilt, og min far 
flyttede hjemmefra. Han havnede i 
Vejle, og her blev han da også gift 
igen. Jeg har da også engang besøgt 
ham der". 
Og hvad så med din mor og jer? 
"Jo, vi beholdt jo Aabjerg og mor, 
Katrine Hansen, d rev gården videre 
med hjælp af to af sine sønner. Jeg 
havde jo 3 brødre og 1 søster, - nu er 
der kun mig tilbage. Min mor var en 
meget dygtig og klog kone. Ja, Pastor 
Kaj Munk vi lle endda påstå, at mor var 
den klogeste kone i hele Vedersø. 
Pastor Munk kom meget i mit hjem, og 

han og mor kunne gå lang tid frem og 
tilbage på havegangene og snakke om 
ting, som vi slet ikke kunne forstå. 
Når der var fest eller møder i Vedersø, 
foregik det tit på Aabjerg , fordi vi 
havde sådan en stor have. Jo, vi havde 
en dejlig tid i Vedersø, selvom der var 
meget at lave på den store gård, vi 
havde omkring ved 28 køer, og de 
blev malket 3 gange daglig . Den sidste 
gang efter klokken 8 om aftenen. Det 
var jo vi piger som malkede. Det store 
stuehus krævede megen brændsel, vi 
fyrede jo med tørv, og mosen lå et 
stykke væk". 
Hvordan var din skoletid i Vedersø? 
"Den var god. Vi havde sådan en rar 
lærer, der hed lærer Fjelting. Vi boede 
lige ned til søen, så om sommeren 
badede vi meget der, og om vinteren 
løb vi på skøjter. Og en af mine brødre 
havde en båd, som han kaldte "Den 
flyvende Hollænder" . Jo det var en god 
tid i Vedersø. Det var bare trist, at min 
bedste veninde omme fra Borgens
gaard døde af kræft. Der var mange 
børn på Borgensgaard, dem var vi 
meget sammen med, men det var trist 
at min bedste veninde døde. Men vi 
havde d et ellers altid så sjovt den tid" .  
Og senere Thyra, var du ude at tjene 
eller hvad? . . . . . . . . . .  . 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

_ ... , 
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"Jeg var mest derhjemme, men jeg var 
på Ubberup højskole ovre ved Vor
dingborg en vinter. Men senere solgte 
min mor gården, og vi flyttede til 
Grønbjerg. Her d rev mor manufaktur
forretning i det hus, som har Algade 
nr. 30. Den drev hun nogle år. Jeg kan 
huske, at det var under krigen, mens 
tyskerne var i Grønbjerg , at mor solgte 
ud og lukkede sin butik. Da mor døde 
blev hun  begravet på  Nr. Omme 
kirkegård. 
l Grønbjerg blev jeg kendt med Jens
Kristian Kjær Cedergren Bech og vi
blev gift i 1 930 og boede først i lejlig
hed . Senere købte vi en ejendom i
Skråstrup (nu Skråstrupvej nr 6) . Min
mand arbejdede på det tidspunkt på
Grønbjerg Teglværk, og Jensen (teg l
værksejeren) sagde til ham : "Ja, du
kan jo godt prøve det, men bliver du
ikke tilfreds, så kan du  da komme
tilbage igen". Vi havde da ejendommen
i en del år. Her fik vi fire børn, men de
2 døde som småbørn af lungebetæn
delse. Vi beholdt Else, som blev udlært
som sygeplejerske, men hun ville
hellere pakke ost, så det gjorde hun
så, hendes mand blev nemlig mejeri
bestyrer nede i Branderup ved Løgum
kloster. Og Mogens, som blev land
mand i Spjald. Mogens er god til at 
hjælpe mig, han kommer og ser til mig

hver dag, han er også g ift med en 
sygeplejerske". 
l blev ikke i Skråstrup?
"Nej, da børnene blev store, solgte vi
ejendommen til Karsten Tang og
flyttede igen til Grønbjerg . Så var der
ikke så langt til teglværket, hvor Kjær
arbejdede igen".
Hvordan var det at arbejde på Grøn
bjerg Teglværk? Det var jo byens
største arbejdsplads før i tiden.
"Jo, det var såmænd da godt nok,
selvom det godt ku · vær ' streng . Hvis
Kjær kom 5 minutter for sent, fik han
skæld ud af de andre, for de kunne jo
ikke komme i gang med noget ret, før
de var der alle sammen, - det hængte
jo sammen det hele. Der var jo en 1 5-
1 6  mand der arbejdede der. Min mand
kunne godt være noget opsætsig, og
da Jensen o æ Teglværk også havde
sine meninger, så kunne der jo godt
blive nogen gnidninger. Så Kjær blev
såmænd fyret så mange gange, men
hver gang nåede kan knap hjem, før
der kom bud om, at kan godt kunne
komme med det samme igen. Men
Jensen var ellers en flink arbejdsgiver.
Han holdt fester for os hvert år. Og jeg
mindes mange udflugter for hele
familien. Sådan en udflugt foregik i
stiwogn med heste spændt for. Så sad
vi på sæder, som var lagt over siderne
på vognen, så gav Jensen både . . . . .  

