
Nr. 21 15. juli 1996

Afslappende musik. 

Selv om det at være udøvende musiker kan være svært, så 
er der jo ingen grund til ikke at tage afslappet på tingene. 

RUNE 
STENEN 
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III lederen 

Den der tier, 

samtykker. 

Det siger en gammelt dansk tale

måde. Er det også tilfældet i 

Grønbjerg (Vestjylland), eller kan 

det være lige modsat her ? 

Vi fik engang et anonymt brev, 

hvor brevskriveren skrev noget i 

retningen af, at hvis Vestjyder 

ikke har noget pænt at sige, så 

holder de hellere deres mund. 

Det synes jeg måske er meget 

rammende. 

Det er selvfølgelig en del af den 

Vestjyske charme, at man ikke 

bare lige buser ud med sin me

ning, men nogle gange kan det 

også gå hen og blive en belast

mng. 

Personer, der tager det ansvar det 

er at have en tillidspost, bør især 

tænke på at give ordenligt udtryk 

for deres meninger. 

Hvis vi ønsker det optimale for 

vores lille samfund, så er det 

interne samarbejde meget vigtigt. 

I et godt samarbejde er kommuni

kation - det at formidle sin me

ning - noget af det vigtigste. 
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Til dette nummer af Runestenen 

er der kommet kommentarer til 

den sidste leder, hvilket glæder 

mig meget. 

Med håbet om et frugtbart efter

år, vil jeg ønske alle i Grønbjerg 

en fortsat god sommer. • 

RUNESTENEN 
Redaktører: 

Mogens BaHegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. 
Tlf: 97 38 43 32 

Finn Krogh Jørgensen (tkj), Ørnhøjvej 30. 
Tlf/Fax: 97 38 40 59 

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa Ueb), Frydendalsvej l. 
Tlf: 97 38 43 57 

Skribenter: 
En familie i Grønbjerg: 
Hanne Kjærgaard (hk), Kjærgårdsvej IO. . TI f: 97 38 40 94 

Personportrætter ni.m.: 
Ingrid Kirk (ik), Holmgårdsvej 2. 
TI f: 97 38 40 20 

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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111 Nyt fra Byrådet 
Ved: Gudrun Nyborg. 

Socialudvalget havde på sin junidags
orden et punkt, der handlede om 
oprettelse af puljejob. 
Begrebet puljejob blev indført fra l. 
jan. 96 og er en ændring a� �n lov 
om aktiv arbejdsmarkedspolitik. 
Loven henvender sig til offentlige 
arbejdsgivere, f. eks. kommun:rnes 
institutioner, som kan oprette sadan
ne puljejob og få udfør

.
t eks�ra 

arbejde, der ellers ikke VIlle bhv� 
gjort, fordi der ikke var penge til 
det. 
Staten har afsat penge til at betale 
90% af lønudgiften til 15.000 stillin
ger på landsplan. Arbejdsgiveren -
altså kommunen skal betale de 
resterende 10%. 
Betingelserne for, at man som ledig 
kan ansættes i et puljejob, er, at man 
har ret til dagpenge og har været 
ledig i samlet 2 år inden for de 
seneste 3 år. 
Lønnen skal svare til den overen
skomstmæssige løn, men må ikke 
overstige det beløb, man kan få på 
dagpenge. . . . Man kan være ansat i et pulJeJob 1 
op til 3 år. 
I Videbæk kommune er der 75 
ledige, som opfylder beting�lserne 
for aktivering i puljejob, og JObcen
teret er i gang med at undersøge 
behovet for ekstra hjælp på vore 
institutioner. • 
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� Servicemeddelelser "ri1 

Læge H. Thomsen 

Tlftid: 800 -900 
Konsultation: 
efter aftale 

Tit: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 

Mandag: 1500- 1� 
Torsdag: 1800 -2000 

Tit: 97 38 41 77 

Grønbjerg - 2000 
Servicebutik: 

mandag & onsdag 
900 - 1200 
tirsdag & torsdag 
1500 - 1800 
fredag 1 � -1500 

Tit/fax: 97 38 48 08 

Klip og Krøl: 

Mandag: 9oo -1 t"' 
Tirsdag: 9oo -1 t"' 
Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9oo -1 t"' 
Fredag: 9oo -1 t"' 
Lørdag: Lukket 

Tit: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 

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

Tit: 97 38 44 50 

Brugsen: Landbobanken: 

Mandag: 800 -1 t"' Mandag: 931)-1200 
Tirsdag: 800 -1 t"' Tirsdag: 931)- 1200 
Onsdag: 800 -1 t"' Onsdag: 93/)-1� 
Torsdag: 800 -173/) Torsdag: 133/)- 173/) 
Fredag: 800 -1800 Fredag: 133/)-16"" 
Lørdag: 800 - 1200 
Søndag: t"' -931) Tit: 97 38 40 49 
Brødudsalg & aviser 

Bentes Salon: 

Postekspeditionen: Mandag -Onsdag 
Alle hverdage: & Fredag: 800-1� 

93/)-1� Lørdag efter aftale 
Posthuset er lukket 
fra 

1200 -133/) 
Tit: 97 38 41 12 

Post indleveret efter Billed-og 

133/) bliver sendt ef- Brugskunst 

terfølgende hverdag. Mandag -fredag 
1500- 17"" 

Tit: 97 38 40 42 Lørdag 1000 - 1 � 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag-Fredag kl. 1800 
Ved Brugsen: Mandag-Fredag kl. 1� 

Søn-og helligdage kl. 1745 

Rutebilernes informationscentral: Tit: Videbæk 97 17 33 99 
Mandag -fredag kl 800 - 2000 Ringkjøbing 97 32 33 99 
Lørdag kl 800-16"" Holstebro 97 42 17 88 
Søndag kl 1100-2200 Skjern 97 35 06 77 

Vagtlægen: 97 84 18 00 Alarmcentralen: 112 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
Billardklubben: Benny T. Lauridsen 97384265 Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 9738411 o 
By-og Erhv. udv: John Asmussen 97384285 Lægen: Henrik Thomsen 97384050 
Byrådet: Gudrun Nyborg 97384121- Menighedsrådet: Jens V. Pedersen 97384112 
Børnehuset Best: Eva Broni 97384179 Musikforeningen: Birgit T. Jensen 97384397 
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 Nr. Omme Kirkekontor 97384696 
Dagplejerep.: Eva Sørensen 97384065 Posthuset: Brugsen 97384042 
Forsamlingshuset: 97384383 Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 
Grønbjerg - 2000: Mogens Sallegaard 97384332 Røde Kors: Besøgstjeneste 97173204 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 Servicebutikken: Grønbjerg -2000 97384808 
Havekredsen: Ingrid Engestoft 97384010 Skolebestyrelse: Jørn Bak 97384349 
Hjemmeplejen: 97172433 Skolen: Henning B. Møller 97384177 
Husholdningsfor: Karin Demant 97384187 Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97384120 Udlejn./Fiagalle Jørgen Demant 97384187 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384381 Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 
Kirkebetj/Graver: Inger L Skytte 97384343 Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 
Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 97384073 Vandværket } Leif Tange 97384284 
Klubhuset: 97384076 Jørgen Kristensen 97384259 
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11 Biblioteket 
Ved: Torben Vestergård 

I skolernes sommerferie fra den 21 . 
juni til den 4. august holder bibliote
ket lukket. Mangler I læsestof til 
sommeren, kan jeg anbefale jer at 
besøge hovedbiblioteket i Videbæk. 
Her holdes åbent hele sommeren. 
Og husk, - bøger lånt i Videbæk kan 
afleveres på Grønbjerg bibliotek 
efter ferien. 
Jeg ønsker alle lånerne en god 
sommer. 

R.H. Schoemans: DA V A. 
Dava er en pige omkring 14 år. Hun 
er forældreløs, og hendes onkel 
Gjøn har taget sig af hende. Men på 
grund af et skænderi om en hest o ' 

slar hendes onkel en mand ihjel. Så 
nu vil Dava væk. Hun vil til Tysk
land! Hun har lidt familie i Berlin ' 

og der skulle også være godt. I den 
lille landsby i Albanien er det sådan, 

HUSK HØSTFESTEN 

at har man dræbt en person, vil man 
blive forfulgt af ofrets familie og 
blive dræbt. Hvis synderen har fami
lie, vil den komme til at arbejde for 
den dødes familie. Og det vil Dava 
ikke! Hun har kun sin familie i 
Berlin, men der er langt at gå fra 
Albanien til Berlin. Heldigvis kom
mer hun op at køre med forskellige 
mennesker. Hun møder mærkelige 
personer, venner som fjender. Det 
bliver både en spændende og fare
fuld færd. 
Nu har jeg kun at sige: Læs den, for 
den er god, - og jeg kan berolige jer 
med, at den ender godt. 

Ungdomsbog fra 13 år og opefter. 

Inga Thorup Thomsen 
Grønbjerg skole 6. kl. 

Grønbjerg folkebibliotek 
Åbningstid: 

Mandage kl 15 -17 
Torsdage kJ 18 - 20 

Telefon: 97 38 41 77 

SIET KRYDS l KALENDEREN 

Den 18. september 1996 
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• Skolebestyrelsen 

Ved: Formand Jørn Bak 

Siden sidst er der sket nogle æn
dringer, internt i bestyrelsen. 
Jørn Bak er igen valgt som for
mand, og Hanne Kjærgaard er ble
vet næstformand. 
Lis Helles Olesen er trådt ud af 
bestyrelsen, idet hun er blevet valgt 
ind i Arkæologisk nævn. I stedet er 
Lissi Dyrberg kommet med i besty
relsen. 
I det nye skoleår vil medarbejderne 
være repræsenterede med Birgit 
Højgaard og Jena Bangsgaard. 

Men lige nu er sommerferien jo 
gang for alle. 
Den første uge i ferien har der 
været aktivitet på skolen, hvor 
medarbejdere har været i gang med 
oprydning og rengøring, hvor male
ren har malet, og hvor forældre har 
færdiggjort legepladsen. Skolen er 
således klar til at modtage børn og 
voksne igen efter ferien. 

Første skoledag er den 5. august, 
hvor alle, som noget nyt, møder 
klokken 8.00. 
Blandt børnene er der nye der 
kommer og andre der rejser. Vi har 
taget afsked med 13 elever fra 7.-kl., 
med 2 bosniske børn, Elvira og 
Elmira, og med Søren og Mette i 5.  
kl.. Lige før ferien startede D ijana 
og lndir i hhv. 2. og 6. kl., og efter 
ferien starter 8 nye børn i børneha 

veklassen. 

Den 4. juni overværede ca. 30 for
ældre og søskende en dejlig forårs
koncert - jeg kan kun opfordre alle, 
der har lyst, til at komme ned på 
skolen denne aften. Det er en god 
oplevelse. 

Den 20. juni afviklede 5. klasse's 
elever og forældre en succesrig cafe, 
i forbindelse med skolens udstilling 
af elevernes arbejder. Lækker mad, 
og vaks servering - og hvor går man 
hen og spiser sig mæt for 10.- kr. ? 
Det pæne overskud går til lejrskole. 

Grønbjerg Sand
og grusgrav 

v/ Knud Pøl 
Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i: 

e Stabil grus 

e Støbe sand 

e Fyld sand 

Jordarbejde udføres med: 

e Gummiged 

e Gravemaskine 

e Rendegraver 

97 38 43 86 -Biltlf.30978186 
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Op til sommerferien har alle elever
ne og deres lærere været på lejrture. 
De har været vidt omkring - nemlig 
i Kronheden, i Røddinglund, på 
Djursland og i hovedstaden, Køben
havn. Og rygter vil vide, at det har 
været nogle gode ture. 
Selvom man i København ikke havde 
hørt om Grønbjerg, men godt vidste 
hvor Spjald lå ! 

I det nye skoleår holder 2 af vores 
lærere orlov - Birgit Højris går på 
forældreorlov (det kan ikke ses), og 
Grethe Lorentzen går på barselsor
lov (det kan ses). 
Som vikarer for de 2 er hhv. Helle 
Christensen og Margriet Christian
sen ansat. 

