
Grønbjerg i100 år

RUNE
STENEN



Siden udsendelse af VejVISeren for
Grønbjerg har vi kun faet fa reaktioner,
det tager vi som positiv respons. Skulle
der være forslag til ændringer, andre
ideer eller direkte fejl, så hører vi gerne
fra jer - TAK!

Billedet på forsiden er også denne gang
et af de ældre huse i Grønbjerg belig-
gende på Vinkelvej 4.
Elmely blev bygget i 1911 (det år
Grønbjerg kom til at hedde Grønbjerg)
af Konsul Jens P. Lauridsen, han drev
trælasthandel i Ringkøbing. Arkitekten
hed Plesner, det var også ham der stod
bag byggeriet af alle stationer fra
Ringkøbing til 0mhøj. Endvidere har
han været arkitekt på Lokkelykke, be-
liggende ved banen mellem Muldbjerg
og Sønderkjær ( Grønbjerg).
Konsul Laursen startede trælasthandel i
Elmely, hans bestyrer hed Peter Holm-
gaard. Han var bestyrer frem til ca.
1930 hvor Konsul Lauridsen døde.,
Peter Holmgaard og hans søster Kir-
sten Holmgaard købte Elmely og boede
der indtil midten af 50'erne. Herefter
købte forhenværende sognerådskasserer
Henrik Jensen huset. Efter hans død
overtog hans børn, Severin og Oline
huset. Først i firserne blev huset solgt
til Stockholm, og tre år senere købte
de nuværende ejere huset, Lis Helles
Olesen og Palle Eriksen.

Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.
Tit: 97 38 43 32

Inge Møller Madsen (imm), Bymarken 6.
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Jens Erik Bygvraa (jeb), Frydendalsvej 1.
Tit: 97 38 43 57

Skribenter:
En familie i Grønbjerg:
Hanne Kjærgaard (hk), Kjærgårdsvej 10.
Tit: 97 38 40 94

Personportrætter m.m.:
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et nej tak!

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse



• Nyt fra Byrådet ~
Ved: Gudrun Nyborg

Nu starter den nye dagrenovations-
ordning. Sådan lød overskriften i
Ugeavisen nr. 9. Når affaldet er hen-
tet d. 17. marts, er der 14 dage til
næste tømning d. 1. april, og da må
der kun være restaffald i sæk-
ken/containeren. (Se den grå sorte-
ringsbrik fra ES0).
Det øvrige affald, bioaffaldet, er det
man komposterer og evt. bruger som
jordforbedring i haven, eller man har
købt en biobeholder, som bliver tømt
samtidig med affaldssækken hver 14.
dag. På den måde formindskes den
affaldsmængde, der skal køres til
forbrænding.
Hvis man med tiden finder ud af, at
det er en forkert størrelse på contai-
ner, man har valgt, kan det rettes ved
henvendelse til ES0.
Er der i enkelte perioder ekstra meget
affald, f.eks. ved fester, er det muligt
at købe en ekstra sæk ved renovatøren
eller på genbrugspladsen. Den koster
20, - kr., og hermed er der betalt for
afhentningen. Genbrugspladsen ved
Nylandsvej er endnu ikke anlagt, men
det er vist lige op over. Den skal
være hemandet

Hvem har lyst til at passe pladsen 2
timer om ugen?
Ved "grøn uge" arrangementer i år,
uge 18, er det planen at gøre et
fremstød for kompostbehandling og
genbrug .•
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Læge H. Thomsen Klip og Krøl: Brugsen: Landbobanken:
Tlltid: 800 _ 900 Mandag: 900 _ 1730 Mandag: 800 _ 1730 Mandag: 930 - 1200

Konsultation: Tirsdag: 900 _ 1730 Tirsdag: 800 _ 1730 Tirsdag: 930 _ 1200

efter aftale Onsdag: Lukket Onsdag: 800 _ 1730 Onsdag: 930 _ 1200

Torsdag: 900 _ 1730 Torsdag: 800 _ 1730 Torsdag: 1330 - 1730

Tit: 97 38 40 50 Fredag: 900 _ 1730 Fredag: 800 _ 1800 Fredag: 1330 -1&"
Lørdag: Lukket Lørdag: 800 _ 1200

Grønbjerg Søndag: 800 _ 1200 Tit: 97 38 40 49
Folkebibliotek: Tit: 97 38 42 85 Brødudsalg & aviser
Mandag: 1500 -1~
Torsdag: 1800 - 2000 Grønbjerg Kro: PostekspedItIonen: Bentes Salon:

Mandag: Lukket Alle hverdage: Mandag - Onsdag
Tit: 973841 77 Tirsdag: 1100 _ 2300 930 _ 1200 & Fredag: aoo - 1200

Onsdag: 1100 _ 2300 Posthuset er lukket Lørdag efter aftale
Grønbjerg • 201)0 Torsdag:·11°O_2300 fra 1200 _ 1330

Service butik: Fredag: 1100 _ 0200 Tit: 97 38 41 12
mandag, tirsdag & Lørdag: 1100 _ 0200 Post indleveret ef-
onsdag 1ef" - 1800 Søndag: 1100 _ 2300 ter 1330 bliver sendt
torsdag 1500 - 1800 ef-terfølgende hver-
fredag 1200 _1500 dag.

Tit: 97 38 44 50
TIt/fax: 97 38 48 08 Tit: 97 38 40 42

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag klo1800

Ved Brugsen: Mandag - Fredag klo1200

Rutebilernes informationscentral:
Mandag - fredag kl 800 - 2000

Lørdag kl 800
- 1ef"

Søndag kl 1100 _ 2200

Biblioteket: T. Vestergård 97384177
Billardklubben: Benny T. Lauridsen 97384265
By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285
Byrådet: Gudrun Nyborg 97384121
Børnehuset Best: Palle Eriksen 97384113
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066
Dagplejerep. : Marlene S. Høj 97381157
Forsamlingshuset: 97384383
Grønbjerg-2oo0: Mogens Ballegaard 97384332
Gymnastikforen. : Ole østergaard 97384448
Havekredsen: Ingrid Engestoft 97384010
Hjemmeplejen: 97172433
Familie & Samf: Karin Demant 97384187
Idrætsforeningen:lnge Lund-Nielsen 97382162
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270
Kirkebetj/Graver: Inger L Skytte 97384343
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 97384073
Klubhuset: 97384076