r---------------------------------

G RØ N BJ ERG EL 
v/Wi lfred Pedersen, Aut. EL-instal latør 

Grønbjerg. 6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41  1 5. Bi ltlf. 30 97 81 1 5
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middagsmad og aftensmad. Nogen 
gange gik turen til Vesterhavet , og så 
havde vi jo badedragter med og 
badede i havet. Men vi skulle jo passe 
godt på. Der var engang at en 
grønbjergfamilie mistede 2 drenge i 
Vesterhavet, de  blev aldrig fundet igen, 
men det var nu ikke på en teglværk
sudflugt Min mand arbejdede på 
Teglværket l ige til det holdt. Ja, skor
stenen står der da stadig ,  men jeg tror 
nu aldrig at der bliver teglværk der 
igen. 
Så kom Kjær ti l at arbejde som pak
huskarl ved Halfdan Christensen i 
nogen år. Det kunne han godt l ide, der 
var altid sådan en humør oppe ved 
Halfdans. Kjær døde for næsten 1 3  år 
siden". 
Thyra, har du haft et arbejde eller var 
du hjemmegående? 
"Nej, jeg arbejdede skam da. Jeg gik ud 
og hakkede roer og samlede kartofler 
op ved landmændene, når der var 
sæson for det. Det var godt nok, og jeg 
fulgtes altid med Stinne Sundgaard , 
men nu er hun også død". 
Vi kikker l idt på familiebillederne på 
væggen: "Jo,  de der det er mine 
bedsteforældre. Det er min mormor 
der sidder ved rokken der. Og så har 
jeg jo også børnebørn og oldebørn. Et 
af mine børnebørn tager flyveren rundt 
i verden, han er arkitekt eller sådan 
noget, og han tager afsted , når der er 
bud efter ham". 
Du er glad og tilfreds Thyra og har 
vældig mod på tilværelsen, - ja, du  
sidder endda og  læser helt uden at 
bruge bril ler! 
"Jo,  jeg nyder en god alderdom. Jeg 
er rask, det er kun mine ben der dril ler 
mig lidt, så jeg tror, at jeg bliver 1 00 
år. Jeg læser mange bøger - l ige nu er 
det Scarlett jeg er ved - jo, det er da 
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fortsættelsen af Borte med Blæsten ,  
ved du nok. Jeg fik den  i fødselsdags
gave. Og så strikker jeg lapper til 
Mother Theresa, de syr dem sammen 
til tæpper nede på skolen. Og så får 
jeg en kop kaffe med en smøg til. Jeg 
fik nogen til min fødselsdag , jo, jeg 
ryger et par om dagen. Jo, jeg har det 
godt her i det hus, som vi købte for en 
30 år siden, og vil helst blive ved at bo 
her. Jeg vil ikke bryde mig om at 
komme på plejehjem, men det kan 
selvfølgelig blive nødvendigt. Her har 
jeg min gode hjemmehjælp, og 
Mogens kommer jo hver dag". 
Jeg tager afsked med Thyra Bech, for 
middagsmaden er på vej ind af døren. 
"Og i eftermiddag skal jeg jo til bryllup 
i kongehuset", fortæller hun. Mon dog 
ikke en 90 årig snupper en lil le lur ind 
i mellem. 
Hendes sidste kommentar var: Hils fra 
mig og sig ,  at jeg er glad for at bo i 
Grønbjerg . 
Runestenen ønsker TILLYKKE med de 
90 år. 

- l .  K.

Da jeg gjorde min entre hos Thyra 
Bech, mente hun nu ikke lige, at der 
var noget at fortælle om hendes leve
de 90 år. "Der er vist ikke mange, der 
bryder sig om at læse om, hvad jeg 
har oplevet". Det troede jeg til gen
gæld på der var, og snart gik snak
ken da også ret så kvikt. 
"Jo,  jeg læser da også gerne den her 
Runesten. Og er da også spændt på, 
hvad du får ud af det her". Jeg tror, 
at mange unge er interesserede i at 
høre om, hvordan det hele var før i 
tiden, så derfor er det at stor værdi .  
at ældre vi l  fortælle noget videre. 
Runestenen er ude efter nogen, der 



vil fortælle om noget ,der kan blive en 
god historie ud af. Vi vil meget gerne 
oplyses om runde fødselsdage fra 90 
og opefter, vi ved godt at nogen er 
sluppet forbi i ubemærkethed fra 
Runestenens side .  Vi vil også gerne 
høre om diamant-bryl lupper, jubilæer 

og lignende. Og når nogen har haft 
specielle oplevelser, er i gang med 
noget utrad itionelt, eller - ja d et kan 
være så meget - kun fantasien sætter 
grænsen, som man siger. Så sæt dig 
i forbindelse med Runestenen. - I .K. 

FASTELAVNSFEST 

l GRØNBJ ERG

FORSAMLI NGSHUS 

Søndag den 18.  februar kl. 14°0 - 16°0 
Gratis adgang 

Der sælges fastelavnsboller, kaffe, the, sodavand og is. 

Grønbjerg Sogneforening 

Benyt RUN ESTENEN som gave 

Da dette er sidste nummer i tredie årgang af Runestenen, er det tid til at bestille 
og forny ekstra-abonnementer. På nedenstående kupon kan man bestille eks
tranumre af "Runestenen", til et beløb af 1 00 Kr. pr. år. "Runestenen" bliver så 
sendt til den pågældende modtager på udgivelsesdagen. 

Undertegnede bestiller hermed 1 års abonnement af Runestenen 

Betaling : Navn 

Adresse 

Postnr. og by 

Sendes til: Navn 

Adresse 

Postnr. og by 

Underskrift 
27 



Giv Ki rkeuglen en chance 
Lav en redekasse 

l fortsættelse af artiklen i sidste
nummer om specielle redekasser vil
jeg denne gang slå et slag for kirkeug
len, som er en af de truede fugle i

Tegning af kirkeuglekasse :  

:to CM. 

Denne kasseform er kun brugt heri 
Danmark i nogle få år, men det ser ud 
til at kirkeuglen godt vil bruge den, 
således yngler der i hvert fald 2 par i 
Ringkøbing amt i sådanne. Kassen 
skal hænges indendørs i lade, halmloft 
eller l ignende. Betingelsen herfor er 
selvfølgelig at der er et indflyvnings
hus. Man anbringer kassen på en 
bjælke eller et spær således at den er 
rimelig mår og katte sikker, som er 
dens fjender. 
Kirkeuglen yngler spredt i Vestjyl land, 
også her på egnen, har jeg kendskab 
til flere par i Abildå-området og dette 
er grunden til at der ville være en 
rimelig mulighed for at få tiltrukket et 
par af d isse små spøjse ugler, Kirkeug-
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Danmark. Der er kun 1 50 par tilbage. 
Arten lider under vor pertentlighed 
med hensyn til at isolere og lukke 
bygninger. 

LAGE Tj RENS til N,; OG 
I N 5P"d•oN . 

R f D E MATE R.t A LL E" : 

TRØSI<e:1 TRÆ" tlLE:R 
SP>iAG NU >-t • 1-111 . 

ler slår sig nemlig sjældent ned mere 
end 1 O -1 5 km. fra fødestedet. 
Kom i gang med sav, hammer, skrue 
og søm. Få tømret en kasse sammen 
og hæng den op det rigtige sted. 
Det vil både være til g læde for de 
fugle, som slår s ig ned hos dig, men 
ikke mindst for d ig selv. 
Skulle du have spørgsmål? F.eks. om 
ophængning kan du altid kontakte 
mig. 
P.S. Jeg er meget interesseret i 
oplysninger om iagttagelser af kirkeug
ler. 