I Børn e-Ungdoms- og Kulturforvalt
ningen er der ansat en ny medarbej
der, en pædagogisk konsulent, som 
vi håber kan tilføre skoleområdet 
noget nyt og positivt. Noget af det 
arbejde der ligger forude, er det vi 
under et kalder målsætningsdebatten 
for skolen. 
Blandt elever og forældre har det 
været diskuteret, om der i Grønbjerg 
er behov for en "eftermiddagsklub", 
for elever i 3.- 6. klasse. Der er 
umiddelbart stemning for dette - nu 
mangler vi bare nogle forældre der 
har lyst til at ta' udfordringen op og 
hjælpe hinanden med at få det op at 
stå. Henvend jer gerne til skole
bestyrelsen, hvis I har lyst. 
God sommer ! • 

Tirsdag d. 20. august 1996 kl. 1930 

indkaldes til sognemøde 
i Forsamlingshuset 

Byplanen, som en lærer og to elever fra Arkitektsko
len i Århus i samarbejde med en gruppe fra 
Grønbjerg har arbejdet med, fremlægges. 

Kom og giv kritik og gode ideer. 
Se endvidere side 36 

Byplangruppen 



• Sundhed 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

Rejsetid. 

Det er nu rejsetid, og som følge af 
det foreløbig lidt kedelige danske 
sommervejr vælger mange at stikke 
mod syd til varmere himmelstrøg. 
Tæt ved en tredjedel af alle rejsen
de får maveproblemer i større eller 
mindre grad. Al.ene kostændringen 
kan give lidt problemer, så hvis man 
skal sikre sig bedst muligt, skal man 
tage mad med hjemmefra og spise, 
som man plejer, men det er vel ikke 
lige det, man har mest lyst til. 
Der er nogle almindelige hensyn, 
man kan tage for at undgå de 
værste problemer. Det er klogt at 
undgå det lokale drikkevand, med 
mindre det er kogt. Det gælder også 
for isterninger! Spis kun mad, som 
er ordentlig gennemkogt eller stegt 
og kommer direkte fra komfuret. 
Undgå rå grøntsager og skaldyr og 
spis aldrig skrællen på frugt. Upa
steuriseret mælk og is kan også 
være inficeret. 
På grund af varmen, melder der sig 
en naturlig tørst. Gennem sveden 
taber man ikke kun vand, men også 
salt. Det er derfor fornuftigt, når 
man opholder sig i et varmt klima, 
at drikke rigeligt og at spise salt. 

Mineralvand kan indeholde salt, 
men man kan også tage det på 
maden. Alkohol forstyrrer regulerin
gen af salt og væskebalancen og 
øger risikoen for hedeslag. Hvis 
man drikker vin til et måltid midt 
på dagen, er det bedst at holde en 
god siesta bagefter. Allerbedst er 
det at vente til hen på aftenen med 
at hylde Bachus. Når man så i 
forbindelse hermed får lyst til at 
dyrke Eros, åbner der sig nye 
muligheder - altså for smitte; men 

det er ikke så rart at tænke på. • 

Billed- og Brugskunst 

Åbningstider: 

Fra mandag d. 15. juli 
ændres åbningstiderne 

Mandag - Fredag 
1500- 1730 

Lørdag 
1000- 1200 

De 17 kreative 
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• Der var engang. 

Ved: Palle Eriksen. 

FERIE l OLDTIDEN 

Som I ser på tegningen, holdt man 
osse sommerferie i oldtiden! Der er 

slukket og lukket i gravhøjen, red
skaberne ligger og flyder, parasoller
ne er slået op. En ung skønhed er 
hoppet i vandet, en anden tager 
solbad, måske er det hendes forlove
de? - kort sagt sommer og sol og 
ferie. 

GRØNBJERG EL 
V/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør 

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

- •, lO 



- '• 

Holdt folk da ferie i stenalderen? 
Både ja og nej. Nej, fordi det ikke 
foregik på samme måde som i dag. 
Arbejde og fritid var ikke adskilt. Ja, 
fordi fritid i vor forstand var dermas
ser af i jægerstenalderen. En mand 
kunne forsørge sin familie ved 
gennemsnitligt at bruge et par timer 
dagligt på at jage, fiske, bygge hytter, 
lave redskaber og lignende for at 
opretholde livet. Man flyttede efter, 
hvor der var godt at være med 
hensyn til jagt og fiskeri. Det ved 
man bl.a. fra studiet af naturfolk, 
som i dag lever på stenaldervis. 

Men da jægeren blev til bonde for 
6000 år siden, da skrumpede fritiden 

ind. Med et blev der en masse ekstra 
at lave for at opretholde livet. Skov 
sku lle ryddes til marker, korn sås og 
høstes, marker hegnes, køer malkes, 
vinterfoder samles til dyrene, man 
skulle beskytte sig mod fjender, der 
ville stjæle afgrøder og dyr, de døde 
skulle begraves i dysser bygget af 
store sten osv osv. Der var sandeligt 
nok at se til, og der blev mere og 
mere af det. Til gengæld kunne der 
bo flere mennesker sammen, og man 
behøvede ikke længere at flytte 
rundt. 
Men altså en gang om året, hver 
sommer i nogle uger, vender dan
skerne tilbage til stenalderen. Hold 
da helt ferie! • 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

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

Man-tors 
Fredag 
Lørdag 
Søndag 

8.00-17.30 
8.00-18.00 
8.00-12.00 
7.30- 9.30 Vi er til for dig! 
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IV AN V MORTENSEN 
Bygge & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg 97 38 42 8 1  

Nøglefærdige parcelhuse 

Landbrugsbyggeri 

Om- og tilbygninger 

Havestuer udføres i træ, plast og aluminium 

Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium 

Jord- beton- og støbearbej de 

Tegningsarbejde udføres 

Vi står til rådighed med ydetigere oplysninger 

�-. 12 

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 
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11 Grønbjerg Billardklub 

Ved: Bestyrelsen 

Een af Billardklubbens store årlige 
begivenheder er vores store skoma
gerturnering om pokalen. Den store 
dag var søndag d. 1 8  januar 1 996. 
Der blev spillet nogle gode og 
underholdende kampe hele formid
dagen og eftermiddagen med, men 
til sidst var det Henrik Skytte der 
trak det længste strå og fik en flot 
1. plads. På 2. pladsen kom Jan E. 
Jensen. 
Henrik Olesen stod for et andet 
meget flot resultat sidst i februar. 
Han blev VBU- mester (Vestjysk 
Billard Union) for ungdom. Det var 
nogle meget dygtige spillere Henrik 
Olesen var oppe imod, spillere der 
kom fra hele Vestjylland. Henrik 
havde dog en lille fordel, fordi han 
spillede på hjemmebane, det var 
nemlig Grønbjerg Billardklub der 
stod for arrangementet. Sejren var 
dog tlot og fuldt fortjent. _ Fredag d. 22 marts 1996 blev der 
spillet finale i GBK' årlige pokaltur
nering. Det er en turnering hvor 
GBK" medlemmer spiller indbyrdes 
mod hinanden. I finalen var Lars 
Jensen og Martin Gammelgaard. 
Lars Jensen løb af med sejren og 
vandt den efterhånden meget pre
stigefyldte vandrepokal. 
GBK har også 3 hold med i VBU' 
holdturnering. Det er noget spiller
ne går op i med liv og sjæl. Det er 
da også blevet til nogle udmærkede 
resultater her i spilleåret 96/96. 

Grønbjerg Billardklubs hold: 
3 blev nr. l og rykker op i serie 2. 
2 blev nr. 4 og bliver i serie 3 
l blev nr. 5 og bliver i serie l 

Fredag den 26. april 1996 blev der 
afholdt generalforsamling i GBK' 
lokaler på Sønderkjærsvej l. Der var 
fremmødt 23 af klubbens medlem
mer. Det var dejligt at se der kom så 
mange til generalforsamlingen. Det 
er tegn på at medlemmerne interes
serer sig for hvad der sker, og skal 
ske fremover i GBK. Det første der 
foregik på generalforsamlingen var l 
minuts stilhed for vores vellidte 
afdøde medlem Karl Ørntoft 
Derefter blev der diskuteret en del 
frem og tilbage om forskellige emner 
resten af aftenen. Medlemmerne var 
meget ivrige og veloplagte. Turne
ringsleder Jan E. Jensen uddelte 
også diplomer og pokaler til alle dem 
som havde sejret i løbet af året. 
Generalforsamlingen blev afsluttet 
med et par stykker smørrebrød og en 
enkelt øl, derefter blev der spillet 
billard til den lyse morgen. 
Husk du er altid velkommen i GBK. 
Kom op i vores lokaler og prøv et 
sjovt, men også meget interessant 
spil, eller ring til os på følgende 
numre. • 

Formand 
Benny Lauridsen 
97 38 45 87. 
Næstformand 
Claus Vestergård 
97 32 38 53. 
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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 s 

Tlf. 97384050- Fax. 97384133 

Speciallæge i almen medicin. 

Diplomer i manuel terapi. 

Telefontid mandag til fredag fra 8-9. 

Medicinbestilling bedst inden kl12. 

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. 



• 100 års Jubi 
Ved: Dorthe Liv, Sogneforeningen 

I ns pi rationsaften omkring Grønbjerg 
100 års jubilæum. 

Der var delte meninger om, hvem 
der havde inviteret til denne aften. 
Men det var, som der stod i Rune
stenen, Sogneforeningen anført af 
Dorthe Liv, som fiskede efter flere 
ideer/tiltag i forbindelse med Grøn
bjergs 100 års jubilæum i 1997. 
Vi åbnede mødet med at fremlægge 
Sogneforeningens planer for jubilæ
umsåret. Vores arrangementer ligger 
i perioden 25. juni - 28. juni, og der 
skulle gerne blive festlige indslag for 
enhver smag og alder. "Millers" er 
bestilt til at spille op i teltet d. 25. 
juni, og til denne aften er der også 
planer om en revy. 
Ud over denne Mini-festuge er der 
et samarbejde i gang med Niels 
Peder Svendsen, som arbejder på et 
jubilæumshæfte om Grønbjerg. 
Til disse jubilæumsplaner skal læg
ges de sædvanlige fester og arrange
menter. derfor er vi alle i Sognefore
ningens bestyrelse enige om, at vi 
ikke vil gå ind i flere opgaver i 1997. - Men hvad med alle de andre 
bestyrelser og andet godtfolk i 
Grønbjerg?'? 
Der blev snakket om samarbejde 
mellem Kulturgruppen og Lokal
historisk Arkiv omkring en hjem
stavnsaften. 
Dagplejen kunne evt. lave et arran-

gement sammen med Børnehuset, 
måske sommerfest. 
Helle Engestoft vil lave en jubilæ
umsmønt, som evt. kan sælges i 
Servicebutikken. Overskuddet skal gå 
til murstenskassen. 
Der blev foreslået, at Grønbjerg 
2000 skulle stå for produktion og 
salg af jubilæums t-shirt. - Det er 
vist senere blevet vedtaget i dennes 
bestyrelse. 
Kulturgruppen arbejder på at få 
lavet festlige jubilæumsslips, sjal og 
kasketter. 
Idrætsforeningen samarbejder med 
Sogneforeningen omkring en eller 
anden slags sportsaktivitet i festugen, 
ligesom Gymnastikforeningen og 
Husholdningsforeningen har meldt 
sig som praktiske hjælpere under 
festlighederne. 
Der var snak om at Ungdomsklub
ben skulle stå for en ungdomsfest, 
men enden på snakken blev vist, at 
Sogneforeningens planlagte ung
domsfest bliver afholdt med Ung
domsklubbens hjælp. 
Der var ideer til Brugsen, havefore
ningen og ,flere andre, - nogle af 
aftenens ideer løber sikkert lige 
direkte ud i sandet, men der er 
andre, som nok skal ende udi andet 
end sand. 
Derfor synes jeg, at vi havde en god 
inspirationsaften med masser af 
ideer og positive mennesker. 
Det blev til sidst besluttet at holde et 
opfølgningsmøde. Dette er senere 
fastlagt til d. 22. august. 
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• En familie i Grønbjerg

Så er endnu en fami lie blevet "over
faldet", men på trods af det blev dog 
til en ganske fredelig samtale i stuen 
på adressen Algade 65, her bor Jane 
Heidi Jensen 23 år, hendes mand 
Børge Jensen 27 år og deres lille søn 
Daniel Sebastian Jensen, han er en 
dejlig lille dreng på 5% måned. Jane 
har været af den opfattelse, at 
bryllup kommer før børn, da hun 
blev gravid, mente hun at de godt 
kunne få datoen for brylluppet 
bestemt, der var bare lige det med 
efternavnet, Jane hed tidligere 
Asmussen, og hun ville, at Børge 
skulle hedde det samme, Børge 
havde en anden mening, og det blev 
Børge der fik sin vilje . . . .  i denne 
omgang. Med til fami lien hører også 
en hund, en sort labrador, der fint 