Tit: Videbæk
Ringkjøbing
Holstebro
Skjern

97173399
97323399
97421788
97350677

Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030
Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 97384110
Lægen: Henrik Thomsen 97384050
Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 97384094
Musikforeningen: Birgit T. Jensen 97384397
Nr. Omme Kirkekontor 97384696
Posthuset: Brugsen 97384042
Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183
Røde Kors: Besøgstjeneste 97173204
Servicebutikken: Grønbjerg - 2000 97384808
Skolebestyrelse: Jørn Bak 97384349
Skolen: Henning B. Møller 97384177
Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335
Udlejn,fFlagalle Jørgen Demant 97384187
Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349
Venstreforen: Jørgen Demant 97384187
vandværket} Leif Tange 97384284

Jørgen Kristensen 97384259
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Norsk krimi er ikke hverdagskost, men
Pernille Rygg har bl.a. skrevet
"Sommerfugleeffekten": 19i Heitmann
er psykolog og bor i Oslo. hWl er Wlg,
skarpsindig, frustreret. HWl lever i et
forhold, der ikke er helt efter bogen.
Men det er der ikke meget i hendes liv
der er for tiden.
19i rydder op i papirerne efter sin afdø-
de far, en falleret privatopdager. HWl
fmder et halssmykke, som angiveligt
tilhører en lU1g kvinde og tager til
Asker uden for Oslo for at levere kæ-
den med messingsommerfuglen tilbage.
Men der er ingen hjemme i det mørk-
la!rte hus med den kvalmende hede.l::>

Med det uhyggelige alter i stuen. med
den røde skrift på spejlet.
19i tager fat, hvor hendes far slap, og
snart hvirvles hWl ind i sommerfuglens
historie. Et lig dukker op, og endnu et.
19i kommer på sporet af farlige forbin-
delser og fatale venskaber, og der er
ikke ret mange, der har lyst til at tale

med hende. I det pæne, snedækkede
Oslo. Der er snavset nedenlU1der.

Og så har vi faet en ny Macklan, nem-
lig "Mødested Sicilien":
Først ved sin fars begravelse far James
Mc Indoe løst det mysterium, der har
plaget faderen i mere end 50 år: uvis-
heden om hvem der forrådte ham i hans
livs mest kritiske øjeblik.
I 1942, da søkrigen raser på sit højeste
i Middelhavet, er skotten Samuel Mc
Indoe leder af en omhyggelig udvalgt
specialenhed, udsendt fra Malta for at
infiltrere Aksemagternes hemmelige
møde på et hotel på Sicilien. Hvis den
snedige plan lykkes, vil det ændre
magtbalancen til fordel for De Alliere-
de - i bedst fald afkorte krigen.
For sent går det op for Samuel Mc
Indoe, at den internationalt sammensat-
te gruppe er blevet forrådt indefra, og
at tyskerne er tæt på at afskære den
vejen tilbage. Men han ved også, at
missionen skal fuldføres, og at det er
hans ansvar. En bog for alle Macklan
fans .•

Foretages af 4.- 5. - 6. klasse på Grønbjerg skole
den 26. april 1997

Salget af aviser går til den store lejrtur •

Ha~ du problemer med at opbevare aviserne indtil indsamlingen
så kontakt 97 38 40 04 eller 97 38 43 49



• Skolebestyrelsen

"Hvad solskin er for det sorte muld,
er sand oplysning for muldets fræn-

de"

Både som landmand og som far til
børn i folkeskolen er det strofer, der
sætter mange tanker i gang. Om den
skønne årstid, og om hvad det er, mi-
ne børn skal lære i folkeskolen. Er
der forskel på at oplyse og på at lære
?
l januar måned blev 12 børn ind-
skrevet i Grønbjerg Skole. Desværre
er der også 2 børn der forlader os,
idet en af de bosniske familier forla-
der byen - det drejer sig om Djiana
og Indir. Vi håber, I får det godt,
hvor I kommer hen.
Der var skolefest den 6. februar, og
det var en rigtig fin aften, hvor både
små og store elever viste flotte skue-
spil. Der blev også vist flot skuespil,
da 6. klasse deltog i SSP-dagen i Vi-
debæk den 5. marts - de havde selv
skrevet et flot stykke om kriminalitet.
Videbæk Kommune har udarbejdet

forslag til et overordnet formål for
skolevæsenet i kommunen. Vi skal i
bestyrelsen drøfte forslaget, frem til
høringsdatoen i maj måned. I samme
forbindelse er vi jo selv startet på at
snakke kvalitet på vores egen skole -
vi var samlet til en pædagogisk dag
den 28. febr. i Laugesens Have, hvor
pædagogisk konsulent, Flemming
Lauritzen, forsøgte at gi' os et red-
skab med hjem, som vi kan lave vore
såkaldte "virksomhedsplaner" udfra.
Vi har fået nye gulve i 4 klasseloka-
ler , og som noget nyt, har det meget
aktive elevråd lavet deres eget
spiludlån " og deres såkaldte "fredags-
tilbud ", hvor eleverne kan købe kage,
juice og frugt hver fredag.
Den l. april er der fællesmøde ml.
skolebestyrelse og klasseforældrerå-
dene, hvor vi bl.a. skal tale om pri-
oriteringer i skolen.
Lone Astrup og undertegnede er valgt
til repræsentantskabet for Grønbjerg-
2000.
Reng. ass. Anne Lise Jensen er rejst,
i stedet er Jeanette Kristensen ansat.

Med ønsket om et dejligt forår til al-
le.

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

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning

97384270
97 38 42 78 - Blltl1:30 95 47 78

Kristen Agerlund Jensen
Peter ø. Christensen

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



RUNfSTfNfNS
100 ÅRS JUBILÆUMS

Konkurrence
GRØN BJERG
1897-1997

- Hvad var adressen til Grønbjergboerne i 1900?
- Hvad var adressen til Grønbjergboerne i 1935?
- Hvad var adressen til Grønbjergboerne i 1970?

Der trækkes hver gang lod om en lille præmie blandt
de indkomne rigtige løsninger.

Alle rigtige besvarelser i årets løb går videre til slutnmden i december 1997, hvor
der trækkes lod om hovedpræmien: et 14" fjernsyn. Fjernsynet er delvist
sponsoreret af: JK Radio og TV vlPeer Vestergård, Spjald
(Opgaveredaktion og deres familier kan ikke deltage i konkurrencen).

Besvarelsen skal være redaktionen i hænde senest torsdag d. 1. maj 1997.
Max. 1 svar pr. person pr. konkurrence.

Løsningen på de tre spørgsmål:
L I hvilket årstal kom Grønbjerg til at hedde Grønbjerg? - Det var i 1911. Årsagen var, at da
banen kom skulle byen hedde noget der ikke var magen til eller lignede andre bynavne, hvor man
også havde en station. - Man måtte ikke kunne tage fejl.