Med venlig hilsen 
Lars Holm Hansen 

Sandbækvej 
tlf: 97 38 44 24 
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Hvordan er foreningerne i Grønbjerg? 

Midt i september 1 995 ringede et 
medlem af Borgerforeningen i Sinding -
Ørre til Servicebutikken om man fra 
Sinding-Ørre måtte komme og se og 
besøge Årets Landsby. 
Og Serviceminded og imødekommende 
som vi er i Grønbjerg sagde vi naturlig
vis ja. 
l Sinding-Ørre ville man invitere forenin
gerne på udflugt til et par landsbyer i

Vestjylland. Man ville naturligvis gerne 
møde de tilsvarende foreninger i 
Grønbjerg og kontakten til de pågæl
dende foreninger i Grønbjerg blev 
etableret. 
Der var mødt 25 deltagere fra Sinding -
Ørre til et kig på Årets Landsby. Der var 
deltagere fra menighedsrådene,  
S i n d i n g - Ø r re M i dtp u n kt ( s k o 
le/børnehus) Gymnastikforeningen, 

Deltagerne fra Sinding/Ørre er i Ungdomsklubben hvor Karen Bak fortæller

�DANA
V I N D U ER � 
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6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 



Forsamlingshuset, Borgerforeningen, 
Pensionistklubben, legestuen og le
gepladseudvalget. Fra Grønbjerg var 
der deltagelse fra Ældreklubben, 
Sogneforeningen, GGUF, GIF, Menig
hedsrådet, Brugsen, Børnehuset, 
Ungdomsklubben og Grønbjerg - 2000. 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

Vi var rundt og se Brugsen hvor den 
nye uddeler fortalte lidt om Brugsen, 
Forsamlingshuset hvor Tommy Kjeld
gaard fortalte kort og viste rundt, 
Servicebutikken hvor Mogens Salle
gaard fortalte om Servicebutikkens 
funktioner og endelig i Ungdomsklub
ben hvor Karen Bak gav en kort orien
tering og hvor man beså lokalerne. 
Brugsen sponsorerede kaffe og rund
stykker i Klubhuset, hvor der blev fortalt 
fra alle de tilstedeværende foreninger i 
Grønbjerg. Under frokosten, blev der 
udvekslet meninger de forskellige 
foreninger imellem. 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 697 1 Spjald 

-mb 

Alt i: 
e Stabil grus 
e Støbe sand 

• Fyld sand

Jordarbejde udføres med: 
e Gummiged 
e Gravemaskine 

e Rendegraver 

97 38 43 86 - Biltlf. 309781 86

Grønbjerg Husholdningsforening 
Program for forår 1 996. 

Den 22. jan . 

Den 1 9. feb. 

Den 21 . feb. 

Den 27. mar. 

Den 1 7 . apr .  

Husholdningskonsulenten, S inne Damsgaard , 
vil fortælle om madpakker og mellemmåltider. 

Fastelavnsfest på Grønbjerghjemmet Der slås katten af tønden 
med hjemmets beboere, hvorefter der er kaffebord i udestuen. 

Fabrikssalg af dametøj i Tjørring . 

Kursusafslutning i forsamlingshuset. Udstil l ing af ting fremstillet 
på vinterens kurser. Om aftenen kaffebord med amerikansk 
lotteri samt underholdning . 

Generalforsamling .  Derefter vil Vibeke komme og lege med 
konfekt, der bortloddes ved amerikansk lotteri. 

Nærmere oplysninger om arrangementerne i Ugeposten eller Runestenen. 
Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne til arrangementerne. Bestyrelsen. 
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Vi som går køkkenvejen. 

Præcis kl. 1 9.00 myldrer de ind, chauf
førerne, servicemændene, tømreren 
eller hvad de nu er for nogen. Man kan 
sagtens se, at det her er noget, de har 
glædet sig til hele dagen. 
God tid i forvejen var instruktøren mødt 
op med ingredienserne, så aftenen kan 
få et vellykket forløb. 
VELKOMMEN! VELKOMMEN! lyder det. 
-Men hvor er
de to sidste?
Nå, vi må
ha' begyndt!
Vi s tarte r
m e d  d e t
vigtigste, vi
har jo vort
ritual, som vi
m å  fø l g e
her: Vi må
passe på,
i k k e  a t
k o m m e  i
vædske u n 
d e r s k u d !
SKÅL!
N å ,  f ø r
ølkassen er
nået rundt,
så er meka
n i k e r e n
kommet til ,  -
nu mangler der kun en." Så går vi i
gang, SKÅL!
Der trækkes om hold -tre ialt. Nå ja, så
skal der også lige krydses af. Albert får
intet, ham må vi undvære i aften .
Aftenens menu bli 'r lige gennemgået af 
bossen: ASPARGESSUPPE - SØN
DAGSGRYDE og ÆBLEKAGE.
Der bli 'r kommenteret lidt den anden
vej : "Søndagsgryde, jamen det ka' man
da ikke lave på en torsdag."
"Det kan vi  godt, - lad os nu bare gå i
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krig !  Dem med æblekagen må skynde 
sig i gang." 
HO-OW, - var der ikke lige nogen, der 
glemte at vaske hænder?? 
Efterhånden er de kommet i gang alle 
sammen, der skrælles og svitses og 
pilles og koges og - ikke mindst sma
ges. Og en slurk må der til ind imellem, 
SKÅL.- Hov, der tuskede Markus sig da 

ger. 

vist til en 
ekstra! 
Overalt syder 
o g  d ufter
det.
"Hvordan er
de at have
med at gøre
Arne?"
"Nemme da,
de skal bare
s æ t t e s  i
g a n g ,  s å
klarer de det
selv, de er jo
øvede."
Arne har vist
for længst
fundet ud af, 
at man kom
mer længst
m e d  l u n e
bemærknin-

Øvede, ja det kan ses: Per er i gang 
med søndagsgryden, "det er da tit mig 
der laver mad derhjemme, min kone må 
jo sørge for bosserne." 
Omme i en anden afdeling har de vist 
lidt knas med en kogeplade, den vil 
ikke rigtig blive varm. "Sæt dig op på 
den, så vil du snart finde ud af det'', 
erKristians råd. 
"Du sagde smør Arne, er det det her du 
kalder smør?" 