16 

lever op til sit navn - Bamse - ikke at 
den er tyk - men den er stor. Parret 
har boet i Grønbjerg i 5 år, de første 
3 år på Grønbjergvej. Allerhelst ville 
de bo på landet på en lille ejendom 
med 200 tdr land (mindre kunne 
også gøre det, siger Børge), denne 
drøm har de ikke opgivet endnu. 
Børge er født og opvokset på en 
gård i Væggerskilde, her bor hans 
forældre indtil Børges lillebror skal 
overtage gården, det sker når leje
m ålet med naboen er udløbet. Børge 
har yderligere 2 søskende. Jane er 
født i Åbenrå, men har haft sin 
opvækst bl.a. i Salling, for 8 år siden 
flyttede hun med sin fami lie til 
Spjald - eller nærmere bestemt 
Brejning, hvor hendes forældre 
stadig bor. Jane har 2 søskende en 
bror i Skive, og en søster som inden 
længe flytter til Grønbjerg. Jane har 
indtil for 3 år siden arbejdet på 
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VIFA i Videbæk, men efter en 
trafikulykke, har hun siden været 
sygemeldt. Efter endt barselorlov 
skal hun muligvis forsøge at kom me 
på arbejdsmarkedet igen. Som følge 
af trafikuheldet pådrog Jane sig et 
såkaldt piskesmeld i nakken, og det 
er efter sigende meget ubehageligt. 
Børge har s iden han var barn været 
meget interesseret i landbrug, hjulpet 
derhjemme og været meget hos 
naboen, her hjælper han stadig til, 
især kan der være bud, når høsten 
sætter ind. Alligevel har Børge valgt 
en uddannelse som smed. Børge er 
nu ansat hos entreprenør Søren 
Knudsen, hvor han arbejder med 
kabelnedgravning. Dette arbejde 
fører ham rundt i det meste af 
Jylland, og giver en meget skiftende 
arbejdstid. På spørgsmålet om hvad 
fritiden går med, får jeg indtryk af at 
begge er glade for at spille, nok især 
Jane - og hun har det ikke fra frem
mede. hendes mor er en spillefugl af 
de større, og ikke nok med det - hun 
er en af de heldige. J ane vil gerne 
spille radiobingo - eller bingo i det 
hele taget. Desuden er Jane glad for 
at bo så tæt på biblioteket, ikke nok 
med at hun er en spillefugl, hun er 
også en læsehest. Jane syr også 
meget til sig selv og til Daniel, Børge 
er helst fri. Børge er meget interes
seret i fodbold, han s idder gerne i 
stuens bedste lænestol og nyder en 
god kamp, da vi er midt i EM-tiden 
falder snakken på kampen mellem 
England og Tyskland, hvor Børge er 
af den klare mening, at England 
absolut havde fortjent at vinde, og 

dermed komme i finalen. Når I 
læser dette er Europamestrene 
fundet, vi er enige om, at vi ønsker 
Tjekkiet skal vinde. Interessen for 
landbrug er stadig stor, når Børge 
foreslår en køretur, når høsten er 
godt i gang, så ved Jane, hvad han 
vil - ud for at se på mejetærskere. 
En fælles interesse er at 

'
spille 

badminton. Både Jane og Børge 
giver udtryk for, at de er glade for at 
bo i Grønbjerg, men de er utilfredse 
med at datoen for sommerfesten er 
flyttet, endelig havde meldt s ig til, og 
så sidder de i Skagen. når festen 
atboldes, der er "surt". Snakken 
falder på udvidelsen af gymnastiksa
len, begge synes det er fornuftigt, og 
som der i den forbindelse bliver sagt, 
skolen i Grønbjerg skulle gerne have 
en god fremtid, det kan vi kun være 
enige om, hvad angår byggeriet. har 
Børge tilbudt sin hjælp. Jane er glad 
for at være med i en mødregruppe. 
selvom de andre børn i gruppen er 
piger. Jane har rosende ord til 
RUNESTENEN - dem vil jeg gerne 
give videre, hun bruger den ofte, 
synes der er mange gode og nyttige 
oplysninger i den. Hvis nogen har 
undret sig over det med hækken, 
måske går snakken... . "mon aldrig 
den hæk skal klippes". Her følger 
forklaringen, hos Jane og Børge 
fodres fuglene både sommer og 
vinter, det er måske grunden til, at 
der er så mange reder i hækken, 
fuglene har unger nu, så kan I nok 
se, det er en meget dårlig ide at 
forstyrre "familieidyllen" med at 
klippe hæk. • -hk 

17 



11 Teglværkerne 
Grønbjerg Teglværk 
----- og anden grønbjerghistorie 

Førhen som nu er mennesker flyttet 
til og fra - det gælder også for 
grønbjergfolk 
For over 100 år siden brød en 
familie op fra Stråsø i Vind og slog 
sig ned i Grønbjerg. 
Maren og Niels Chr. Kjær købte 
ejendommen Horing ( husene lå, 
hvor Minna og Leo Kjeldgaards hus 
nu ligger). Parret havde på dette 
tidspunkt allerede en flok store 
børn, som også flyttede med hertil. 
Senere er familien Kjær blevet ret 
så talstærk og spredt vidt omkring. 
Niels Chr. Kjær var tømrer, og som 
sådan virkede han da også fuldtids i 
Grønbjerg efter at have afstået 
ejendommen til sønnen Peder 
Stråsø Kjær i 1 902. En anden søn, 

Lars, fik et stykke hedejord, som 
han opdyrkede og byggede ejen
dommen Vanghøj på (Sandbækvej 
30). Jens blev senere bonde i 
Abildå og Birgitte blev gift med 
Chr. Cedergren Bech og blev mor 
til Maren Dueholm. William og 
Kjær Cedergren Bech. For blot at 
nævne de fire. 

Det blev dog kun få år, at Peder 
Kjær ejede Horing. Han solgte 
allerede i 1 909 og købte en ejen
dom i Brejning. Måske havde han 
da fået et ekstra godt bud på Æ 
Horing, - der var nemlig ler under! 
Niels Chr Kjær byggede et hus til 
sig selv med tømrerværksted i 
nordenden, og her boede han og 
Maren til deres død. Han døde 
allerede i 1 929, men Maren blev 
meget gammel, og sammen med 
datteren Inger blev hun boende i 
huset (nu Teglværksvej 3). Dette 

Maren og Niels Chr. Kjær med deres tre yngste børn, Jens, Valdemar og Johanne 
foran Horing ca.l900. I baggrunden anes mejeriskorstenen. 
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hus har lige siden været i familie
eje. I dag er det oldebarnet Birthe 
Simonsen, der er ejeren. 

Niels Chr Kjær var en dygtig hånd
værker, og det var ham, der bygge
de de fleste af Grønbjergs ældste 
huse. 

Teglværket 

Omkring 1 908 - 09 gik murerme
ster Busk i Holstebro og tænkte, at 
det vist kunne være en 
god forretning at frem-
stille sine egne mursten. 
Han kunne godt tænke 
sig at finde et fedt sted, 
med andre ord, et stykke 
jord med ler i under
grunden, hvor han kun
ne bygge sig et teglværk 
og herfra levere egne 
mursten til eget murer
firma. 

:-:· 

kørte uhjælpeligt fast med det i 
pløret, der var fremkommet ved 
byggeriet. Til udstyret hørte også en 
såkaldt lokomobil, som var en 
kulfyret dampmotor, som holdt 
gang i alt maskineriet. Maren for
tæller videre, at hendes far, Chr. 
Cedergren Bech, som hidtil havde 
været sømand, blev teglbrænder på 
Grønbjerg Teglværk. - "Jo, min far 
kom gående fra Esbjerg, traf min 
mor, og de giftede sig og bosatte 
sig her, hvor jeg nu bor. Der var 

På et tidspunkt i 1 909 
købte han så ejendom
men Horing her i Grøn
bjerg af Peder Stråsø 

Lokomobil. 

Kjær. Og gik så ellers i gang med 
at få et funktionsdygtigt teglværk 
bygget op. Råmaterialerne var her 
jo. så det var bare om at komme i 
gang. Der blev købt maskiner ind 
til virksomheden. Det har været 
meget interessant, at høre Maren 
Dueholm Madsen ( f. 1902) fortæl
le om Grønbjerg Teglværks opstart. 
Maren mindes tydeligt den dag, da 
man ankom med det indkøbte 
materiel. Husker, hvordan man 

brug for både en teglbrænder og en 
hjemmesyerske her i byen, og det 

DK BENZIN 
Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
Tlf. 97 38 41 87 
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var lige, hvad de to var gode til, så 
det var jo godt nok. Min far fik 
ansvaret for ovnene, som blev fyret 
op med stenkul. - Mange år senere 
fik også min mand arbejde på tegl
værket, men det er en hel anden 
historie. Han fik forresten et ur i 
gave efter 25 år, så du kan nok 
regne ud, at det var i Jensen' s tid." 
- Murermesteren satte sin søn, 
kaldet Unge Busk, til at være besty
rer på det nye teglværk. Det fortæl
les, at han var en mand, som havde 
det bedst med at gå i det pæne tøj. 
- Ca. 10 mand arbejdede her fra 
starten, vil Maren tro, og flere af 
dem var småhusmænd. Ikke så 
underligt, at stedet som arbejds
plads med tiden fik navnet "Æ 
Husmandskoloni" Mens manden 
var på arbejde på teglværket, passe-

de kone og børn bedriften derhjem
me. Nogen gange var det dog også 
hele familiens arbejdsplads, kvinder 
og børn skilte så sten ad og vendte 
dem på tørrepladsen. 
Bygningerne på Horing var blevet 
stående som hidtil, og her boede 
bestyreren af ejendommen, Kr. 
Hansen. Han sørgede blandt andet 
for hestene, som han kørte med for 
sandvognen (billedet). Peder Thais
gård, som mange grønbjergboere 
sikkert husker som den hyggelige 
legeonkel ved forsamlingshusets 
børnejuletræsfester, og Laurids 
Hansen, (oldefar til Bo Hansen, 
Brøndby). var også "sandmænd" på 
teglværket. 
I dag kan man se. hvor der er 
gravet ler op til teglproduktion i de 

HJÆLP OS ' 
• 
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Efterhånden er Runestenen så omfattende, at 
det kræver en rimelig god planlægning. 

DERFOR: 

- Indlæg og artikler der leveres på papir (hånd- eller 
maskinskrevet), skal overholde deadline. 

- Indlæg og artikler der leveres indskrevet (på disket
te) skal indleveres senest efterfølgende onsdag. 

Hvis det ovenstående ikke oveholdes, kan vi blive nødt til 
at afvise indlægget. 

Redaktionen. 



Teglværksarbej dere ca. 1920. Det er Kr. Hansen på vognen, nr. 2 i forr. række er Chr. 

Ccdergren Bech. Nr.5 i bag. række Lars Kjær. Den den lille purk længst til venstre 
William Cedergren Bech. 

ca. 70 år, Grønbjerg Teglværk har 
fungeret. nemlig de store søer 
omkring bygningerne. Det er straks 

sværere at få øje på sandgraven, da 
den med tiden er jævnet. Sandet 
gravede man op, hvor Agnus Ve-

HUSK HUSK HUSK!!! 
Træning efter sommerferien starter; 

Mandag, den 5/8 kl. 16.00 - 17.00 for mikro 89. 
Mandag, den 5/8 kl. 1 7.00 - 18.00 for miniputter. 
Mandag, den 5/8 kl. 17.00 - 18.00 for lilleputter. 
Tirsdag, den 6/8 kl. 16.00 - 17.00 for mikro 90/91. 

God sommerferie! Med venlig hilsen 
Grønbjerg IF. 