2. Hvad hed byen før den kom til at hedde Grønbjerg? - Den hed Nr. Omme eller Nr. Omme
Mejeriby.

3. Hvorfra tror man bynavnet Grønbjerg stammer? - Fra bakken øst for byen, ved Højris. På nogle
gamle kort hedder den bakke Grønbjerg og herfra fik Grønbjerggård sit navn. Så svaret kunne også
være fra Grønbjerggård.



En almindelig plage i denne tid er ondt i
halsen med feber, træthed og almindelig
utilpashed. Smerterne forværres ved
synkning og der kommer udtørring af
halsen, fordi man trækker vejret gen-
nem munden.
Ofte har penicillin ingen virkning. Ved
f. eks. en almindelig halsbetændelse er
den hyppigste årsag en virus, og der
fmdes ca. 100 forskellige virus, som
kan sætte sig i halsen, så det er umuligt
at vaccinere sig væk fra problemet.
Man kunne jo give penicillin "for en
sikkerheds skyld"; men her løber man
også ind i problemer. Nogle udvikler
allergi for penicillin og desuden stiger
risikoen for udvikling af resistente
bakterier, ved forkert brug af antibioti-
ka.
Hvert år får henved I million danskere
halsbetændelse mindst een gang, så det
er ikke noget lille problem: men det går

over af sig selv. Knap halvdelen søger
læge.
I 20-30% af tilfældene er der tale om
nogle bakterier (streptokokker), og da
bør der behandles med antibiotika,
hyppigst penicillin, for derved afkortes
sygdommens varighed og smitteperio-
den.
Tidligere var det besværligt at finde ud
af, om betændelsen skyldtes det ene el-
ler andet. Der skulle tages en prøve og
sendes ind; men nu kan man få et fær-
digt prøvesæt, så man på 7 minutter
kan se, om der er streptokokker i svæl-
get.
Difteritis er en særlig farlig form for
halsbetændelse, som i mange år har
været udryddet herhjemme ved hjælp af
et effektivt vaccinationsprogram, men
efter systemsammenbruddet i østblok-
landene, er den i fremmarch derovre.
Hvis man har personlige kontakter på
de kanter, bør man sikre sig, at vacci-
nationen er i orden. D.v.s. man skal
have en revaccination. •

Onsdag d. 30. april:
Aftentur til Ingrid og Christian Midtiby Søtangevej I GI. Sogn
Gammellandbohave ca. 6 km fra Vesterhavet.
Læbælter og lune kroge "Bedstemors staudehave", gamle stauder
med fine dufte og sjældne farver og i millionvis af løgplanter og
pluk selv buketter. Aftenkaffen medbringes.
Deltagerpris for medlemmer: kr. 20,- - ikke medlemmer kr. 30,-
Afgang fra P-pladserne: 0mhøj kl 1840

, Grønbjerg kI. 1850

Lørdag d. 3. maj kl. 10 - 14
Plantemarked på Gimsinghoved, Struer: - Region II
Flere specialklubber og planteskoler er inviteret til at deltage. Har du spændend
planter du ønsker at sælge skal de være sunde og i potter - og mærket med plan
tenavn og pns.



• Der var engang

Sidste gang kikkede vi på et jernalder-
hus. Huset lå i en landsby på bakke-
draget nordvest for Jørn Baks gård.
Som I kan se på tegningen har der in-
den for det fælles hegn ligget 12 byg-
ninger. Endnu et hus har ligget lige
uden for hegnet. I nogle af husene er
der i østdelen små tværstreger, som er
spor efter skillevæggene mellem båse-
ne.
Også dengang var der forskel på folk. I
de 5 største huse boede gårdmændene
med deres familier. Her var der plads
til 10-18 kreaturer. 12-3 huse var stal-
den betydelig mindre med plads til kun
3-4 dyr, her boede husmændene og de-
res familier. Endelig er der en gruppe

huse, hvor der ikke har været stald. I
nogle af disse huse kan have boet fami-
lier, der ingen dyr havde. De stod ne-
derst på den sociale rangstige. Men
nogle af disse huse kan selvfølgelig ha-
ve været økonomibygninger.
I de 10 huse med beboelse har der sik-
kert levet en familie i hver. En familie
har rummet 6-7 mennesker, måske flere
når alle børn og gamle tælles med. Det
vil sige, at der har været mindst 60-70
mennesker i landsbyen. Og et tilsvaren-
de antal større dyr, beregnet ud fra an-
tallet af båseskillerum.
For 2.300 år siden var der et sandt
vrimmel af dyr og mennesker i denne
landsby ved Grøntoft. Det er ret tanke-
vækkende at tænke på, at de var totalt
afhængige af sig selv. Et fuldstændigt
selvforsynende samfund. Der var ingen
syge- eller brandforsikring, støtteord-
ninger e. lign. Slog høsten fejl, eller
blev dyrene syge, så ventede hungeren -
og det der var værre! •



Tekst til billed-
erne se side 2.



IVAN V MORTENSEN

Med venlig hilsen
Ivan Mortensen



Ja, bedst som man troede at julen var
overstået, læser man dette. Men julen
varer jo lige til påske .... !!
Først i november startede Birgit med at
finde et velegnet teaterstykke til Marie-
hønens børn. Det blevet stykke med
trolde og nisser, hvor rigtig mange børn
kunne være med. Det kræver meget at
få rollerne besat efter ønsker og behov.
Nogle af aktørerne meldte pludselig
fra, da de fandt ud af at forældrene
skulle se dem spille! Uha... Vi måtte
lægge lidt pres på nogle børn, andre var
det bedre at give fri fra rollerne. - men
en julemand måtte vi da have. Da rol-
lerne var fordelt, gik det store arbejde i
gang med kostumerne og kulisserne.
Det kræver sin mIk at klare dette sam-
men med børnene, huske alle detaljer
og samtidig øve rollerne. Til børnenes
store "tilfredshed" lod det til at trolde-
far havde størst besvær med at huske
sin rolle, så Birgit måtte rigtig slide i
det. Der var også travlhed overalt hos
myrerne. Vi øvede på to julesange, som
der skulle mimes til. Vi fik hjælp af
mini-marierne, det kunne høres, at vi
blev flere sangere! Endelig kom aftenen
med mange forældre, søskende og bed-
steforældre spændt ventende i salen.
Men var de spændte, så var børnene
det ikke mindre. De blev sminket, fik
kostumer på, og så var der venteti-
den Godt nok kan den også være
hård for de voksne, ikke mindst da en
lille nisse meddeler, at han skal på toi-