"Ja, det er det man kalder Ama, det 
feder slet ikke! 
"Nu holder du dig vel til opskriften i 
aften Markus?" 
Er det da ingen selvfølge? 
"Nej," mener Niels J, "han vil frådse med 
fløden". - "Ja hvis det stod til Markus, så 
kom der ren fløde fra køerne", sam
s t e m m e r
Arne, som i 
det samme 
griber karto
n e n  m e d
piskefløde og 
går en runde 
og drysser lidt 
hist og lidt 
her. 
"Nu må l da 
v i s t  s n a r t  
være færdig 
med maden," 
-jo Niels O er,
eller er det
bare, han lige
må ha' sig en
smøg, mens
æblerne køler
af. 
R u n e s t e n s
udsendingen
slår et slag forbi Jens Peder. "Har du
ikke lyst at smage," siger han, og byder
på en skefuld suppe. UHM ! !  Den var
nok værd at 

"sætte tænderne" i. -- "Jo Arne kan 
skam godt lære os noget, og så hygger 
vi os sådan med det." 
Det sidste har nu skinnet igennem hele 
tiden. 
l det samme dukker han selv op,
instruktøren: UHM-M- det smager, og
slikker sig om munden, "nu ska' vi ha'

ryddet op og i 
gang." 
Nu kan der da 
vist godt blive 
en halvanden 
timestid til at 
nyde maden i ,  
de sidste ti 
m i n u tter  e r  
r e s e r v e r e t
opvasken . 
"Og det er 
Asger  r igt ig  
god til," er  der 
en der mener, 
"han er nemlig 
k o m m u n a l t
ansat." 
GOD 
APPETIT.----

Dette kursus 
f o r  " F i n e r e 
m æ n d  t i l

madlavning" eller hvad det nu er, man 
kalder det, er kun et af de mange, som 
Grønbjerg Husholdningsforening har i 
gang også i denne sæson. - I .K. 

G RØNBJ ERG JAGTFORENING 
Afholder ord inær generalforsaml ing 

på Grønbjerg Kro 
Tirsdag d .  30 januar kl.  1 930 

Dagsorden som vanligt 
Bestyrelsen 
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Grønbjerg By- og erhvervsudvikl ing ApS' Generalforsamling 

Formanden bød velkommen og fores
log Niels Otto Fuhrman som d irigent. 
N iels Otto Fuhrman blev enstemmigt 
valgt. 
Dirigenten kunne konstatere at General
forsamlingen var rettidig indkaldt og var 
således beslutnings dygtig. 
Dirigenten gennemgik dagsordenen og 
kunne oplyse at det var nødvendig at 
udvide anpartskapitalen til kr. 203.500,
for at opfylde de nye bestemmelser 
vedr. anparts virksomheder. 

Formanden kunne berette at der i det 
forgangne år var blevet afholdt 5 
bestyrelsesmøder og at foreningen 
siden regnskabsårets afslutning havde 
tilkøbt missionhuset i Grønbjerg, 
herudover var der ikke sket noget. 
Kassereren gennemgik regnskabet og 
dette blev godkendt uden bemærknin
ger. 

Det blev vedtaget at overføre årets 
overskud til reserver. 
På valg var: Peder Østergård Christen
sen,  Kristian Vestergård Agerlund 
Jensen, Ivan Vestergård Mortensen 
Flg . :  blev valgt: Tømrermester Hakon 
Pøhl ,  Forpagter Jens Peder Mikkelsen 
og Servicemontør Niels Erik Olesen. 
Generalforsamlingen valgte enstemmig 
at tilsidesætte valgbarhedsreglerne og 
stemme pr. fremmødte d .v.s. et hoved 
= en stemme. 
Det blev enstemmigt vedtaget at 
opskrive anpartskapitalen til kr. 203.500 
ved at opskrive anparterne med 1 O % 
= 1 8.500,-. Beløbet hertil tages fra 
reserverne. Revisoren blev genvalg. 

Henrik Thomsen berørte købet af 
missionhuset og hvad bestyrelsen 
agtede at anvende huset til. Bestyre!-

/--------------------------------------------------------� 
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T åler  d in  bank

Kom 
ind i en 
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere !  

en sammen-
• 

n 1ng 
med 

os? 



sens forslag er at anvende missionhu
set ti l at lave 3 ungdomsboliger med 
fælles køkken og bad . Samtidig forven
tes det at boligerne kan ud lejes til en 
pris der gør investeringen fornuftig .  
John Asmussen omtalte G BE's tilbud til 
kommunen om at finansiere en tilbyg
ning til skolen så det længe ventede 
klasseværelse kunne bygges. G BE vil 
finansiere bygningen for kommunen 
rentefrit i 3 år. Formanden kunne 
berettet at foreningen havde overført kr. 
50.000,- til murstenskontoen for tilbyg
ning til skolens gymnastiksal. 
Forslag til vedtægtsændringer: 

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

� :r

Vedtægterne ændres og ajourføres i 
henhold til beslutning om ændring af 
formål og indskudskapital samt ajour
føres i henhold til lovgivning iøvrigt. 
Enstemmigt vedtaget. 97 38 42 85 
Herefter afsluttedes generalforsamlin
gen. 

Referent Jan Aa. Dyrberg . 

HveJD synger bedst? 
l stedet for dilettantft.�t holder

Gronbjerg Sogneforeningen i år 

karaokea:ftenl•fest 
su�t derfor kryds i kalendertm 

førdug de11 l 6. murL41i l 996 kl. 1 9.00 

Nærmere opslag folger 
sener•�. 

MOD OP og bliv årets 
sangstjerne · der står
fine præntit�r på spil. 

(; rønbjerg Sogneforeningen 
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Pølser, brød, kakao og gløgg kø, kø, kø 
Den 1 O. november holdt Børnehuset dejligt at folk mødte så talstærkt op. 
lygtefest 80 - 90 børn, forældre og Den 30. november havde vi julefest i 
bedsteforældre, trodsede regnen og Forsamlingshuset, hvor vi igen havde 
mødte op til festen. Udstyret med lygter en stor opbakning ca. 1 50 mennesker 
og for nogens vedkommende paraply, var mødt op for at se Birgits juleudgave 
drog flok- af "Rødhæt-
k e n o p te".  Ungerne 
g e n n e m både store 
Algade til o g s m å
B r u g s e n , klarede det
lavede lidt 
trafikkaos ,  
k r y d s e d e  
vejen o.g 
drog hjem 
igen. 
Hjemme i 
Børnehuset 
havde Kaj 
og Mette 
lavet bål og 
v a r m e t
pølser,brød, 
kakao og 
gløgg, som 
folk pænt 
stod i kø , 
kø, kø , for 
at få og 
blev endnu mere gennemblødte. 
Det var et flot arrangement og utroligt 
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Årets landsbytrøjer 

m/lange ærmer 

Grå med landsbylogo 

bomuld m/30% polyester 

fra 1 28 ti l XXL 

pr. stk. 1 50,-

i Servicebutikken 

flot, jeg var
r e t
i m p o n e ret .
Det var bare
en skam at
man bagerst
i salen ikke
kunne høre
sk uespi l ler
ne.
Efter stykket
kunne man
købe øl og
v a n d  o g
sandwich. Vi
s a n g  e n
enkelt jule
sang, havde
b e s ø g  af

julemanden og hyggede os rundt ved 
bordene. Alt i alt en hyggelig aften. 