21 



ANNEBEBO 
transport 

Sand & Grus Leveres 

Gummiged Udlejes 

Anneberg Transport A/S 
Internationale Transporter 

Højrisvej 2 - Grønbjerg 
DK-6971 Spjald 
Telefon 97384444 
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stergaard senere havde sin plante
skole og hvor fami lien Kjeldgaard-s 
heste græsser i dag. 
Jeg har besøgt William Cedergren 
Bech (82) (nu Ringkøbing, før 
Sønderkjærsvej 4). Han får ordet 
lidt: 
"Som voksen har jeg ikke arbejdet 
på teglværket. men som barn kom 
jeg der meget. Vi gik jo i kke så 
meget i skole om sommeren, og 
dengang var der ikke nogen, der 
havde noget imod børnearbejde. 
Min far var jo teglbrænder, og 
mange af arbejdernes børn havde 
småjob der. Allerede som seksårig 
begyndte jeg at vende sten på tør
repladsen. Mit hjem var jo, hvor 
min søster Maren bor, så der var 
ikke langt derover. - Dengang var 
det sådan, at når der kom en vogn 
efter et læs tegl, så kunne man få 
hjælp til læsningen mod, at man 
gav en omgang øl til hjælperne. Det 
var gerne en af os børn, der blev 
sendt op til Bertel Købmand efter 
øl. - jeg har båret mange bajere fra 
købmanden over på teglværket. Jeg 
fik jo penge med til købmanden, og 
mønterne, jeg fik ti lbage, fik jeg 
gerne lov at beholde, så med tiden 
blev det til nogle skillinger. - Jeg 
husker tydeligt den dag, da jeg 
havde råd til at tage over til sko
handler Lauridsen i Spjald og købe 
et par nye støvler. Nej det var slet 
ikke så ringe at være øls læwer. 
Der kom også mange vognmænd 
fra Holstebro efter sten, og den
gang kørte de jo med hestevogne -
tre stærke heste for en vogn med 

anhænger - og der blev fuld læs på. 
Jo, I kan tro, der er bygget mange 
huse på Sønderland i Holstebro af 
sten fra Grønbjerg, men der er også 
fragtet mange sten over Storåen. -
Ved I forresten, at broen over 
Storåen er bygget af en sten fra 
Grønbjerg? I har vel nok hørt om 
trolden, der blev så gal over, at de 
havde bygget en kirke i Brejning, at 
han fra et sted i Torsted forsøgte at 
knuse den med en kampesten. 
Trolden havde dog overvurderet 
sine kræfter, så stenen faldt ned 
undervejs. Ude i Langmose. Der lå 
den, indtil man fik brug for den ved 
brobyggeriet i Holstebro." - Det var 
et sidespring. Sådan går det ofte. 
når man kommer for godt i snak 
med folk, der gerne vil fortælle. Nå 
- historien havde da i alt fald et 
meget lokalt islæt. 
William fortæller videre: "Det var 
lange arbejdsdage, de havde den
gang. Man startede allerede kl. syv 
og holdt først fyraften ved seksti
den, - og så kunne det endda godt 
drive over, hvis der lige kom nogen 
efter et læs sten. - Teglværket lå 
stille nogle vintermåneder, da man 
ikke kunne arbejde med det frosne 

Trehøje Museum 
Søndermarksvej 2, Ørnhøj. 

Åben lørdag+søndag kl. 14-17 

eller efter aftale. 

Tlf: 97386014, 97386203, 97386026. 
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ler, så mens teglværket hvilede, 
lavede teglværksarbejderne andre 
ting. Det forekommer mig, at den
gang var der altid megen sne om 
vinteren. Vores far ryddede sne 
bl.a. på Ørnhøjbanen, - jeg mindes 
stadig, hvor stivfrosne min fars 
klæder var, når han kom ind fra en 
sådan snekastningstur og stillede 
tøjet op i kakkelovnskrogen. Jo, 
det var vist koldere om vinteren 
dengang!" 
Som natteherberg har teglværkerne 
altid haft en vis tiltrækningskraft på 
landevejens vagabonder. Således 
også her på Grønbjerg teglværk. 

Maren Dueholm fortæller, at mens 
man i deres hjem en juleaften sad 
og spiste deres højtidsmiddag, hørte 
de noget skrafle på yderdøren. En 
vagabond stod forkommen udenfor. 
Han kom med ind og blev mæt i 
julemad og derefter fulgte Marens 
mand ham over på teglværket, hvor 
han lagde sig til at sove ovenpå 
ovnen, som så mange før han havde 
gjort. 
Julemorgen var han allerede gået 
igen, da Mads ville se til ham. 
Teglværksovnen var et populært 
overnatningssted, hvor man kunne 

Teglværksarbejdere ca: 1921 
De er fra v. bagved : Staunstrup (formand), ?Hohngård, Valdemar Jensen, lille 
Morten, Erik Jensen,?, Karl Tot, Telefon-Hansen, Kr. Post, og Otto Sandal. Foran: ?, 
?, P. Jacobsen, Unge Busk, Gravers Stoffer, ?, og Chr. Cedergren Bech. 
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blive varmet op og få samlet energi 
til en ny dagsrejse på landevejen -
og måske nå det næste teglværk 
inden aften. Dette omvandrende 
folkefærd følte sig velkomne på 
teglværket. og er fortsat kommet 
der. indtil det stoppede i 1980. 
Virksomheden Grønbjerg Teglværk 
udviklede sig i positiv retning i en 
snes år. og der var god afsætning 
på sten og rør. Vi kan af billederne 
her se. at der på disse tidspunkter 
har været 1 4-16 mand i arbejde. 
- Men fra ca. 1930 gik det ned ad
hakke med produktion og afsæt
ning. - det har måske været land
hrugskrisetidcr. der spi llede ind?
Spørger man, får man at vide, at
Unge Busk ikke klarede sin opgave
for godt. Han har måske set bort
fra den leveregel. som William
pointerer som meget vigtig på en
stor arbejdsplads. - nemlig den at
hver mand kommer på sin rette
plads. Bliver man fej lplaceret, ja så
ka a.: mand splct sæ sjæl ad før æ
skovl. - Det hjalp ikke meget, at

murermesteren selv trådte til for at 
forsøge at rette skuden op. Nej, det 
gik tilbage for Grønbjerg Teglværk. 
Det forfaldt. Busk måtte overgive 
virksomheden til tvangsauktion.
Året var 1933, og på denne auktion 
blev den unge teglværksarbejder. 
Anders Jensen, og hans kone. 
Grethe, de nye ejere af Grøn

.
bjerg 

Teglværk. 
Fortsættelse følger i næste nummer 
af Runestenen. 
Her er forsøgt tegnet et hillede af 
Grønbjerg Teglværks første tid. ved 
at lade Maren og William fortælle 
træk i form af barndomserindrin
ger. Mange tak til I to! Af naturlige 
grunde er det jo ikke muligt at få 
noget at vide af den tids hovedper
soner. 
Rettelse: Ved en misforståelse var 
Mads Chr. Madsen i sidste nummer 
blevet opfinder af et hjul. 
Æren derfor skulle i stedet have 
ti lfaldet et andet familiemedlem. • 

-i k

Fællesspisning 
Fredag d. 30. august kl. 1830 

Arrangør: Skolevænget og Rundingen. 
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m Oplevelsestur 
Af: Pia Bak. 

Første Dag: 
Det startede med at vi skulle mødes 
ca. kl. 1 7  og derefter køre ud til der, 
hvor vi skulle være. For vi havde 
ikke fået at vide hvor det var henne. 
Da vores forældre var kørt hjem 
blev vi delt i hold og hvert hold fik 
sin farve og skulle havde det i håret. 
Jeg blev blå og kom i gruppe med 
Christina, Helle, Marianne og 
Rasmus. Så efter det, fik hvert hold 
en opgave, en skulle hjælpe Jesper 
Ballegaard med at lave WC, en 
skulle også hjælpe med at lave bål 
og de sidste skulle lave bivuakker og 
det blev jeg sat til. 

Da vi var færdige fik vi lov til at 
spise vores madpakker. Da vi var 
færdige skulle vi ud at finde vores 
morgenmad, som de kaldte det. Da 
vi var ude på ruten fandt vi penge. 
som vi skulle, men så troede vi at 
man skulle følge den vej vi gik på, 
for så kunne vi komme hurtigere 
hjem. Vi var nemlig trætte, men det 
skulle vi jo aldrig ha' gjort, for så 
kom vi til at gå 2 km mere, end hvis 
vi havde gået den samme vej som vi 
kom fra. Så vi var i hvertifald trætte 
da vi kom hjem. 

Anden Dag: 
Vi blev vækket ret tidligt, jeg ved 
ikke hvad kl. var for de havde taget 
vores ure. Da vi var kommet op 
skulle vi ud efter tlere penge. Da vi 

SOMMERFEST l GRØNBJERG 

Lørdag 10. august 
er der sommerfest i Grønbjerg. 

Foreløbigt program: 
Festlighedeme starter før middag med sommerbyløb i Grønbjerg. 
Herefter er der Gadefodbold på Grønbjerg Stadion, 
og som afslutning er der grill-fest. 
Tilmelding til byløb og gadefodbold ved gaderepratsentanteme. 
Tilmelding til grill-fest i Brugsen og i Servicebutikken. 

Arr. foreningems --, L_ ________________________ ...:.._ __ _. 
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havde gjort det, var vi MEGET 
sultne, men så havde de GLEMT 
morgenmaden og hvis vi ville have 
noget at spise, skulle vi gå til ldom 
for hente morgenmad og middags
mad FOR 10 kr. 5 kr til hver måltid 
og ikke nok med det, så var der 5-6 
km til ldom. Vi slog os sammen i 2 
grupper og købte mad. Da vi kom 
hjem holdt vi en pause på en time, 
hvor der var tid til at skrive den sang 
vi skulle synge om aftenen. Da timen 
var gået, skulle vi ud og finde vores 
aftensmad og denne gang var det 
ikke penge vi skulle finde nej - det 
var gulerødder, kartotler, 
hakker og så skulle vi 
fange fisk ved et dambrug, 
hvor fiskene også skulle 
slås ihjel når de blev fan
get. Da vi havde hentet 
det, skulle vi til at skære 
kartofler og gulerødderne 
i terninger og putte dem i 
bakkerne. Og så var der jo 
det der hvem der skulle 
gøre fiskene rene. Marian
ne kunne ikke, for hun 
havde været ude for et 
uheld, så var der jo 
Christina, men hun turde 
ikke at røre ved en fisk. 
Rasmus "nej det er et kvinde job", så 
var der jo kun mig tilbage og det var 
ikke en nydelse - det er værre end at 
pille høns. Da vi var færdige lagde vi 
bakkerne og fiskene ind · i bålet og 
det var det bedste vi fik at spise på 
den tur. 
Om aftenen fik vi fødselsdagskage af 
Stig og Kaj, fordi de havde fødsels-

dag og så havde VI JO også lavet 
sange som vi skulle synge. Den aften 
gik jeg sent i seng og det skulle jeg 
aldrig havde gjort, for vi skulle på 
natteløb. Vi blev vækket og der blev 
sagt at vi skulle skynde os ned i 
bilen. Jeg sov det meste af turen 
indtil der blev sagt i radioen at nu 
var kl. l ,så vågnede jeg .Vi blev sat 
af et sted med et kort i hånden, hvor 
der var et kryds, hvor vi var henne. 
men vi kendte godt vej hjem og vi 
holdt hele tiden øje med om der var 
nogle der ville forskrække os. Det 
var der, men han nåede kun at 

forskrække os en gang og det var 
godt nok. 

3. dag:
Den næste dag fik vi lov til at sove
lidt længere og de havde købt
morgenmad til os og da vi var fær
dige skulle vi til at pakke sammen og
rive vores bivuakker ned. Da vi var
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færdige kom vores forældre endelig. 

Vores ledere var: Lotte Mogens ' ' 

Kaj, Jesper B, Uffe, Jesper M og 
Stig. • 

Den l .  - 3. juni 1 996 arrangerede 
Grønbjerg Ungdomsklub en overle
velsestur i Ormstrup plantage syd for 
!dom.
Sangene som Pia Bak refererer til er
trykt herunder.

Lilla gruppe: Lennarth, Kirsten, Sara og 
Anita 
Mel.: Vi har lejerbål her. ..... . 