1891 - GRINBJERG

lettet. Det kan lige nås ..... men, men
den lille nisse kommer ikke ud. Nu in-
gen panik stille og roligt går man hen
og banker på døren og spørger; om han
ikke snart er færdig: "Jo, jo lige om
lidt." Det når lige at fare rundt i hove-
det på en: "Hvad om han har låst sig
inde?" - så står nissen der og spørger:
"Kan du ikke lige knappe mine buk-
ser?" Pyh ha - vi nåede det lige, for nu
står de og siger, at vi skal ind. Alt går
godt, de synger og kigger rundt, for
hvor er der mange i salen. Efter sange-
ne er det de stores tur til at optræde
med stykket om nisserne og troldene.
Det er imponerende, hvor dygtige bør-
nene er til at agere og tale højt. Det sto-
re og spændende projekt er lykkedes til
UG for både børn og voksne, og det
bedste af det hele er, at man kan se at
børnene nyder det fuldt ud. Tilbage er
kun at spise sandwich og drikke soda-
vand, lege lidt og så hjem og hvile på
laurbærrene. •

Tilmelding
tirsdag den 18. marts 97

kl. 19.00
i gymnastiksalen



I 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.



Miniputter og lilleputter:
Træning starter mandag, den 24/3 1997, Kl. 17.00 - 18.00 på Grønbjerg Stadion.
Efter træning er der kaffe og sodavand til børn og forældre i klubhuset og vi vil
holde et lille forældremøde.

Mikro 89 og mikro 90-92:
Træning starter onsdag, den 2/41997, kl. 17.00 - 18.00 på Grønbjerg stadion.
efter træning er der kaffe og sodavand til børn og forældre i klubhuset og vi vil
holde et lille forældremøde.
Træner mikro 89: Søren Nilausen og Petar Kovacevic.
Træner mikro 90-92: Tina Vennevold og ? Hjælpetræner: Christina Andersen.

Grønbjerg Ungdomsklub
afholder generalforsamling

onsdag d. 23. april 1997 kl. 19.30
iklubbens lokaler

dagsorden i følge vedtægter
evt. forslag skal være formanden Karen Bak i hænde senest 8 dage før

generalforsamlimgen.
Alle er velkomne også børn.



En verden til forskel.
Dette gamle mundheld kan passende
benyttes, når man er blevet bedt om
at beskrive indtryk fra familiens 3
ugers rejse til Afrika, nærmere beteg-
net Tanzania. Familien består af Inge
(16), Lone (lO), Helle (8), Uffe (5),
Hanne og Gravers.

Hvorfor så rejse til Tanzania?
Jo en invitation fra Malene (11), Lis-
beth og Claus var ikke til at sige nej
til. Familien har boet i Dar es Sala-
am, Tanzanias største by, i 2 år.
Claus er leder af et dansk ingeniør-
ftrmas Tanzanianske datterselskab.
Tanzania, et lille land på et kæmpe
Afrikakort,troede vi da, men Tanza

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

SØNDAGSMENU
KUN Kr. 65,-

nia er ca. 23 gange større end Dan-
mark, der lever 30 mill. indbyggere,
og måske endnu mere bemærkelses-
værdig en befolkningstilvækst på 3 %
om året, eller 90.000. Den gennem-
snitlige indkomst er ca. 200 gange
større i Danmark, så nu oplever man
pludselig, hvad der er rigt - og hvad
der er fattigt.
Til vores forbavselse ser vi store biler
på gaderne, og der kan købes næsten
alt i Dar es Salaam, men det er privi-
legier, der kun er forbeholdt de få.
Her ftndes der nemlig en lille over-
klasse, en meget begrænset middel-
klasse og så resten - som vi ville kal-
de på samfundets bund.
Overalt møder vi meget venlige men-
nesker. Selvom der altid er mange
omkring en, når man er inde i byen,
føler vi os ikke utrygge.

Efterlysning

Er der nogen der har
set min Grønbjerg
GUF træningstrøje

str. xxi?

Henvendelse
Klaus Tang
97384358



De største indtryk har vi nok fået ved
at møde personer, primært Lisbeth og
Claus' tjenestefolk, personer som vi
ikke ville have mødt som almindelige
turister. Mario, have- og vagtmand,
som med stolthed og ærbødighed i
stemmen fortalte om sit arbejde, som
Mr. Claus havde givet ham. Mario
passer sit arbejde fra 6 morgen til 6
aften ugens 6 dage. Lørdag aften
cykler Mario 3 timer hjem til sin
familie, med hvem han går i kirke om
søndagen, det betyder meget for ham.
Derudover har Mario fri 4 uger om
året, hvor han passer sit lille land-
brug. Så snart regntiden begynder ta-
ger han fri til at så majsen, og så hol-
der han igen fri, når den efter 3-4
mdr. skal høstes. Mario får en meget
god behandling, idet han først møder
mandag morgen kl 8., han har jo også

3 timer på cykel denne vej. Lisbeth
og Claus er meget glade for Mario,
de kan stole 100% på ham, de over-
lader ham gerne nøglen til huset, når
de er ude at rejse. Til husholdningen
hører også kokken Paulus, han er
nygift og har et barn. Vi nød alle
godt af hans kulinariske mestervær-
ker, det er tydeligt, at han bliver
glad, når han med god grund roses
sin kunnen. Paulus arbejder fra kl. 11
- ca. 20. Tjenestepigerne Janet og
Meriam går og nynner, småsnakker
og jævnlig høres deres milde latter,
som Malene siger - "de er så pjattede,
de griner altid"! Vi havde indtryk af,
at alle ønskede at gøre sit til, at vores
ophold skulle være så behagelig som
mulig, det lykkedes dem særdeles
godt. Meriam har lige bedt om løn-
forskud, hun skal købe medicin til sin



lille søn, der er meget syg. Paulus er
bange for at drengen dør, han tror ik-
ke at Meriam forstår at give ham den
rigtige ernæring. Her er ingen sund-
hedsplejerske, som kommer på besøg
og giver vejledning. En morgen kom
Janet og fortalte, der havde været
meget tyveri i området, hvor hun bor.
Beboerne havde fanget tyven - havde
banket ham- lagt palmeblade over -
hældt petroleum på - og sat en tænd-
stik til. Lisbeth var rystet, Janet trak
på skuldrene og sagde : " You are in
Afrika" .
Efter den første uge drog vi, med le-
jet bil og chauffør, på Safari. Vi hav-
de gudskelov en meget stabil chauffør
i Omari. Vejene er ikke alle steder li-
ge gode, for at sige det mildt og en
del af buschaufførerne kører på en
måde, der trodser enhver beskrivelse,
og det er når man siger det meget
mildt! Med Omari ved rattet, var vi
trygge de næste 6 dage og 1900 km.
Vi var i 2 Nationalparker, i Ngoron-
goro krateret så vi en masse forskelli-
ge dyr, dog manglede vi at se leopar-
der for at opleve " the big five",
nemlig elefant, bøffel, løve, næsehorn
og så altså leopard. Vi så flokke af
gnuer, zebraer, bøfler, flodheste -som