Hilsen Lone Børnehuset. 

-

.,__�vil\r,!lff�;,, 
' l 



- '• 

Mindeord. 

AKSEL BREDTOFT døde den 3 .nov
ember 1 995 i Hedensted og blev 
begravet fra Nørre Omme kirke den 8. 
november. Aksel Bredtoft er født i 
Grønbjerg, Nørre Omme sogn den 2 .  
september 1 91 8  som søn af gårdejer 
Mathias Bredtoft og hustru Ane Marie, 
født N ielsen. Han var nr. 2 ud af en 
børneflok på 9. Hele den tid, han 
arbejdede var han beskæftiget ved 
landbruget. Første plads uden for 
hjemmet fik han som 1 2  årig .  Som 
landbrugsmedhjælper fik han efterhån
den arbejde længere borte fra hjem
met. Han har tillige været bestyrer ,  
inden han selv købte en landbrugsejen
dom. Den første havde han ikke så 
mange år, men så erhvervede han den 
ejendom ved Hedensted,  som blev 
hans hjem og bl ivende sted.  Det blev til 
ca 40 år på denne ejendom. Han drev 
ikke selv landbrug de sidste år, men 
blev boende i stuehuset. Kun en kort 
tid til sidst kom han på grund af syg
dom på sygehuset og derfra en kort tid 
til aflastning på et plejehjem. Aksel 
Bredtoft, der forblev ugift, op-nåede en 
alder på 77 år. Han har bortset fra den 
sidste tid haft et godt helbred . Da han 
har været borte fra sit fødesogn så 
mange år, er der sikkert ikke så mange 
her, der husker ham bortset fra famil i
en. Han er en broder til Ernst Bredtoft 
Ørnhøjvej 32, der i dag ejer barndoms� 

hjemmet. 
ARNE TIPSMARK, Frydendalsvej 1 3 ,  
Grønbjerg, døde den 1 9. november 
1 995 69 år gammel. Han blev født i 
Garnmelby i Thorsted sogn som søn af 
Kristian Tipsmark Pedersen og hustru 
Ane Kathrine, født Vang. Der var fire 
børn, og Arne Tipsmark er den ældste. 
Han har 3 efterlevende søstre. Da han 

var helt lille flyttede familien til Grøn
bjerg, hvor han og hans søskende er 
vokset op. Allerede i 7 års alderen 
prøvede Arne Tipsmark at komme 
hjemmefra for selv at tjene til livets 
ophold . Efter konfirmationen tjente han 
i en række år som landbrugsmed
hjælper på forskellige gårde. Den 1 6. 
maj 1 954 blev han i Dejbjerg kirke viet 
til Karen Marie Beck, født Astrup, der 
var fra Dejbjerg. Sammen fik de dren
gen John og to piger Lilly og Hanne. 
Arne Tipsmark har været ansat på 
forskellige arbejdspladser. Han har bl .a. 
arbejdet i brunkulslejerne i Ørnhøj, og 
han har været murerarbejdsmand, og 
før sin pension arbejdede han til sidst 
ved et firma, der byggede mindre 
vejbroer. l over 30 år har hjemmet 
været parcelhuset, der ligger på 
Frydendalsvej i Grønbjerg . Arne Tips
mark var et vågent menneske, der som 
regel udstrålede et smittende godt 
humør. Han hilste altid venligt, når man 
traf ham på gaden,  og han havde et 
stærkt tilhørsforhold til landsbyen 
Grønbjerg . Interesseret fulgte han med 
i aktiviteterne på stadion og havde 
samtidig lejlighed til en hyggesnak med 
venner og bekendte. Tjenstvillig som 
han var, støttede han gerne sportsfol
kene ved at yde kørsel engang imel
lem, når der skulle spilles på udebane. 
Af andre fritidsinteresser kan nævnes
at Arne Tipsmark var radioamatør, og 
han var glad for sang og musik. Selv 
var han udøvende musiker, da han 
spillede på harmonika og var med i en 
klub i Videbæk. Arne Tipsmark var 
udadvendt, men tillige et udpræget 
familiemenneske. At komme ud og 
campere med familien i campingvog
nen forskellige steder i landet var en 
stor oplevelse for ham. Han var en 
god og kærlig mand og fader og 
efterhånden som familien voksede med 
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svigerbørn og børnebørn følte han det 
som en stor rigdom i tilværelsen .  Arne 
Tipsmark har ellers haft et godt hel
bred, men i april måned var der tegn 
på alvorlig sygdom. Han havde stor 
livsvilje og kæmpede for et godt liv for 
sig og sine, så længe han overhovedet 
havde kræfter dertil. Men døden og 
dens håndlanger håbløs sygdom er alle 
mands herre. Alt for tidligt synes vi , at 
han gik bort. 