Det er sjovt at være her 
i den fri natur 
mellem stammer og træ'r 
og et par sure tæ'r 

Morgenmaden den må 
vi ud og løbe for 
mellem stammer og træ'r 
på vores sure tæ'r 

Det er et dejligt vejr her 
vi  går med bare tæ'r 
mellem stammer og 
træ'r 
på vores sure tæ'r 

Vores leder de er dovne 
de er nogle være klovne 
de ligger bare i telte 
dem vil vi da vælte 

Det er en hyggelig tur 
men i har taget vores ur 
i en plastik pose 
vel ikke smidt i en mose 

18 år er du blevet 
du skal længe leve 
ønskes du af lilla 
fra den lækre villa 
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Og hvad sker der i dag 
vandet fik shampoo smag 
Lotte vasked hår 
og ikke hendes lår 

Nu vil vi slutte her 
med vores sure tæ'r 
det har været rart i skov 
men nu vil vi hjem og sov 

Grøn Gruppe: Rine. Mads, Søren og Inga 
Mel.: Nu er himmel og jord stille 

Det var en meget regnfuld week-end 
og vi tænkte åh. åh, åh, åh, neej 
for den næste week-end skul' vi 
på en overlevelsestur. 
Og vi håbed' at det blev 
dejligt solskinsvejr. fordi 
ellers vill' vi bare komme 
til at fryse fuldstændigt ihjel. 

Og vi pakked så tasken. 
måtte ej ha' alt for meget med 
for vi skulle selv det slæbe. 
Højst en tandbørst' og en gummisko. 
Og vi var jo meget spændte 
på hvad der nu ville hænde. 
når vi skulle ud at sove 
i en halvkold og klam biuak. 
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Her i morges sket' der noget 
J esper havde morgenmaden "glemt". 
Så vi måtte gå til ldom 
for at få morgenmad og middagsmad. 
Og vi gik. og vi gik, og vi giik 
og vi gik. og vi gik. og vi giik. 
Da vi kom hjem var vi trætte .... 
Efter det sku' vi på skattejagt! 

Dub I dub i dub i dub dub dub dub 
Vi er på biuaktur. 

Dub I dub i dub i dub dub dub dub 
Vi skal overleve 

Dub l dub i dub i dub dub dub dub 
Du må helst ikk' være sur 

Dub l dub i dub i dub dub dub dub 
Når vi er i fri natur. Oh yhea. 

ldag er det Stig's fødselsdag 
Hurra hurra hurra 
Han sikkert sig en gave får 
som han har ønsked sig år 
med dejlig chokolade og kager til. 

Og i nat der vil vi drømme 
om at komme hjem til mor og faar. 
Godnat og sov godt. 

Rød gruppe Klaus, Henrik, Anne og 
Mathilde. 
Mel: Brokkesang (fV 2) 

l dag vi er  på tur her.
og rundt i bakkerne vi vandre.
og vores ledere er.
Lotte. Stig og så de andre.

Vi har det tint. skønt vi ikke må få, 
morgenmad uden først at være ude at gå. 
Når vi har gået. 
ug timerne går. 
ja - så V:Jblcr under fødderne 
vi også får. 

Men ellers har vi det jo sjovt, 
og dt!r er meget vi oplever. 

det gør ej noget det er lidt grovt, 
hvis vi nu bare overlever. 

Blå gruppe: Pia, Christina, Rasmus og Helle 
Melodi : Mester Jacob 

Her vi sidder 
her vi sidder 
og hygger os 
og hygger os 
det er bar' så feedt 
det er bar' så feedt 
at være her 
at være her 

Stig bli'r 18 
Stig bli'r 18 
hurra hu 
hurra hu 
vi si 'r tillykke 
vi si 'r tillykke 
tillykke 
tillykke 

Vi har gået 
vi har gået 
hele dag'n 
hele dag'n 
bare for at  købe 
bare for at købe 
morgenmad 
morgenmad 

Vi vil slutte 
vi vil slutte 
med vor sang 
med vor sang 
så de voksne de kan 
så de voksne de kan 
snorke højt 
snorke højt 

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

., r

97 38 42 85 
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• 6. kl' .  Bivuaktur
Ved: Kirsten og Marianne 

Vi mødtes, og vi er eliten i 6. kl. på 
Grønbjerg Skole + Mogens 2000 -
Søren og Inga, på skolen kl 1 4  d. 2. 
maj, hvor vi gik over til Kiddal 
plantage. Vi havde alle sammen 
pakket en stor rygsæk, den var godt 
tung. Da vi kom til stedet hvor vi 
h�vde fået lov til at lave bål og lave
leJr blev arbejdet delt ud. Henrik og 
Rasmus lavede bål med lidt hjælp 
fr� Mogens. Charlotte, Marianne og
Kirste� lavede bivuakker, Det tog
lang t1d, da vi aldrig havde prøvet 
det før. Da vi var færdige med vores 
sovested, begyndte vi at lave mad 
som bestod af kartoffelskiver -
gulerødder, løg og oksefars. som vi 
havde med hjemmefra Jiges;m vand 
hvor vi hver 

'

især havde 
slæbt 3 J. 
med. Da vi 
havde puttet 
m a d e n  i 
aluminiums
bakker og 
sat det på 
bålet, gik vi 
ned til en 
lille sø der 
er i planta
ge. Her var 
d e r e n 
enkelt der 
f i k v å d e  
sko. Deref-� -. 30 

ter gik vi tilbage til bålet for at 
o�dag� at vores mad var brændt på.
VI spiste det, der ikke var helt 
forkul let. Bagefter vandrede vi ud til 
hovedvejen. 
J?et regnede ---- da vi kom tilbage
til vore bivuakker puttede vi os i 
soveposer og faldt ret hurtigt i søvn 
selvo� kl�kken kun var knap 9 (21).
Da VI vagnede, regnede det. og 
vores morgenmad var væk d.v.s. den 
havde aldrig været der. (Den var 
blevet bragt ud i skoven, men sat på 
et forkert sted.) 
Vi pakkede sammen og begav os på 
hjemtur. Charlotte - Mogens -
Marianne - Kirsten gik på Sønder
kjærsvej 9, hvor vi fik varm kakao. 
Henrik og Rasmus gik hjem til 
Grønbjerg. MB kørte Charlotte 
hjem. • 



• Billed og Brugskunst

Ved: De 17 udstillere. 

Den l. maj 1996 åbnede Billed 
og Brugskunst i lokaler, som vi 
har lånt af Ungdomsklubben. 
Vi er sytten mennesker, der 
fremstiller vidt forskellige ting, 
så der er noget for enhver smag 
og i alle prislag. 
Det er udstillerne selv, som 
passer butikken, der har åbent 
på alle hverdage fra kl. 1500 -
1730 og om lørdagen fra 1000 -
1200 o 
Åbningsdagen forløb godt med 
ca. 80 besøgende. Siden har vi 
bemærket, at der kommer rigtig 
mange lokale kunder i butikken, 
og vi vil benytte denne lejlighed 
til at sige tak for den opbakning 
og interesse, der er blevet vist. 
Vi opfordrer alle til fortsat at 
kigge ind, hvad enten I mangler 
en værtinde- eller fødselsdags
gave, et postkort ti l  en h ilsen 
eller blot for at se hvad vi kan 
byde på. Udstill ingen forandrer 
sig hele tiden, så der er altid noget nyt at se på. • 

�DANA
VI N D U ER �

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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• Børnehuset
Af: Kaj, Birgit og Mette. 

Tur med Minimarie d. 28-29/5 
til Sandbæk Plantage. 

Vi gik fra Børnehuset tirsdag d. 
28/5 kl. 1 1 .  Første stop var i Kajs 
have, hvor vi spiste madpakker. 
Under gåturen holdt vi et par små 
pauser, hvor vi fik l idt at drikke og 
madpakke-rester. Efter et par ti
mers gang nåede vi hytten, utroligt 
flot gået af de små ben, ikke en 
klagede sig. 
Da vi nåede vores "mål", fik vi 
eftermiddags kaffe, som Maria 
havde sørget for. Derefter gik en 
flok med Kaj for at udforske områ
det, mens resten satte tomandstelte 
op sammen med Birgit og Mette. 
De "opdagelsesrejsende" kom tilba
ge med hyldebærgrene, som vi 
forgæves men i laaang tid forsøgte 
at lave fløjter af. 
Ved 18°0 tiden tændte Kaj bål, og 
det blev hurtigt klar, så  vi kunne 
grille vore pølser og brød. Derefter 
blev sovesalene stillet op. Selv om 
klokken efterhånden havde passeret 
de 2030, var vi langt fra klar til at
kravle i soveposerne. En flok greb 
de beskidte knive 9g gafler og tra
vede ind i skoven i håb om at 
nedlægge et rådyr. Det lykkedes os 
ikke, selv om vi ofte spurgte hinan
den - endda meget højt ! !  - om 
nogen havde set et. Måske var man 
bange for at blive rendt ned at et 
?? 
Klokken 23°0 havde vi alle fået 
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tisset af i det fri og var klar til at 
hoppe i soveposerne til en kold og 
våd nat, men heldigvis havde vi godt 
med tøj på. 
Næste morgen løb der en lille å 
under det ene telt og ind i det andet. 
Alt var vådt, men heldigvis havde vi 
skurvognen at hygge os i. Nogen 
trodsede dog regnen og tog på 
endnu en gåtur i den dejlige natur. 
Klokken 11°0 kom Lone for at 
hjælpe Birgit med at bringe bagagen 
tilbage til Børnehuset, mens børne
ne, Kaj og Mette ventede på bussen, 
som skulle hente os kl. 12°0 ved 
skurvognen. 
Klokken 1 145 da børnene var kom
met i tøjet og glædede sig til at 
komme hjem, forsøgte Kaj sig med 
en vits: "Bussen kommer ikke, så vi 
kan godt begynde at gå". Denne 
forfærdeHge nyhed fik tårerne til at 
trille på de ellers meget hårdhudede 
unger. Heldigvis så vi få minutter 
senere en gul bus komme kørende 
længere nede af grusvejen. 
Da vi kom hjem til Børnehuset, 
havde Lone lavet varm kakao og 
lune boller. -Lige hvad vi trængte til. 
En stor tak til de forældre, som 
bagte og udlånte udstyr til vores 
tur. • 

t!/ 97 38 4 1  1 2  
_ÅbningeJiidør 

man - OMdag og Jredag 
[300 - t 'P 

efordag kun efter afla/e 
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TOUR DE PEDAL 1996.

Til højre: 
Søren Mohr Hansen 
vandt lodtrækningen 
om en ny cykel. 

Herunder: 

Som sædvanligt 
gav Gutte is på 
den sidste Tour. 

--
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III Båltalen 1 996
Af: Else Pedersen. 

For 2 dage siden var det årets læng
ste dag, den dag på året, hvor der er 
flest lyse timer, og lyset/solen skulle 
ifølge de kloge influere på vores 
humør. Når der er mere lys, er vi 
mere optimistiske og det kan vi som 
helhed nok blive enige om, at som
mer og energi hører sammen 
Og det er meget passende, at det så 
evt. kan kombineres med den som
mermorgen eller formiddag, hvor 
solen står ind af vinduet og al støvet 
og skidtet kan ses, at energien så 
også er der til at komme i gang med 
rengøringen. 
I mit arbejde kommer jeg i kontakt 
med mange ældre mennesker, og en 
s ituation står klar i min erindring -
en 96-årig enlig mand, hvis helbred 
skrantede lidt, p.g.a. alderen var det 
tyndet gevaldig ud i fami lie og ven-

ner og på den . måde følte han sig 
noget ene, han var ved at være en af 
de sidste fra hans tid, men alligevel 
kunne han sige: "A venter atter det 
kan blew forår, så skal a ud og goe 
en tur långs med æ vej, så a kan 
mærk a blod strømme stærkere i æ 
årer, så blewer a ung ijen ! ! ! " - det 
er da fantastisk for et livsmod, det 
må være sommerens berigende 
energi, ungdom og livsmod. 
Al den energi, det liv vi gennem
strømmes af, hvad skal vi med det 
??????? , ja det er jo heldigvis noget 
forskelligt. 
Anker og jeg havde her den anden 
morgen en til tider hidsig diskussion 
omkring den igangværende debat om 
sundhedsvæsenet, Rigshospitalet 
m.m. - hvad er det der er galt,
hvorfor fungerer systemerne ikke
mere ? Eller det gør de måske også.
måske er alting bare blevet så meget
mere kompliceret end det var for 20 · 

H USK ! 
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l næste nummer af Runestenen kommer Aktivitets
kalenderen for 1 996/97.
Aktiviteter til denne skal indleveres senest:

Søndag den 25. august. 
- Det er vigtigt at flest mulige aktiviteter kommer med.

Redaktionen. 