dog holdt sig i vandskorpen i de 35
graders varme. Ngorongoro krateret
er en kollapset vulkan, 600-700 m.
dyb og på størrelse med Videbæk
kommune. Vi besøgte også Lake
Manyara National Park, her var det
især girafferne der stjal vores op-
mærksomhed, med kikkerten kunne vi
se en massiv rand af flamingoer ved
søbredden. Meget, meget mere kunne
fortælles fra Safari, men det fører for
vidt. Vi tog afsked med Omari, han
havde været meget småt fortærende i
den forgangne uge, da vi befandt os i
ramadanen (muslimernes fastemåned).
I Tanzania er ca. 1/3 kristne, 1/3
muslimer og 1/3 lokale stammereligi-
oner . Omari fik drikkepenge, en T-
shirt fra Årets landsby og Landbo-
bankens kuglepenne til børnene - han
var meget taknemlig. Det var vi i øv-
rigt også, sikkerhed er jo ikke uvæ-
sentlig, når man rejser en hel familie
under fremmede himmelstrøg.
Den sidste uge indledte vi med et 2-
dages besøg på øen Zanzibar 20 mi-
nutters flyvning eller 2 timers sejlads
ude i Det Indiske Ocean. Øen er 95 %
muslimsk, og da det var sidste dag i
ramadanen var alle ude på gaderne -
festklædte. Her var byen Zanzibars

~DANA
VINDUER~

0rnhøjvej 18 Grønbjerg

6971 Spjald.



indre bydel Stone Town en hel spe-
ciel oplevelse, meget smalle gader -
handel med alt indenfor frugt, fisk,
guld, kangaer, kunst, dagligvarer
O.S.v., o.s.v. Zanzibar er nok mest
kendt for handel med krydderier og
slaver, det sidste sluttede heldigvis
omkring århundredeskiftet. Vi så
kældre, hvor slaverne havde været
midlertidig opbevaret før auktion og
udskibning - det gør indtryk! Bedre
oplevelse var besøg i en krydderiplan-
tage: nellike, peber, safran, karde-
momme og meget mere. Også på
Zanzibar blev der tid til at nyde bøl-
gerne fra det Indiske Ocean.
Fra en sådan tur kunne berettes om
mange flere enkeltheder, men tilbage
står vi, en familie på seks, med stor-
slåede oplevelser og indtryk og siger
ASANTE SANA ( mange tak)
TANZANIA.
Hanne og Gravers.

Vi tar' til Tanzania.
Flyveturen var lang til Tanzania. Vi
skulle mellemlande i Amsterdam og
Kilimanjaro. Da vi var nået til Dar es
Salaam kunne vi allerede mærke var-
men, der var mindst 30 graders var-
me. Da vi kom til dem, vi skulle bo

hos, gik vi i seng, vi skulle sove un-
der myggenet, så vi ikke blev stukket,
men der var nu ikke mange myg, Vi
faldt hurtigt i søvn, og sov til den ly-
se morgen. Vi skulle på Safari i seks
dage, og vi var på fire forskellige
hoteller, to steder var der swimming-
pool, det ene sted kom nogle aber
hen for at drikke af vandet, det så
sjovt ud. Vi så også mange andre dyr,
vi så elefanter, giraffer, zebraer, gnu-
er, bøfler, gazeller, strudse, flodhe-
ste, vandbukke, løver, et vortesvin,
og vi var på slangefarm og vi så
mange andre dyr. Nogle steder så vi
aber, der gik på vejen. Drenge og
mænd drev med geder og kvæg langs
vejene, de fleste kvæg havde en puk-
kel på ryggen.
Vi fløj til Zanzibar sammen med Lis-
beth, Claus og Malene. Hos en frisør
fik Inge lavet fletninger - ca. 125.
Malene, Uffe, Helle og jeg fik lavet
tatoveringer. Næste dag var vi ved en
dejlig strand, hvor vi badede. Vi
kunne fortælle meget mere, men vi
vil slutte her med at sige, at vi havde
en super god tur til Tanzania.
KW AHERI (farvel) OG HILSEN
FRA HELLE OG LONE
KJÆRGAARD .•

GRØNBJERG EL
v/Wilfred Pedersen, Aut. EI-instalatør

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



Billedet er fra skoleindskrivningen og her ses nogle
af børnene i den kommende børnehaveklassen.

Generalforsamling

Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling
onsdag den 16. april 1997

på Grønbjerg skole.

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet
skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

Efter generalforsamlingen vil Gravers Kjærgaard fortælle og
vise lysbilleder fra turen til Afiika.



Hans ruller hjemad med de fire tipvogne fyldt op med ler,- trukket af "æ gris",
som Nagbøl-lokomotivet altid blev kaldt. Hjem til teglværket med leret, hvor
det skulle passere en masse hænder, før det som færdige sten endte ude hos
manden, der sorterede de mislykkede fra. I mange år var det Gunnar "Nu"
Hansen, som havde dette job, og som i øvrigt var meget behændig til det.
Materialet havde forinden hilst på 2 mand i maskinrummet, hvor massen blev
formet til mursten og drænrør, de 6 mand i ovnen, hvoraf de tre satte ind, og de
tre tog stenene ud af ovnen igen, og- (på skift, da man brændte hele døgnet) de
3 teglbrændere plus eventuelt altmuligmanden.- I alt 16 mennesker tjente deres
løn her på Grønbjerg teglværk de sidste produktionsår .

o

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

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

med specialvævet
luftgennemtrængeligt
polypropylen, der er
modstandsdygtig
mod råd.

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

Type Byg H D,am p,.<
Lage'siloSL 150 150ldr 3m 3m kr. 2.220
LaQersilo SL 200 200tdr 4 m 3 m kr. 3.168
LagerSIloSL 250 250lcr 3 In < m k, 3.210
Lage'sllo SL 340 340 tdr 4 m 4m kr. 3.626
Lagersilo SL 41O 4iOldr. 5 m 4m kr. 4.424
Lagers,lo SL 415 415 tdr. 3 In o m kl. 4. i 95
Lagers;loSL550 5501dr. 4m 5m kr. 5.325

Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul.snegleud-
lag. beluflningssæl,specialvævtil plantørnng.

Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 973844 60 også aften og weekends



Hans Langhof i ensom majestæt ud i "marken" efter ler. I baggrunden anes et
udrangeret lokomotiv

Spandekædegravemaskinen i gang med at grave ler op. Her er ca. 30 cm.
overjord og ca. 5 meter ler.



Her er det lige før leret tipper over i "æ sump". I et sådant træk var der ca. 5
kubikmeter. Fire træk ler og et træk sand udgjorde en passende blanding. Frådsede
man med sandet, blev de færdige sten for store. Desuden skulle der i en sådan
blanding nogle kg. af et stof, der hedder barium, for at neutralisere syren i leret. Og
for at få lyse sten. Man kunne sagtens lave mørkere sten i flere nuancer - og
flammede, og ville man det, skulle der tilsættes mangan i varierende mængde, alt
efter smag - og måske mode.

Familie & Samfund a
Grønbjerg Husholdningsforening W

Generalforsamling d. 16. april 97 kl. 19.00
på Grønbjerg Skole.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Lær at lave kransekage
Spjaldbageren kommer og viser hvordan



Anneberg T~ansport AIS
Højrisvej 2. Grønbjerg
DK-6971 Spjald
Tlf. +4597384444
Telex 60 250 Anberg DK
Fax. +4597384418

Anneberg Transpol Sp.zo.o.
UI. Batorego 126A
65-735 Zielone Gora. Polen
Tel. +4868265595
Telex 043 3586 Anpol PL
Fax. +4868271 259

Anneberg Beltransport Ud.
9. Aranskaja Street
BY-220033 Minsk
Tel. +375172 102572
Telex 0681 25 2484 ANBELBY
Fax. +375172215020



GENERALFORSAMLING
Torsdag 6. februar var der ordinær ge-
neralforsamling i Klubhuset.
i alt 30 medlemmer var mødt op til en
generalforsamling, der forløb ganske
godt. Bestyrelsen havde forslag til æn-
dringer af vedtægterne og alle blev
vedtaget. Et enkelt af forslagene var
dog af mere end redaktionel karakter
nemlig et forslag om ændring af antal
medlemmer i bestyrelsen.

l "5 edl "Bestyrelsen fores og m emmer
ændret til "mellem 5 og 7 medlemmer" .
Baggrunden for forslaget om evt. udvi-
delse af bestyrelsen er et ønske om en
bedre arbejdsfordeling og samtidig har
den til enhver tid siddende bestyrelsen

Grønbjerg
Maskinforretning

en vis elastik, når nye bestyrelsesmed-
lemmer skal findes.
Under punktet "Valg afbestyrelsesmed-
lemmer og bestyrelses suppleanter"
skete der også noget:
Jytte Nilausen, Peter Christensen og
Karin Lorentzen var på valg og de to
sidstnævnte ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog følgende valgt:
Jytte Nilausen, Sanne Therkildsen, Leif
Kjærgaard og Peder Justesen.
De fire blev valgt og udgør sammen
med Susanne Bagge Pedersen og Inge
Lund-Nielsen bestyrelsen for 1997.
Peter Christensen og Arne Pedersen
blev valgt til suppleanter.
På det første bestyrelsesmøde konstitu-
erede bestyrelsen sig således:
Inge blev formand, Jytte blev kasserer
og Susanne blev sekretær. •

tl/ 973841 12

---'bni~jtder
man - OnJda'j 0'j Jreda'j

8.00 - 12.00

Jørda'j kun efteraftale



• Grønbjerg - 2000

Siden december har Grønbjerg været
på internettet. Først via Finn Krog
Jørgensens hjemmeside, men siden 1.
februar er vi selv kommet på internet-
tet med egen hjemmeside. Siden
Grønbjerg har fået sin egen hjemme-
side har der været ca. 275 besøgende
på siden. Når vi kan sige det så præ-
cist, skyldes det at der er installeret
en tæller på ~iden der registrerer hvor
mange opkald siden har haft. Lidt
mere om baggrunden for internettet
og hjemmesider er belyst i Runesten
nr. 24. Samtidig med hjemmesiden
har vi også fået vor egen e-mail
adresse. En adresse på internet

tet hvor de som er på internettet kan
skrive en meddelelse, breve og lig-
nende til os eller andre her i byen. En
dag kom der en e-mail fra Rusland.
Det var såmænd Uffe Thomsen der
sendte en hilsen til familien via Ser-
vicebutikken. Uffe er p.t. på sprog-
kursus i Rusland, men han lovede at
sende et indlæg til Runestenen.
Vor ny internetadresse :

Med hensyn til byggeriet af multisa-
len venter vi på et udspil fra Videbæk

Tåler din bank
en sammen-

li nin.g
med
os?Kom

ind i en
af vore
afdelinger og
hør nærmere!

IIILandbobanken



kommunes byråd. Der er planlagt
mødeaktivitet i uge 12 hvor vi håber
at komme et skridt videre i sagen.

Boligministeriet har meddelt kommu-
nerne at der fra Boligministeriet er
afsat 20 milt. kr. af byfornyelsesmid-
lerne til forsøg i kommunerne. Der er
forskellige kriterier der helst skal væ-
re opfyldt for at man kan være med i
slutspurten om de 10 forsøg af 2 milt.
kr. stykket der er afsat. Det var med
henblik på disse forsøg Grønbjerg -
2000 udfærdigede Helhedsplanen. Et
af kriterierne for at få del i midlerne
er at kommunen bakker forsøget op -
også økonomisk og også træffer en
forsøgsbeslutning .
Såfremt Kommunen ser en interesse i
af få del i de 2. mill kr. skal de til
gengæld også have fat i en landsby

Grønbjerg Sand-
og grusgrav

vi Knud Pøl
Holstebrovej 28, 6971 Spjald

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

Jordarbejde udføres med:
• Gummiged
• Gravemaskine
• Rendegraver

hvor der er folkelig opbakning om et
projekt som også er opstået på bag-
grund af lokalt initiativ.
Med hensyn til det sidste kan Kom-
munen vist ikke få en meget bedre
partner end Grønbjerg.
Hele forsøgsordningen bliver der ori-
enteret om ved byrådets møde d. 11.
marts ligesom Grønbjergs Hetheds-
plan er sendt til samtlige byrådsmed-
lemmer samt til cheferne i admini-
strationen.