ANE KATHRINE JENSEN, kaldet ANE 
JON, døde den 21 . november 1 995 på 
Spjald Plejehjem, 83 år gammel. På 
grund af alvorlig sygdom og alder
domssvækkelse kom Ane Jons død 
ikke pludselig og uventet. Ane Kathrine 
Jensen blev født den 1 5. april 1 91 2  i 
Vildbjerg sogn. Den 28. september 
1 947 blev hun i Nørre Omme kirke viet 
til teglværksarbejder Johannes Jensen .  
l 1 951 fik de sønnen Hans Kristian
Jensen, som blev enebarn. Allerede i
1 959 døde ægtefællen Johannes
Jensen, så Ane Jon var tid lig enke med
en 8 årig søn. De boede da i et hus i
Grønbjerg by. De blev boende i huset,
hvor Ane Jon ernærede sig ved at sy.
Hun havde egen systue og havde et
par piger ansat til at hjælpe sig med
blandt andet at sy fine selskabskjoler.
Kjolerne blev syet på bestil l ing, og
kunderne kom ofte langvejs fra. På
trods af begyndende leddegigt i fingre
ne fortsatte hun systuen,  indtil hun blev
pensionist. Ane Jon flyttede for nogle
år siden til Spjald. Her blev hun ved
med at lave håndarbejde. Fritiden blev
blandt andet brugt til porcelænsmaling.
Som men-neske var Ane Jon kendt
som hjælpsomt og gæstfrit, og hun
havde sine meningers mod . For sin
væremåde var hun afholdt i byen.  Den
sidste tid tilbragte Ane Jon på Spjald
Plejehjem som multihandicappet, der
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ikke kunne tale. Ingen kunne sige med 
sikkerhed, hvornår hendes livsløb var til 
ende. Derfor var det svært for sønnen 
Hans Kristian Jensen, da han en 
måneds tid før moderens død tog 
afsked med hende for at passe sit 
arbejde som styrmand, der sejler på de 
fremmede have. Han vidste godt, at der 
var en mulighed for, at moderen ikke 
var levede, når han næste gang gik i 
havn i Danmark. Og sådan gik det 
også. Men som Ane Jon havde det 
den sidste tid ,  og da der ingen udsigt 
var til bedring af helbredet, var det 
godt, at hun fik fred og sov stille ind. 
Sønnen Hans Kristian Jensen og 
svigerdatteren Magny Sørensen har 
bopæl i Esbjerg .  

VIGGO LEDGAARD MADSEN døde den 
26. november 1 995 på Spjald Pleje
hjem 90 år gammel. Han blev født på
Ledgård i Nørre Omme sogn den 31 .
maj 1 905. Han var en tvil l ing , men
tvil l ingbroderen døde allerede i 5 års
alderen. Viggo Madsen har haft 7
søskende, men der døde også en li l le
søster som 3 årig,  og en anden søster
som ung pige. Sin barndom tilbragte
Viggo Madsen på fødegården, men
som ung fik han pladser på forskellige
gårde ,  blandt andet på Sjælland. Han
kom på højskole i Hillerød og var
senere soldat i Tønder. l 1 938 vendte
Viggo Madsen tilbage til sin hjemegn
for at overtage sin fødegård . Den drev
han dygtigt samen med sin søster
Anna Jensine Madsen i næsten 40 år.
Viggo Madsen var en driftig og interes
seret landmand, der havde orden i
tingene. Han var blandt de første på
egnen, der fik malkemaskine, traktor og
bi l .  Landbruget i Kodal var en god
læreplads for unge konfirmerede dren
ge og piger, for Viggo Madsen og
søsteren var dygtige og gode til at lære



fra sig, og var forstående ov.er .tor de 
unge. Hjemmet var et godt sted at 
gæste også for børnene på Kodalsvej. 
De kunne altid mærke, at de var 
velkomne, og både Viggo og søsteren 
gav sig tid til at snakke med dem og 
også undertiden til leg og spøg. Viggo 
Madsen vil le gerne ud at se sig om, og 
med g læde kørte han en tur i omegnen 
for Rt komme u d  i naturen. Han nød 
også meget at komme ud at rejse både 
i ind- og udland . Da han var omkring 
de 80 år rejste han til Florida for at 
besøge en af sine brødre. Det blev 
naturligvis en særlig stor oplevelse for 
ham. Viggo Madsen har haft et godt 
helbred, og han var en rask og rørig 
mand næsten til det sidste. Da han 
boede i Grønbjerg gik han lange ture . 
Han ville for eksempel gerne gå en tur 
ud til Villy og Gerda på Kodalsvej og 
derpå en tur ud i deres marker for at 
se, hvordan avlen stod. Flere gange 
daglig tog han turen om til søsteren 
Marie Madsen på Ørnhøjvej. Det var 
her han fik sin middagsmad . Viggo 
Madsen var et alvorligt tænkende 
menneske , der ikke tog overfladisk på 
nogen ting. Han var et følsomt menne
ske og kunne ikke have noget udestå
ende med andre, men ønskede at gøre 
sit for at holde fred med alle. Viggo 
Madsen sluttede op om menighedslivet 
i kirke og missionshus. Indtil for to år 
siden boede Viggo Madsen i eget hus 
i Grønbjerg . På grund af svigtende 
helbred måtte han da flytte til Pleje
hjemmet i Spjald . Han var g lad for at 
bo der og havde også en god tid der.  
l det hele taget må man sige, at Viggo
Madsen har haft et  langt og  godt liv.
Selv den dag han døde, havde han
været oppe, men da han tog sin
sædvanlige middagssøvn vågnede han
ikke op mere. Viggo Ledgaard Madsen
forblev ungkarl hele sit liv. Han efterla-

der sig søsteren i Grønbjerg og 
broderen Anders Ahle Madsen som bor 
på Plejehjemmet i Spjald. 

EG I L  PEDERSEN (Søndervang) . 
Nedergårdvej l, Ørnhøj, døde den 24. 
november 1 995 og blev begravet fra 
Ørnhøj kirke den 28. november 1 995. 
Egil Pedersen blev født den 1 8. februar 
1 930 i Søndervang, Nørre Omme sogn ,  
som søn af gårdejer Peder Kristian 
Pedersen og hustru Bolette , født 
Lauridsen. Han var den yngste af tre 
børn, to piger og en dreng. Den største 
del af sit liv har Egil Pedersen arbejdet 
ved landbruget. Som dreng var der 
brug for hans arbejdskraft hjemme på 
fødegården, men efter konfirmationen 
tjente han som landbrugsmedhjælper 
på forskellige gårde ,  og ind imellem 
var han karl derhjemme. Den 2 .  okto
ber 1 953 blev han i Nørre Omme kirke 
viet til Anna Grete Husted,  født Nielsen, 
der er født i Brejning sogn. Parret 
stiftede hjem først på en ejendom i 
Brejning sogn,  senere flyttede de til 
Ørnhøj, hvor Egil dels havde arbejde 
på teglværket i Grønbjerg og dels 
hjalp til på forældrenes gård , Sønder
vang .  Da forældrene i 1 958 byggede 
hus i Grønbjerg og flyttede dertil, 
overtog Grete og Egil gården Sønder
vang .  Det blev barndomshjemmet for 
de fire børn, en dreng og tre piger indtil 
1 975, hvor familien flyttede til Neder
gårdvej i Ørnhøj. l tiden derefter var 
Egil beskæftiget ved forskelligt forefal
dende arbejde .  Den sidste tid før han 
blev pensioneret var han kommune
gartner. Egil Pedersen har altid været 
meget interesseret i fodbold . l sin tid 
var han med til at anlægge fodboldba
nen i Grønbjerg . Han har selv i en 
række år været aktiv sportsudøver både 
i gymnastik og især fodbold. Egil 
Pedersen har været fodboldtræner, og 
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det er ikke så mange år siden han 
sidste gang var det i Ørnhøj. Han var 
lidt af en altmuligmand med fingersnil
de, og da han tillige var meget tjenstvil
lig, var der adskil l ige, der kunne g læde 
sig over hans hjælp ved forskellige 
lejligheder. Egil Pedersens helbred har 
ikke været godt de senere år. l en del 
år har han været plaget af gangbesvær, 
han har haft diskusprolaps med dertil 
hørende rygsmerter, og da han også 