- 30 - og 40 år siden. Hvor er det
enkle henne, og hvor ligger livsvær
dierne ? Måske skulle vi midt i
sommerferietravlheden bruge lidt
sommerenergi på at forenkle.
ENKELHED, STILHED, GRUND
LÆGGENDE VÆRDIER.
Som den instruktør, der var ved at
klippe lydbånd sammen, og han
klippede alle pauserne fra og samle
de dem, og på forespørgsel svarede,
at han ville lave noget ingen havde
lavet før ham - Den store stilhed -
En eller anden direktør sammenlig
nede her for nylig Hells Angels med
en velordnet villavej, forstået på den
måde, at danskerne mere og mere
går sammen i grupper, foreninger
o.lign., hvor de er sammen med folk,
som mener det samme som de selv
eller vil det samme, at vi gerne vil
yde en indsats, også frivilligt, hvis det
er sammen med mennesker, vi kan
identificere os med - men samtidig
skubber vi andre ud på et sidespor,
vi kommer til at foragte den svag
hed, de repræsenterer.
Enkelhed og grundlæggende værdier
hænger sammen, synes jeg, og der
har vi her i Grønbjerg en fordel
fremfor så mange andre steder, vi er
i størrelse og antal overskuelige, og
det synes jeg vi skal bruge til at
styrke de grundlæggende værdier. Vi
skal lade os inspirere af hvad, der
foregår ude i verdenen og det
omkringliggende samfund, og så
bruge det til at styrke vores nærmil
jø, både trække på hinanden og
hjælpe hinanden.
Amtsrådsmedlem Knud Jakobsen

havde et læserbrev i avisen forleden, 
hvor han bl.a. skrev at den menne
skelige eksistens bygger på, at vi har 
føde nok og at vi kan beskytte os 
mod vejret. Når disse behov er 
dækket, kan vi bruge resten af vor 
energi og kræfter på at hygge os 
med os selv og hinanden. Det er en 
meget enkel opskrift på livet, så . . . . .  . 
om det så skyldes mandens politiske 
tilhørsforhold eller ej vil jeg lade 
ligge. -En god sommer til jer alle. • 

Ruth og Kesse 

HUSK ÅLEGILDE ! 
Den 7. september kl. 1 830 

i forsamlingshuset. 

Kom og spis de ål d u  kan 
for kun kr. 1 20 , -

MUSI KKEN 
LEVERER 
OLE 
VALENTI N 
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11 Grønbjerg - 2000 
Ved: Formand Mogens Hallegaard 

I Herning Folkeblad kunne man den 
5. juli læse at Grønbjerg skulle være
prøveklud for hele to ministerier.
Hvad ligger der så i det? Det er
således at et enigt folketing har
pålagt Boligministeriet at spendere
200 mill. kr på byfornyelse i landdi
strikterne. Pengene er desværre
vanskelige at få kanaliseret ud i
landdistrikterne med de nuværende
regler. Derfor vil et udvalg under
Indenrigsministeriets landdistrikts
gruppe foreslå Indenrigsministeriet i
samarbejde med Boligministeriet at
fire landsbyers helhedsorienterede
byprojekter kommer til at danne
grundlag for regelsætsændringen.
Endvidere vil udvalget foresl_� de
samme ministerier at de fire landsby
ers projekter bliver genstand for
forsøgsprojekter.
Grønbjerg er inviteret af udvalget til
at deltage i projektet og der skal
afleveres beskrivelser mm til udvalget
d. 23. august. Vi har allieret os med
Arkitektskolen i Århus for at få 
professionel hjælp til et sådant

projekt. En lærer og et par studeren
de fra Arkitektskolen vil "se" på 
Grønbjerg med udefrakommende 
øjne. Det vil blive spændende at 
følge udvalgets og dermed ministeri
ernes behandling af sagen. Da tidsfri
sten for arbejdet er meget stram vil 
noget af sommerferien gå med 
arbejdet for den gruppe der er nedsat 
i Grønbjer_g der skal hjælpe Arkitek
terne fra Århus med arbejdet. 
Hele projektet skal fremlægges på et 
borgermøde d. 20. august 1 996. (se 
andet sted i bladet) Her bliver der 
mulighed for at komme med kom
mentarer og andre forslag til projek
tet. Da tidsrammen er meget stram 
vil de forslag og ændringer der måtte 
fremkomme på borgermødet blive 
indkoopereret i projektet efterfølgen
de. Vi har været så heldige at 
Økonomiudvalget under byrådet har 
bevilget 1 0.000 kr. til at få udarbejdet 
det helhedsorienterede projekt for. 
Vi kalkulerer med at materialer, 
kørsel, kopier mm. vil beløbe sig til 
et sted mellem 10 og 15.000 kr. ,  
hvorfor vi selv må finde det resteren
de beløb. Det håber vi naturligvis 
ikke behøver at være et problem. 

GRØNBJ ER G  TØM RERFORRETN I NG 

_ .. , 
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Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 
Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 

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

INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 
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Den 24. maj havde vi besøg af et 
hold udlændinge der deltog i en 
"international" (EU) konference om 
udvikling i landdistrikterne. Kon
ferencen holdt til på Brandbjerg 
Højskole ved Jelling og een af 
dagene var der arrangeret ekskursio
ner til syv forskellige steder i landet. 

III Byggeudvalget 
Ved: Ole Østergaard. 

Mange mennesker spørger ofte 
hvordan det går med byggeriet ved 
gymnastiksalen. Derfor har byggeud
valget besluttet at skrive lidt i 
Runestenen. Efter mange møder 
ligger der næsten et færdigt projekt 
til 1. etape. Vi håber stadig på at vi 
kan begynde byggeriet i efteråret 96, 
men der mangler stadigvæk nogle 
penge. Vi har dog en del ansøgnin
ger om tilskud liggende ude, og 
skulle de komme positivt tilbage kan 
vi snart begynde. Vi holder stadig 

(Jylland). Een af turene gik over 
Velling og Hover til Ørnhøj,  Grøn
bjerg og Rækker Mølle. Efterfølgen
de blev der talt om turen og fra 
referatet fremgår det at man var 
meget begejstret for turen til Grøn
bjerg og at besøget havde været 
interessant. • 

væk på at vi kun vil bygge for de 
midler vi har, og vi mener ikke l .  
etape kan reduceres yderligere, selv 
om der er regnet med noget frivillig 
arbejdskraft. • 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 

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

97 38 43 32 Form . 
97 38 43 81 Næstforn1 . 
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 43 58 
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• Blomstrende oplæg

Ved: Sigfred Nyborg. Årsvikar for Jane

Bunddække. 

Ethvert jordareal i vort land vil 
naturligt være overvokset af plan
ter. Se bare på en brakmark eller 
ubebygget areal. 
Havefolket vil gerne efterligne 
naturen. Vi laver små søer, bygger 
minibjerge, små skovpartier, blom
sterenge o.s.v., men vi vrager og 
vælger, når det gælder plantevalg. 
Mange af de planter, der naturligt 
vokser i vort område, kalder vi 
ukrudt: forskellige græsser, mælke
bøtte, tidsler, mosser og mange 
andre, selv om de trives godt, har 
smukke blomster o.s.v. En græs
plæne er et bunddække ( mos og 
mælkebøtte bekæmpes). 
Et veltilplantet staudebed dækker 
næsten jorden(hønsetarm og andre 
uønskede planter luges bort). 
U n der træer og buske udryddes 
naturligt voksende planter ofte og 
erstattes med andre. Udvalget af 
planter er stort og tilgodeser de 
specielle forhold som skygge, halv
skygge, sol, tør jord o.s.v. 
Et mindre udvalg af bunddækken
de planter vil blive omtalt i næste 
nummer af bladet. 
Her skal nævnes en plante, der er 
særdeles velegnet til bunddække i 
dyb skygge på en ikke alt for tør 
plads. 
Hasselurt: (Asarum europeum) En 
l i l l e  s te ds e g r ø n  p l a n t e  af
slangerodsfamilien (5  - 10 cm høj)� '• 
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med nyreformede, skinnede blade. 
Blomsten er brun - duften er nellike
agtig. Den vokser naturligt i melle
meuropas bjergskove. Blev af 
munkene indført som lægeplante til 
Danmark og findes derfor vildtvok
sende i nærheden af klosterhaver. 
Til slut et godt råd fra Simon Pauli : 
"Hasselurt kogt i lud skal styrke 
hjernen og hukommelsen, hvis man 
vasker hovedet med det". • 

• Læserne skriver 

Ved: Tommy Kjeldgaard 

Angående lederen i sidste nummer 
af Runestenen. Den handlede om 
noget der blev kaldt buschauf
før/værkfører komplekset, som blev 
beskrevet, at det var en slags perso
ner, som havde s iddet for længe 
ved "magten" og ikke ville give slip 
på den, og så drog du sammenlig
ninger til foreninger her i byen i 
deres forhold til Grønbjerg - 2000. 
De fleste folk her i Grønbjerg som 
sidder i en eller anden forening, 
gør det på frivillig basis i deres 
fritid. Så at sammenligne dem med 
magtsyge ældre værkfører, det er i 
grunden rimelig uforskammet. Der 
blev også skrevet, at Grønbjerg -
2000 kan virke meget fremad stor
mende og måske nogle gange har 
båret s ig lidt kluntet ad. Det kan 
jeg godt nikke en anelse genken
dende til, men jeg mener da klart, 
at Grønbjerg - 2000 har sin beretti
gelse inden for mange områder her 
i Grønbjerg. • 
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11 Grønbjerg GUF ww aRaMillin 7"WR 
Ved: Formand Ole Østergaard. 

Efter at have læst lederen, føler jeg 
trang til at give den en kommentar. 
Normalt, mener jeg ikke, at diskus
sion igennem medier eller blade er 
den rigtige måde, men da det ikke er 
første gang at lederen (Finn Krogh 
Jørgensen) skriver beske kommen
tarer, synes jeg at det er på tide med 
et modsvar fra en af de mange 
frivillige bestyrelsesmedlemmer i 
Grønbjerg. Alle foreningerne i 
Grønbjerg holder generalforsamling 
en gang årlig og har man nogle ting 
man ønsker at debattere eller kriti
sere, synes jeg, det ville være mere 
fair at møde op der. Tør man ikke 
det, synes jeg i det mindste, man 
skulle sætte navn på de foreninger 
man hentyder til. Direkte citeret 
skriver du: 
Det har mange gange set ud som om 
tlere bestyrelser har været bange for, 
at Grønbjerg 2000 ville overtage 
styringen af deres foreninger. 
Her vil jeg så henlede din opmærk
somhed til s ide 35 i samme blad, i 
referat fra Grønbjerg 2000 general
forsamling. Her står der noget om at 
kulturgruppen vil prøve at koordi
nere f.eks .  i forbindelse med · byens 
1 00 års jubilæum så sogneforeningen 
ikke skal stå alene med slæbet. 
Hertil kan jeg kun sige at sognefore
ningen for over et år s iden rettede 
henvendelse til Grønbjerg Gymna
stikforening (og s ikkert også de 
andre foreninger i Grønbjerg) om vi 
ville hjælpe og bakke op om arran-

gementet. Vi har meldt positivt 
tilbage. Det viser jo at samarbejdet 
godt kan fungere uden om Grøn
bjerg 2000. 
Du skriver endvidere at man blot 
kan sige nej tak, i stedet for at blive 
fornærmet, jeg mener i hvert fald 
også det samme gælder den �nden 
veJ . 
Nu skal det ikke forståes sådan, at vi 
ikke vil samarbejde med Grønbjerg 
2000. Sidste efterår arrangerede vi 
sponsorcykelløb sammen med GIF 
og Grønbjerg 2000 og i øjeblikket 
har vi et godt samarbejde i byggeud
valget. 
Jeg håber lederen fremover bliver 
mere positiv, ellers synes jeg man 
skal droppe den. • 
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Konfirmation i Nr. Omme Kirke. 

På billedet ses Pastor Mølgaard Ottosen med årets konfirmander. Fra venstre er det: 

Bagest: Lennarth G. Vestergaard, Michael S. Knudsen, Mads P. Sinkjær, 1l10mas Aa. Dyrberg. 

Midt: Rine Nielsen, Tekla Justesen, Helle K. Andersen, Majbritt Pøhl, Mathilde H. 1l10msen. 

Forrest: Pia Bak, Anne H. Jensen, Stine B. Pedersen, Anita Olesen. 