Mogens Ballegaard
Jan Dyrberg
John Asmussen
Henrik Thomsen
Gudrun Nyborg
Ole Berthelsen
Kristian Knudsen
Søren Nilausen
Klaus Tang

973843 32 Form.
97384381 Næstform.
97 38 42 85 Kasserer
97 38 40 50 Sekretær
973841 21 Komm.valgt
97384179
97384103
97384378
97384358

Værelse til leje

Værelse på Ørnhøjvej 3
er til leje omgående.

Fælles køkken og bad
Husleje: 1300,- pr. md.
Lys og varme:
af conto 500,- pr. md.

indskud 3 mdrs. husleje.
Grønbjerg By- og Erhvervsud-
vikling ApS.
Henvendelse John Asmussen
tlf. 97 38 42 44

97 3842 85



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

fl't

Atbolder Ordinær
Generalforsamling

Fredag d. 18. april 1997
kl. 1900

i klubbens Lokaler.



1997 er jubilæumsår for Grønbjerg.
Det går heller ikke sporløst henover
kulturgruppen. Vi er i øjeblikket ved
at producere kasketter, tørklæder og
slips i sommerens moderigtige farver
til børn, kvinder og mænd. De for-
ventes at være færdige i maj, så du
kan nå at spare op til en nobel på-
klædning inden jubilæumsfestlighe-
derne i juni!
Næste fællesspisning bliver i august
97, hvor vejret forhåbentlig tillader
udendørs grilning af medbragte kød-
stykker. Indtil nu har der været stor
opbakning til fællesspisningerne, og
vi håber at det vil fortsætte med del-
tagelse af over 100 mennesker i for

samlingshuset.
Ungdomsklubben har nu kørt to år
med stor tilslutning fra byens unge
mellem 11 og 14 år. Denne succes
fortsætter også i de samme rammer.
Lidt om fremtidens aktiviteter, som
ligger på planlægningsbordet.
I efterårsferien forsøges det at få en
særudstilling til Grønbjerg om vores
forhistorie - altså før 1897! Der er
mange arkæologiske udgravninger fra
Grønbjerg . Der befinder sig genstan-
de på Nationalmuseet i København og
på Moesgård, samt på museet i Ring-
købing. Disse kan vi forhåbentlig
præsentere senere på året.
Endvidere er det planen at afholde
forfatteraftener o. lign. kultur arran-
gementer med Menighedsrådet i efter-
året.
Et musikarrangement med "En mand
med guitar" forventes også afholdt til
efteråret i forsamlingshuset.

7. kl. opførte" Agent 0,07 i aktion" ved skolefesten i februar måned
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Billedet fra sidste fællesspisning i forsamlingshuset. Børnene havde gang i en
pudekamp i tumlerummet under scenen, og de voksne kunne spise i fred og ro.

Grønbjerg Brugs

torsdag den 20. marts kl. 19.30



Familie og Samfund
Grønbjerg Husholdningsforening

Kursusafslutning i Forsamlingshuset
onsdag d. 19. marts kl.19.00

Udstilling afvinterens arbejde er åben for alle
Id. 14.00 - 16.00

aftenens underholdning er:
MET AL - koret fra Holstebro

Udstillingsgenstandende kan afleveres tirsdag aften mellem 18 -20 eller
onsdag kl. 13
Tilmelding senest d. 17. marts 1997 på tlf. 97384187 eller 97384139
Alle er velkommen

Trehøje Museum
Søndermarksvej 2, 0rnhøj

Aben lørdag+søndag kl. 14-17
eller efter aftale.
tlf:97386014,97386203,97386026

Elly og Reinholdt Vesterager,
Videbæk.

Pensionister på U-landsarbejde.

Mødet er på Grønbjerg Skole !
Alle er velkommen !
Husk brød og kop

Jørgen Demant
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg
6971 Spjald
tlf. 97384187



• GUF - nyt

Ovenstående overskrift har vi haft til
diskussion i vinterens løb i Grønbjerg
GUF. Årsagen er, at vi som forening er
medlem af DG!. DGI og Alm. Brand
har indgået en forsikringsaftale, som
gør at vores ledere (gymnastik og
badminton) i forbindelse med arbejdet
er dækket af en ulykkesforsikring. Og-
så bestyrelsesmedlemmerne er i forbin-
delse med arbejdet for foreningen dæk-
ket ved ulykker.
Hvad så med vores aktive medlemmer?

Vld0Vi~~~'d2iYV1'190~~/~
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Hvis vores aktive medlemmer skal om-
fattes af en ulykkesforsikring, skal vi
som forening selv tegne den for hver
enkelt, og forny den hvert år. Vi har i
Grønbjerg GUF opgivet at forsikre
hvert medlem, for hvad bliver konse-
kvensen, hvis vi glemmer at få nytegnet
forsikringen for et medlem, og lige net-
op dette medlem kommer ud for en
ulykke, så står Grønbjerg GUF med
hele ansvaret for denne person.
Konklusionen er, at Isom forældre til
de unge under 18 år måske lige skulle
checke efter om jeres børn har en ulyk-
kesforsikring, ellers få bragt det i or-
den, og send dem så roligt af sted til
nogle af vores tilbud i fritiden .•

vedrørende åbning af
Billed- og Brugskunst.

Alle med interesse for at udstille
deres hjemmeproduktion og andre,
som evt. vil hjælpe med at passe

butikken, er velkomne .



• Landskamp

GRØNBJERG
VESTNLLANDS PERLE

I anledning af Grønbjergs 100
års jubilæum, GIF's 25 års
jubilæum for damefodbold og
af mange andre gode grunde
har DDU arrangeret:
landskamp for U-16 Piger på

Grønbjerg Stadion
Kampen er mellem

Danmark og Sverige og
spilles søndag 11. maj kl. 1300

Lad os alle mødes på Stadion denne
dag - børn, unge og de lidt ældre - til
støtte for det danske hold og for at vise

Dansk Boldspil-Union, at en lille by
kan skabe gode rammer for en lands-
kamp.

Pinselørdag 17. maj afvikles festlighe-
derne i anledning af GIF's 25 års jubi-
læum for damefodbold.
Kl. 14.30 er der opvisningskamp mel-
lem Mejrup GUs l. division og Glf's
Danmarksserie. Kl. 18.30 er der jubi-
læumsfest.
Mød også op denne dag for at gøre den
så festlig som muligt - det er jo en rnin-
dernes dag med 25 år på banen.

2. pinsedag, mandag 21. maj, arbejder
vi med at :fa en stor kommuneturnering
for børneholdene på plads - yderligere
information følger.