Mindeord 
Emina Begovic, Nylandsvej 7, Grøn
bjerg. 

Emina Begovic blev begravet på Nr. 
Omme kirkegård onsdag den 1 5. nov. 
1 995. Hun døde pludseligt og b lev kun 
57 år gammel. 
Emina blev født i en lil le landsby, 
Tarevci. Den l igger i den nordlige del 
af Bosnien ikke langt fra den kroatiske 
grænse. Hun kom fra en fattig familie. 
Allerede som 1 9 årig blev hun g ift med 
en ung mand fra samme landsby. 
Ægteskabet fik en hård start, da 
hendes mand skulle aftjene sin vær
nepligt i to år. Det var l ige efter 2.  
Verdenskrigs afslutning og det var 
fattige tider. 
l de to år havde Emina ingenting at 
leve af. Hun boede alene i et gammelt
hus, og hun have intet arbejde .  Dog
tjente hun lidt ved at lave håndarbejde.
Da hendes mand kom hjem, fik famili
en det efter hånden bedre. Han
arbejdede sig op og fik en sti l l ing som
kommunaldirektør med særligt ansvar
for kommunens infrastruktur. Desuden
var han medansvarlig for et bolig
selskab . Han var således meget ude
og væk fra hjemmet. Han var vellidt og
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en tid har døjet en del med migræne, 
var han en mand, der ikke var ukendt 
med smerter. Ingen anede dog, at han 
så snart skulle gå bort, da han kort før 
sin død søgte læge på grund af helbre
det. Pludselig kom sorg og savn til 
huse, og der er nu en tom plads i 
hjemmet på Nedergårdvej. Foruden 
hustruen og børnene efterlader Egil 
Pedersen sig svigerbørn og børne
børn. 

Ernst Mølgaard Ottosen. 

populær og havde en stor omgangs
kreds. Emina var hjemme, passede 
hjemmet og sønnen Enes. l samme 
gade boede Erninas mor og søster. 
Når søsteren var på arbejde,  passede 
hun også dennes børn. l mange år 
lavede hun mad til svagelige familie
medlemmer og bragte det dagligt til 
dem. Hun var det man i vore dag 
kalder en "baglandskvinde". 

Erninas mand døde i en alder af 48 år. 
Emina flygtede fra det tid ligere Ju
goslavien sammen med sønnen Enes, 
dennes hustru Vesna og barnebarnet 
Ena. De kom til Danmark foråret 1 993 
efter en vanskelig flugt. 
Emina boede med famil ien på Asylcen
ter Troldhede i godt to år. Her var hun 
meget afholdt. Mange kom for at tale 
med hende. Det kunne være de unge 
kvinder, som havde mor hjemme i 
Bosnien og det kunne være de andre 
lidt ældre kvinder, som hun hyggede 
sig med over en kop bosnisk kaffe og 
strikketøjet. 
Efter to år på asylcenter Troldhede 
flyttede Emina med familie den 1 8. 
april til Grønbjerg. Hun ville være der, 
hvor hendes søn vil le være. Hun var 
meget g lad for at bo i Grønbjerg også 
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selvom hun ikke kunne tale med folk. 
Altid var hun venlig og imødekom
mende. 
Dansk var for svært for hende at lære. 
Men når man besøgte hende kunne 
man alligevel få en god snak ved hjælp 
af tegnsprog , ordbog og somme tider 
med Ena som tolk. 
Hun så frem til et liv med familien i 
Grønbjerg, men samtidig så hun også 
tilbage. Situationen hjemmefra fulgte 
hun dels i aviser skrevet på serbok
roatisk og dels fra TV via parabol. 
Erninas helbred havde ikke været godt 
i mange år. Hun magtede ikke at gå så 
langt, da hun havde problemer med 
hjertet. De sidste par år var sukkersyge 
kommet til. 
Til Erninas begravelse kom familie og 
venner fra nær og fjern for at være 
med . Det var lykkedes søskende fra 

Fas,elavnsfest på 
Grøn

'
bjerghjemmet 

Mandag d. 1 9. feb. kl. 1 4.30 

Tøndeslagning sammen med 
hjemmets beboere, dernæst kaffe
bord i udestuen. 

Alle er velkomne. 
Husholdningsforeningen 

Tyskland og Holland at få visum. 
Mange fra center Troldhede både 
beboere og personale var mødt op 
l igesom mange nye venner fra Grøn
bjerg . Alt sammen vidner om, at Emina 
var et elsket og respekteret mennne
ske. 
Hun vil blive savnet af alle, familie og 
venner. Hun har sin mor i Scweiz og 
søskende i Tyskland, Holland og 
Belgien. Alice Viftrup 

Kirkel igt Samfund 
Onsdag d. 24. januar kl. 1 930• 

på Grønbjerg Skole. 

Pastor 
Inge Dorthe Kaasgaard , Thorsted 

"En tur gennem alfabetet med 
Grundtvig og den nye 

højskolesang bog. 

Onsdag d. 21 . februar kl. 1 930• 

på Grønbjerg Skole. 

En tur med den sibiriske jernbane 
Ruth og Kr. Nygaard, Hover 

Alle er velkommen ! 
Husk brød og kop ! 

Tusind tak for den store deltagelse ved Eminas' begravelse 

både ti l  beboere her i Grønbjerg 

såvel som vore bosniske venner, 

personalet på Dansk Røde Kors Center Troldhede og 

Sdr. Feld ing Højskole. 