Desuden er Susan Kristina Jensen blevet konfirmeret i Brejning Kirke. 
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LAVPRIS-TRADSILO 
Oplager selv kornet i en STAUNING trådsilo o g  hold 
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige 

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

med specialvævet 
luftgennemtrængeligt 
polypropylen, der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

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

Type Byg H Dia m Pr1s 
Lagersilo SL 1 50 1 50 tdr . 3 m 3 m  kr. 2.220 
Lagersilo SL 200 200 tdr. 4 m  3 m  kr. 3 . 1 68 
Lagersilo SL 250 250 tdr. 3 m  4 m  kr. 3 .2 1 0  
Lagersilo S L  340 340 tdr. 4 m  4 m  kr. 3 . 626 
Lagersilo SL 4 1  O 4 1 0 tdr. 5 m  4 m  kr. 4.424 
Lagersilo SL 4 1 5  4 1 5 tdr. 3 m S m kr. 4. 1 95 
Lagersilo SL 550 550 tdr. 4 m  S m kr. 5 . 325 

Tilbehør til Stauning S i loer: Mandehul. snegleud
tag, beluftningssæt, specialvæv til plantørring. 

STAUNING SILOFABRIK 1/S 
Sønderkjærvej 1 8, G rønbjerg , 6971 Spjald 

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends
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11 Årets Viking 

11 Tak for Vikingen 

Jeg vil hermed bringe en stor tak til 
beboerne i Grønbjerg i anledning af, 
at jeg er blevet udnævnt til og har 

Marie Pedersen blev af borgerne i 
Grønbjerg indstillet til og fik Grøn

bj erg v i k ingen 
1996, fordi hun 
på en pligtopfyl
dende og altid 
positiv måde har 
stillet sin ar
bej dskraft t i l  
råd ighed , når 
der skulle bryg
ges kaffe og 
laves mad i 
forsaml ingshu
set. Marie Pe
dersen har altid 
været den alto
pofrende besked
ne slider, der 
har ydet sin 
hjælp i køkkenet 
til enhver lejlig
hed . Selv den 
mest umulige 
opvask har vi set 
hende ordne med 
et smil , når vi 
andre har nyt 
dansen og sel

skabeligheden i den tilstødende sal. 

modtaget Årets Grønbjergviking. 

Også en tak til Helle Engestoft fordi 
hun har skænket Vikingen. 

Med venlig hilsen Marie Pedersen 
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Spjald - Grønbjergs musikskoles musikafslutningen på Grønbjerg Skole. Som 
omtalt under skolebestyrelsen var det en god oplevelse. Ved afslutningen af 
Musikskolens musikalske legestue i Spjald overrakte Grønbjerg - 2000 
Musikskolen 5.000,- kr., der skal anvendes til musikinstrumenter i Grønbjerg, 
og som Grønbjerg Skole naturligvis også kan drage nytte og får glæde af. 

- ·. 
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MIK søges

I forbindelse med at kommunen opretter ny containerplads 
i Grønbjerg søges 2 m/k'er til pasning/opsyn af pladsen. 

Lønnen er 85 - 90 kr. pr. time, ca. 200 timer pr. år. 

Har dette vakt din interesse, kontakt da venl igst 
Jørgen Demant senest den 3 1 .  juli 1996. 

Grønbjerg Sogneforening. 
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11 På tur 
"' -· 

Af: Thomas, Lars, Frode og Jens. 

Fredag: 

Hyggetur til 

Sandbæk Plantage. 

Vi kom fra skole kl. 1330• Så skulle
vi op til Thomas og tages billede af, 
hvorefter vi skulle afsted på hygge
turen. 
Vi gik helt op til Sandbæk Møller
ne og lidt længere. Så stødte vi på 
en skurvogn, som Kaj bildte os ind, 
at han ingen nøgle havde til. Efter 
vi havde gået en tur, var skurvog
nen pludselig låst op, for Kaj havde 
nøglen alligevel. Vi gik indenfor og 
spiste en masse slik, inden vi gik en 
tur i skoven. Da vi  kom tilbage 
kom Ilse, John og Yrsa med vores 
ting og aftensmaden som vi spiste 
med det samme. Efter maden gik vi 
en lang lang tur for at finde et sted, 
vi kunne ringe fra, da vores mobil
telefon var flad. Vi skulle ringe 
hjem ang. morgenmaden næste 

morgen. 
Da vi kom tilbage lavede vi bål og 
stegte pølser og brød. Så skulle vi i 
nattøj, men børstede ikke tænder, da 
vi alligevel skulle ned i teltet og 
spise en masse slik. Mens vi spiste 
s lik slog Kaj en masse prutter, og så 
SOV VI. 

Lørdag: 
Vi stod op, og så kom Yrsa med 
morgenmaden. Bagefter lavede Jens 
og Frode røgeri, mens Thomas og 
Lars fældede et træ med deres 
dolke, inden de også lavede røgeri. 
Pludselig kom der en masse menne
sker som skulle ud at se på møller
ne. Så kom John og hentede vores 
ting. Bagefter slukkede vi bålene og 
tog afsted. 
Da vi kom hjem til Kaj fik vi en is 
og Kaj fik en øl. Derefter kørte vi 
hjem med Thomas, hvor vi fik 
sodavand og Kaj en øl, så til Lars. 
hvor vi også fik øl og sodavand. Til 
sidst kørte Kaj Frode og Jens hjem 
uden at gå ind, da han ikke kunne 
tåle flere øller. • 

Når du har læst en god bog - hvem diskutterer du den så med? 

Har du lyst til at være med, til at starte en læseklub? 

Ring, - hvis du vil være med (eller for mere information) 
Else 97 38 43 73 

Helle 97 38 43 32 

Vi starter den 19 august kl. 1930 på skolen 
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III M indeord 
Ved: Ernst Mølgaard Ottosen 

PEDER KRISTIAN ØSTERBY 
NIELSEN døde den 16.maj p ludse
lig i sit hjem, Algade 43 Grønbjerg. 
Han blev født på gården Odderbæk 
i Brejning sogn den 3.juni 1 921 og 
var søn af gårdejer Niels Nielsen og 
hustru Karoline Nielsen, født 
Kristensen. Han voksede op sam
men med en stor søskendeflok og 
var først beskæftiget ved landbruget. 
Efter sin konfirmation tjente han 
som landbrugsmedhjælper på for
skellige gårde. Så skiftede han 
erhverv og blev ansat som lastbil
chauffør ved en vognmand i Her
borg. Den 16. juli 1954 blev Kristian 
Østerby Nielsen i Nørre Omme 
kirke viet til Ingrid Petra Pedersen, 
der er født og opvokset i Nørre 
Omme sogn. Parret bosatte sig i 
Egeris, Nørre Vium sogn Det var et 
hårdt arbejde dengang at være 
lastbilchuffør, da al på- og aflæsning 
af gods skete manuelt. På grund af 
rygsmerter skiftede Kristian Østerby 
Nielsen derfor efterhånden job og 
tog arbejde som lastbilchauffør hos 
Phønix i Spjald. Parret flyttede til 
Spjald og boede der nogle år, indtil 
de i 1966 overtog Ingrid Nielsens 
fødehjem i Grønbjerg. Huset blev 
grundigt restaureret, og der blev 
bygget til, og det dannede i godt 30 o ar rammen om deres familieliv. 
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Kristian Østerby Nielsen havde lyst 
til at køre bil, anskaffede sig en 
lastbil .  og kørte først mælk fra 
Grønbjerg til Spjald mejeri, så 
overtog han transporten af kreaturer 
og grise her i Grønbjerg og omegn 
nogle år. Lastbilen blev efterhånden 
skiftet ud med en mindre bus og en 
en taxavogn. Og nu gjaldt det blandt 
andet kørsel med skolebørn. Kristi
an Østergaard Nielsen var meget 
glad for børn, så det var det arbej
de, som han var mest glad for. 
Senere har mange af børnene fortalt 
om, hvor dejligt det var at køre med 
ham. I sine yngre dage var Kristian 
Østerby Nielsen en ivrig jæger og 
hjemmeværnsmand. Efterhånden 
blev disse interesser lagt på hylden 
til fordel for Grønbjergs fod
boldspillere, og han fulgte trofast 
alle hjemmekampe. Ved taxakørsel 
kom han også i forbindelse med 
mange mennesker. Han var venlig, 
tjenstvil l ig og behagelig at føre en 
samtale med. For 10 år siden gik 
Kristian Østerby Nielsen på pen
sion, og sammen med hustruen 
Ingrid Nielsen fik de nogle gode år. 
I de senere år kom han dog i 
perioder til at kende meget til 
alvorlig sygdom. Foruden stærke 
rygsmerter forårsaget af diskuspro
laps har han været indlagt flere 
gange med blodpropper og nyres
vigt. Han har adskillige gange være 
døden nær og følt det. En vældig 
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god støtte havde han gennem sin 
kære hustru. For nogle måneder 
siden blev de begge ramt af influen
za, og svagt helbred og følgesygdom 
vendte helt op og ned på alt. En tid 
var de begge samtidig indlagt på 
centralsygehuset i Holstebro. Den 8. 
marts blev Kristian Østerby Nielsen 
ramt af den store sorg at miste sin 
kære og trofaste hustru Ingrid 
Nielsen. Mærket hårdt af egen 
sygdom var han med de sidste 
kræfter med til at stede hende til 
hvile på Nørre Omme kirkegård en 
barsit og kold vinterdag. En svær tid 
fulgte efter for den sygdomsplagede 

Kristian Østerby Nielsen. Han var 
dog ved at vinde helbredet lidt 
tilbage især efter et kort ophold på 
Centerparken i Videbæk. Trods 
sorg og savn og svage kræfter skulle 
livet leves videre, og det, han nu 
glædede sig til, var at samle nogle 
af dem, der stod hans hjerte nær
mest, til en fest i anledning af sin 75 
års fødselsdag den 3. juni i år. Men 
pludselig sov han stille ind og er nu 
en af de mange grønbjergboere, der 
den sidste tid er gået bort, og som 
vi i mindet tænker tilbage på med 
savn og taknemmelighed for, hvad 

vi fik i l ivet sammen med dem. • 

Havevandring/bytur i Ørnhøj 

J
�·"" YDSKE � 

AYt El� 
SKAB 

Mandag d. 5. august kl. 19°0 

Start fra parkeringspladsen ved ørnen. 
Turen slutter hos Else og Villy Pedersen, Hovedgaden 60, 

hvor vi nyder den medbragte kaffe. 

Med venlig hilsen for Ørnhøj Grønbjerg Havekreds 

Else Iversen, Formand 
Maren Knudsen, n. form/sek. 
Ellen m. Pedersen, kass 
Finn G. Hansen 
Ingrid Engestoft 

97 38 63 48 
97 38 40 5 1  
9 7  3 8  42 1 5  
9 7  3 8  6 3  79 
97 38 40 1 0  
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• Grønbjerghjemmet 

Før vi alle går på ferie, har vi lyst til 
at fortælle lidt om Grønbjerg
hjemmet - om hvem vi er, og hvad 
vi beskæftiger os med. 
Her på Grønbjerghjemmet bor der 
12 ældre fys./psyk. handicappede og 
de er i alderen fra 50 til 78 år. Her 
er fastsat 16 personaler, de fleste på 
fuld tid. Disse 16  personer er 
henholdsvis pædagoger, plejehjem
sassistenter, social- og sundhedsassi
stenter, hjemmehjælpere, sygehjæl
pere, omsorgsmedhjælpere, køkken
leder og en enkelt pedel. Desuden 
er der tilknyttet et antal tilkaldevi
karer. 
Man må sige, at det er en stor 
blanding af personaler, men vi tror 
på, at det kommer vores beboere til 
gode, idet vi  ser dem med forskelli
ge øjne, f.eks. sagde en plejehjem
sass. til en pædagog: "I kan sige 
meget, men I kan ikke snakke jer 
fra et liggesår !"  
Vi arbejder tværfagligt og er fælles 
om alle praktiske arbejdsopgaver. 
Vores mål er, at vores beboere har 
en tilværelse så lig det "normale" 
som muligt. 
Her kan nævnes at 4 går på halv
tidsarbejde på MSM i Ringkjøbing, 
og en på dagcenter i Videbæk. 
Hjemme i huset kommer en beskæf
tigelsesvejleder tirsdag og torsdag 
formiddag, beregnet på håndarbejde 
og social samvær. _ .. Præsten kommer jævnligt på besøg, 
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så synger vi lidt og drikker kaffe. 
Det er noget beboerne sætter pris 
på. 
Vi har en del aktiviteter ud af huset 
bl.a. svømning, gymnastik, folkedans 
og atletik. Vi har et samarbejde med 
Fjordhjemmet i Velling, Hjemmevej
lederne i Ringkjøbing Kommune, 
MSM og Blomstervænget i Ringkjø
bing. Vi forsøger at lave nogle 
aktiviteter på tværs af institutioner
ne for derved at tage hensyn til den 
enkelte beboers behov. 