Med venlig hi lsen 

Ena, Vesna og Enes Begevie 
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VIKINGEN ER LØS 

Kend din by ! 
Her er een for de skrappe: 
Gæt hvor billedet t i l  højre er taget i 
Grønbjerg. 
Indlever d it svar til en fra redak
tionen eller i servicebutikken senest 
d. 2. marts, og du  deltager i lod
trækningen om en li l le præmie. 

Max. 1 svar pr. deltager. 

Vinderen af konkurrencen i nummer 
1 7blev: Bjarne Bager. 
Billedet var taget af den nederste 
del af et vindue ved Den gamle 
Stationsbyg ni n g. 

Den positive 

Uanset alder tror Grønbjergboerne på fremtiden. 
En 90 årig fra Grønbjerg har derfor netop købt hus med egen indgang. 

En herboende var i København. medens der endnu var en frygtelig 
masse sne. Da Grønbjergboen efter hjemkomsten berettede om sin tur, 
kunne han ikke lade være med at bemærke, at det da var dejligt for 
københavnerne, at de overhovedet ikke havde nogen arbejdsløshed. 
Hertil spurgte den lyttende, hvordan han dog vidste det. 
Jow det skal a sej dæ. Æ biler stod parkeret, og der var meterhøj sne 
på begge sider af dem. Og der var ikke en eneste til at fjerne al den 
sne. 



Gule Fanden. 

Knud kom snart til at  synes, at Marie var lige så 
ydmyg og blid, som hun var skøn, og at 
Johannes skarpe ansigtstræk og bistre øjne 
heller ikke syntes at lyve. Han havde dog hørt, 
at et heftigt og opfarende sind tit kunne forenes 
med et varmt og godt hjerte; men hvad der 
mishagede ham mest, var, at Johanne var hård 
og bitter mod plejesøsteren, men kunne være 
slesk mod dem, der ikke behøvede at være 
bange for hende. Enhver sammenligning 
mellem de to piger faldt ud til Maries fordel. 
Han kunne ikke altid lade være at tage hendes 
parti mod mosteren og hendes datter, men det 
blev de værre af. og det regnede ned over 
hende med spydige hentydninger. 
En dag kom det til et sådant uhyggeligt optrin 
ved middagsbordet, og da Marie straks efter var 
ude at malke, kom Knud ind i kostalden og så, 

at hun græd. »Du har det nok ikke godt?• sagde 
han. 
"Å jol jeg klager mig ikke til nogen.• 

•Er der ikke noget, jeg kunne hjælpe dig med?• 
spurgte han. 

»Jo, du kunne lade være at holde med mig, når 
jeg får ubehageligheder, for det bliver det ikke 

bedre af.• 

·Ikke det! Men sig mig en gang, er Karen 

virkelig din moster?• 
•Ja• 

·Men jeg hørte dog en gang, der blev slået på, 
at du var kommen langvejs fra og var kommen 
her til gården som - som -• 

•Som en tiggerunge,• fortsatte pigen. "Ja sådan 

er det!· 

·Hvor boede dine forældre?• 
·l Ribe, tror jeg. l det mindste er jeg født der. 
Min far drev handel. men han døde, mens jeg 
var lille, og min mor. der ikke havde andet end 
armod, kom her hjem med mig til hendes 
fødegård, hvor hun også døde mens jeg endnu 

var barn.• 

·Er du så altid bleven behandlet så hårdt som 

nu? .. spurgte han. 

"Å hvad hårdt? Når man er fattig og forsvars-løs, 
må man finde sig i meget, og jeg ville tåle 
endnu mere for at være min bedstefar nær i 

hans skrøbelighed. •  
D a  hun derefter kom ind i køkkenet, var 
Johanne der og det kunne ses, at hun var vred. 
·Gud bevares, hvor du kan lyve!• sagde hun. 

"Hvad mener du?• spurgte Marie. 

•Stil dig ikke så fremmed an! Da du holdt fad
dersladder med Knud ude i nødset, var jeg 
nærmere, end du troede. Jeg hørte hvert ord, 

der faldt, og hvorledes du løj ham ørene fulde.• 

>Ja, jeg sagde jo rigtignok, at min far var død, 
mens jeg var lille, men det er jo både din mors 

og din vilje at det skal hedde sådan. •  

•Nå, m e n  så a t  dine forældre boede i Ribe som 

ærlige ægtefolk!• 

•Det sagde jeg ikke.• 

»Men du føjede dine ord sådan, at han måtte tro 
det. Og din far drev handel? Ser man det! Han 
skulle vel gives ud for en fornem købmand. Den 
handel han drev, var at købe uden sælgerens 
vidende og at hitte hvad der ikke var tabt. Ha, 

ha. ha! • 

•Du vil vel ikke nægte, at han var smugler og 

drev handel på den måde?• 

·•Nej, jeg vil ikke nægte noget slet og ulovligt for 
din fars vedkommende, men når du siger, at du 
bliver behandlet hårdt for din fattigdoms skyld, 

så lyver du!• 

•Det var Knud, der sagde, at jeg blev behandlet 

hårdt.• 

·Men du glemte at sige ham, at om så var, så 
kom det af, at det er en skændsel og vanære 
for os. at du er til, fordi du er født i ægte
skabsbrud af en kone, der løb fra sin mand 
med en tyveknægt, der siden kom i slaveriet og 
nu stryger om i landet som den værste kjæl
tring! D u  glemte at sige, at det var i tyvehullet i 
Ribe, du blev født.• 

»Det må jeg jo ikke sige,• lød det sørgmodige 
svar. 

»Så kan du holde din mund. Du kan tie, hvor du 
ikke tør tale. Jeg indser ikke, at du behøver at 

holde faddersladder med Knud.• 
»Det gør jeg heller ikke, og nu kan du jo fortælle 
ham. at jeg har løjet for ham. Du kan sige ham 
sandheden, eller hvad du vil, det er mig noget 

nær ligegyldigt.• 
·Du ka;, lade være at snakke mere med ham 

end højst nødvendigt,• sagde plejesøsteren 

noget formildet. ·Så vil jeg ikke sige ham, at du 
har løjet, for da du er så nær i slægt med os, 

ville det jo være skam for mig selv.• 

•.Ja, tag bare hensyn til dig selv og ingen an

den,• knurrede Marie mellem tænderne. 
Hun prøvede også på at være kold og ordknap 
mod Knud, men i længden kunne hun ikke 
være ligegyldig ved den flinke karls venlighed 
og deltagelse overfor hende og bedstefaren 

. . . . . .. fortsættes 
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Der går mange 
gode " ender " på 

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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