En del af vore beboere har kun lidt ' 
eller slet ingen pårørende kontakt, og 
de har svært ved at acceptere, at 
nogle får breve, besøg eller en 
telefonopringning. Her er det svært, 
som personale, at opfylde deres 
behov, da vi skal være meget påpas
selige, så det ikke udvikler sig til, at 
de også kræver vores fritid. 
Vi vil derfor opfordre til, at er der 
nogle i Grønbjerg, som har tid og 
energi til at være en form for 
besøgsven så kontakt os endelig på 
telefon 97 38 42 14, eller kig ind og 
få en snak og en kop kaffe. • 

GRØNBJERG 
MASKINFORRETNING 

d i n  l o ka le  M as ki nfo rretn ing 

97 38 40 3 5  



• Servicebutik - nyt 
IT ] IIRUIRliiKJII V 
Ved: Mogens BaHegaard 

En anden af vore bosniske familier 
er flyttet. Det er Musa og Drita med 
deres to piger Elvira og Elmira, der 
boede Grønnegade l OB. Familien 
ønskede at komme lidt tættere på 
anden familie der boede på Lolland, 
hvortil de også får Dritas forældre 
der kommer fra Sverige, hvor de har 
boet og fået asyl. 
Vi har så fået en ny familie, der 
består af Enver og Emina Denic 
med deres to børn Indir ( 1 2  år og 
oår i 6. kl.) og Dijana (8 år og går i b . 
2. kl. ) .  Familien bor på Ny landsveJ 
1 1 B. Enver er uddannet maskininge
niør i det tidligere Jugoslavien og 
arbejder nu på en maskinfabrik i 

Herning. Emina er uddannet i 
textilindustrien og vil gerne til at 
arbejde indenfor samme område. Et 
hold bedsteforældre til familien er 
også flyttet hertil. 

Endvidere flytter der et Kosovo
Albansk ægtepar hertil d. 15 jul

.
i .  De 

skal bo Grønnegade l OB. Nogle af 
deres venner ønskede også at kom
me til at bo her i Grønbjerg. 

Med hensyn til lej ligheder i Grøn
bjerg er alt nu lejet ud, og med 
hensyn til huse er der kun et enkelt 
til salg. Der er stadigvæk flere, der 
spørger på huse og lejligheder i 
Grønbjerg, og det er da et positivt 
problem at have. Med den udvikling 
er det påkrævet at få bygget flere 
udlejningsejendomme. • 

Tåler d in  bank 
en sammen

l i  n ing 
med 

os? 
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11 Brugsnyt 
Ved: Formand Henrik Thomsen 

Vi har jo i nogen tid af og til disku
teret åbningstider i Brugsen. Det er 
ikke lang tid siden, at vi holdt 
middagslukket, men det er vi holdt 
med, fordi det viste s ig at være svært 
for nye tilflyttere at vænne sig til. 
Glædeligvis er der kommet mange 
nye beboere til Grønbjerg de senere 
år, og i det hele taget sker der lige 
så stille en gradvis ændring af livssti
len. 
Det er blevet mere og mere almin
deligt, at forretninger også har åbent 
i week-enden. Det er der mange der 
er glade for, for så har de bedre tid 
til at købe ind. Til daglig kan det 
knibe at nå det hele for børnefamili
er, hvor begge forældre arbejder. 
Jeg har lagt mærke til at nogle 
forretninger først åbner kl. 10 søn
dag formiddag. Set på den baggrund, 
virker det mærkeligt, at vi har åbent 
fra 7.30 - 9.30. Den største handel 
ligger da også efter kl. 9.00. 
Ved det sidste bestyrelsesmøde 
diskuterede vi derfor en forlængelse 
af åbningstiden, især lørdag og 
søndag. Efter en hidsig diskussion 
blev der bestemt, at vi foreløbig 
ændrer åbningstiden om søndagen. 
Fra og med august er der åbent fra 
8 - 12 om søndagen. 
Åbningstiden bliver således forlæn
get med l %  time. 
Det foreløbige består i ,  at der er tale 
om et forøg resten af året. Herefter 
skal vi igen diskutere, om der er 
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basis for at fortsætte. Det blev 
nemlig samtidigt besluttet, at der nu 
skal være to til at betjene kunderne 
om søndagen, og spørgsmålet er, om 
handelen bliver stor nok til at bære 
de øgede omkostninger. Måske er 
det ligefrem ønskeligt, at vi holder 
åbent 8 - 15 både lørdag og søndag? 

11 Ungdomsklubben 
Ved formand Karen Bak 

GRØNBJERG UNGDOMSKLUB 

ÅBNER IGEN 

TORSDAG D. 5. SEPTEMBER 

Herefter åbent hver torsdag samme 
tid. 

For at være medlem af ungdoms
klubben skal du gå i 5. klasse - 8. 
klasse 
Lotte Anneberg og Lars Jensen har 
igen i år lovet at være ledere af 
ungdomsklubben. 
Er der nogen, som har lyst til at 
afløse i klubben engang imellem (det 
ville være rart) bedes du/l kontakte 
Lotte Anneberg eller Karen Bak. 
Vi håber på stort fremmøde på 
klubaftenerne 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Grønbjerg Ungdoms
klub. • 
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VIKINGEN ER LØS 

Kend din by ! 
. Gæt hvor billedet til højre er 

taget i Grønbjerg. 
Indlever dit svar til en fra 
redaktionen eller i service
butikken senest d. 31 . 
august, og du deltager i 
lodtrækningen om en lille 
præmie. 

Max. 1 svar pr. deltager. 

Vinderen af konkurrencen i 
nummer 20 blev: Helle Andersen. 
Billedet var taget af slikautomaten ved Grønbjerg Kro. 

Errindring ! 

Husk næste år - kom til "kogerfest" i Spjald ! 
Man blir ' bidt af det ! 

SPJALD ENDN U ENGANG ! 

Rasmus 

Det forlyder fra sædvanligvis velunderrettet kilde, at selv Grønbjerg -
2000 har opgivet den ulige kamp mod Spjald om at komme i 
mediernes søgelys. Det forlyder at årsagen hertil er at Spjald benytter 
sig af usportslige metoder. 
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Gule Fanden. 

Marie havde skjult ansigtet i sine hænder og 
hulkede lydeligt, medens tårerne piplede ud imel
lem hendes fingre. Da rev plejesøsteren hendes 
hænder bort og råbte: •1.  hvad er dette? Bærer en 
nys forlovet pige sig sådan ad? Skulle du kanske 
allerede have fortrudt handelen?• 
•Johanne! Vær barmhjertig, om du end aldrig før 
har været det,• bad pigen. 
•Barmhjertig? Ja, det skal jeg gerne være. Hvad 
forlanger du af mig? Ønsker du kanske. jeg skal 
være opvartningspige ved dit bryllup? For jeg er 
vel for ringe til at være brudepige?• 
•Spot mig ikke' jeg er så ulykkelig. •  
•IIvad kan der d a  være i vejen? D u  skulle d a  vel 
aldrig have blevet ved at fordølge dine dejlige 
slægthistorier, så du endnu holder ham fangen i et 
net af løgn og er ræd for, det skal briste?• 
·Gud nåde mig! Jeg glemte det altsammen i min 
lykke. -Ka:re. kære søster! Kan det ikke forties?. 
•Er du gal? Hvordan skulle det forties? Vil ingen 
anden sige ham det, så vil jeg! Du har ikke for
tjem bedre. og du kan være vis på, at han sparker 
dig bort som en hund, når han får rede på, hvor 
skændigt du har ført ham bag lyset .•  •O Gud!  Hvad skal jeg gøre?. 
·Det kan jeg sige dig. Du skal lige straks gå og 
søge ham op og sige. at du blev overrasket, du 
ville sagt nej , men du sagde fejl i forvirringen. 
Sig. at du aldrig kan blive hans kone. Du kan 
også godt omtale, at han jo er kommen her for at 
ægte dit. søskendebarn, og hende vil du ikke for 
nogen sag gå i vejen . •  
·Ak! Jeg kan ikke.• 
·Så kan jeg. Jeg går straks hen og fortæller ham 
hele historien . •  •Å , gør det ikke! Lad mig i det mindste få be
tænkningstid. J eg er syg og forvirret. J eg tror, jeg 
dør.• 
•Det var måske også det bedste; men er du syg. 
må du helst gå hen og lægge dig . •  
·Mon jeg tør ror din mor? Jeg har ingen tørv 
inde . •  
•Ja. du tør. Jeg skal undskylde dig, jeg ønsker dig 
en snarlig bedring. skønt for den. der er stillet 
som du. var døden måske det bedst� . •  
Plejesøsteren hyklede megen omhyggelighed for 
Marie. der nu snart kom til hvile inde hos bedste
fad..:rcn hvor hun havde sin seng. •Dør du,• sagde 
Johanne. •Så skal vi nok være så gode mod 
l>cdstefar. at han ikke skal savne dig, og Knud vil 
aldrig la at vide. at du har løjet for ham, men det 
skal han da heller ikke. hvis du frivillig frasiger 

dig ham.• Marie havde dog ingen dødsfagter, thi 
om morgenen kom hun af sengen igen, men efter 
Johannes råd blev hun inde hos bedstefaderen, og 
det hed fremdeles, at hun var syg. •Og det,• sagde 
plejesøsteren til Knud, •kom aldeles pludselig, og 
det lader til, at hun har gjort eller sagt noget, som 
hun bittert har fortrudt.. 
•Marie er enfoldig,• sagde moren. •I et bevæget 
øjeblik kan man få hende til at sige ja til, hvad det 
skal være, men når hun så får sig betænkt. bliver 
hun let omsindet, og det må en ikke regne så nøje . •  
Men til Marie hed det: •det e r  ikke værd. du 
mødes med Knud, inden du er betænkt på, hvad du 
vil . Når du, første gang I mødes, siger ham kort og 
godt, at hvad I har aftalt, må være dødt og 
magtesløst, så er det ikke mere. Vil du ikke det. 
skal han uden ophold få at vide hvor skændigt du 
har ført ham bag lyset.• 
•Jeg er fortabt, hvordan det end går,• tænkte Marie 
ved sig selv. •og hvorfor skulle jeg så ikke vælge 
det mine slægtninge synes bedst om. Måske får han 
sammenhængen at vide alligevel; men så vil han 
ikke foragte mig, thi han vil forstå, at jeg har 
handlet, som jeg gjorde, for ikke at gøre ham 
delagtig i min vanære .• Hun meddelte søskendebar
net, hvilken beslutning hun havde fattet, og denne 
var særdeles vel tilfreds dermed. ·Det gik heller 
ikke an, at du var syg længer.• sagde hun: •for det 
er en travl tid, og i morgen er det søgnedag , men 
nu kan alt ordnes på det bedste. I morgen tidlig går 
min mor og jeg ud og river stubbe, medens Knud 
bliver her hjemme og renser kornladen. Der skal 
også kærnes, men det kan du gøre og endda få tid 
til at gå ud og sige ham besked. Jo kortere du gør 
det, jo bedre. Du kan sige -• og hun foresagde 
hende ordene, og Marie lærte dem udenad oo 
syntes, hun følte sig lettere om hjertet ved at hav� 
fattet en beslutning. 
Næste morgen gentog Johanne ordene for hende og 
lagde til: •Nu må du gøre alvor af sagen, for ellers 
kan du stole på, at han skal få fuld besked. så snart 
jeg kommer hjem. • 
Marie gav sig til at kærne. men udsatte at gå ud til 
Knud, og jo længere det varede, jo vanskeligere 
forekom det hende. Hun følte, at hun ikke havde 
styrke til at træde ham under øjne og fornægte sin 
dybe, stærke elskov og derved volde ham og sig 
selv sorg. Nej,  det var umuligt, og umuligt ville 
det være hende at leve i hans nærhed i en sådan 
løgn. Ja, så kunne hun lade være. thi om fa 
timer ville så hendes slægtninge afsløre ham alt 
på den skånselløseste måde, og hun ville komme 
til at  stå for ham som en løgnagtig og rænkefuld 
kvinde. Men var der da ikke en tredje udvej 
mu lig? . . . . . .  .fortsættes 
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