LOKAL8RUGSEN
GRØNBJER G

Tlf. 97 38 40 42 . Fax 97 38 44 42
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Man - tor 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 18.00
Lørdag 8.00 - 12.00 Vi er til for dig!
Søndag 8.00 - 12.00



TRÆNlNGSKAMPE
Senior-, Junior- og Pigeholdene er i fuld gang med afvikling aftræningskampe.
Dame Junior- og Pigeholdene er i samarbejde med 0AB 86 og holdene kaldes
IIGrønbjergl0AB II •

Alle hjemmetræningskampe afvikles på Skolens Stadion.
Følgende træningskamp e afvikles på hjemmebane:
Lørdag 22. marts kl. ? DS - Mejrup GU
Søndag 23. marts kl. 11.30 Piger (11m) - Måbjerg IF
Mandag 31. marts kl. 15.00 Junior (lIm) - Feldborg-H. IF (spilles i 0mhøj)

TURNERINGSKAMPE PÅ GRØNBJERG STADION
Lørdag 5. april kl. 16.00 JS - Lemvig GF
Lørdag 12. april kl. 14.20 Piger (lIm) - Ringkøbing IF
Lørdag 12. april kl. 16.00 DS - Odense B
Søndag 20. april kl. 13.20 Piger (lIm) - Kibæk IF
Søndag 20. april kl. 15.00 JS - SUB Sønderborg
Søndag 27. april kl. 13.00 DS - Thisted Fe
Lørdag 3. maj kl. 16.00 JS - Herning KFUM
Onsdag 7. maj kl. 17.30 Piger (11m) - Vildbjerg SF
Lørdag 10. maj kl. 16.00 DS - Vejlby IK
Onsdag 21. maj kl. 18.15 Piger (lIm) - Ikast FS
Onsdag 21. maj kl. 19.45 JS - Vinding UF

TURNERINGSKAMPE PÅ ØRNHøJ STADION
Lørdag 19. april kl. 11.20 Dame Junior - SHNfUlfborg
Søndag 4. maj kl. 16.00 Dame Junior - Struer B
Turneringsplaneme for 7-mands og S-mands holdene er endnu ikke
udarbejdede.

RUNESTENENS
100 ÅRS JUBILÆUMS

Konkurrence

GRØN BJERG
1897 -1997



• Mindeord dre en hjælpende hånd. I krisetiderne i
------------ trediverne og under krigen, da det var
Ved: Ernst Mølgaard Ottosen småt med varer og penge at købe for,

har Maren Bech Madsen i perioder ar-
MAREN BECH MADSEN, Algade bejdet sammen med børnene i tørvemo-
39, Grønbjerg, døde den 1. december sen. Men den vigtigste beskæftigelse
1996, 94 år gammel. Maren Madsen, for Maren Bech Madsen og til gavn for
født Bech, blev født den 19. august mange mennesker, var at hun for, alvor
1902 i Brejning sogn som datter af gav sig til at sy. Moderen, Birgitte
Kristian Emanuel Sødergren Bech og Straasø Kjær var uddmmet som skræd-
hustru Birgitte Straasø, født Kjær. Ma- der og havde rige skabende evner inden
ren Bech Madsen var den ældste af en for faget, og disse gik videre til datte-
stor børneflok, hvoraf de fleste er født i ren. Uden egentlig at komme i lære og
Grønbjerg, idet familien flyttede hertil, blive uddmmet som sådan gav Maren
medens Maren Bech Madsen var en Bech sig som ung moder også til at sy.
lille pige. Den 14. september 1922 blev Meget havde hun lært af moderen, og
Maren Bech viet til Mads Madsen, der hun startede med at sy tøj til sine egne
sanmlen med sine brødre arbejdede på børn, men det greb hurtigt om sig, og
det daværende "lille teglværk" i Grøn- hun kom snart til at sy tøj både til børn
bjerg. Senere blev Mads Madsen ansat og voksne. Det startede med at sy for
ved det nyoprettede teglværk i Grøn- naboer og bekendte, men det varede ik-
bjerg. Maren Bech Madsen havde fra ke længe, før mange mennesker fandt
barn af lært at arbejde og have pligter ud af, at her var der en dygtig syerske.
at udføre. Og hun er gennem hele sit Med sine skabende evner og akkurates-
lange liv kendt som en utrolig energisk se blev hun kendt for at sy meget pæne
kvinde, der fik meget arbejde til side. selskabskjoler, og tøjet passede altid og
Tillige var hun punktlig og dygtig, så sad som det skulle. I de nævnte kriseti-
arbejdet blev altid udført godt. Meget der med vareknaphed hjalp hun mange
husligt arbejde har hun haft. Der var jo til pænt tøj ved at vende brugte dragter
først og fremmest hjemmet, den nære og sy dem om. Havde den, der bad
familie, mand og børn, hvor hun fore- hende om det, ikke råd til den fulde
stod husholdningen. Mads og Maren betaling, tog hun ikke ret meget for det.
Bech Madsen havde den glæde at få fi- Hun kunne sige: "]alllen vedkommende
re børn sammen, 3 drenge og en pige. skal da have en ny kjole".
Maren Bech Madsen var meget hjælp- Maren Bech Madsen var i det hele ta-
som og tjenstvillig. Hun hjalp ved flere get et meget vågent og interesseret
lejligheder moderen, bedstemoderen og menneske. Hun ville gerne læse og har
naboer. Hun kunne f.eks. bage for dem haft rige oplevelser ved at læse mange
ved juletid. Selvom hun altid havde gode bøger, og man kunne træffe hende
meget travlt, rakte hun med glæde an- i færd med at læse en stor roman, lige
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til hun den sidste tid for alvor blev syg.
Maren Bech Madsen havde efter den
høje alder en utrolig god hukommelse,
og hun var samtidig god til at fortælle,
og også af den grund var hun god at
gæste og interessant at lytte til. Det
gjaldt også helt unge mennesker, der
gerne ville høre autentiske beretninger
fra en svunden tid. Maren Bech Mad-
sen har gennem sit lange liv haft et
usædvanlig godt helbred. Hun var en
stærk og robust kvinde, der indtil for
godt et år siden påtog sig både havear-
bejde og at male døre og vinduer i hu-
set. Men især det sidste halve års tid
har på grund af sygdom været svær
både for hende selv og for hendes nær-
meste familie. Men familien passede og
plejede og stod hende bi på bedste må-
de. Selvom Maren Bech Madsen døde
gammel, var hun ikke mæt af dage.
Kom man på besøg, kunne hun for-
holdsvis kort før sin død føre en samta-
le, så man slet ikke skulle tro, at man
talte med et alvorligt sygt og dødsmær-
ket menneske.
Til Maren Bech Madsens største rig-
dom og det, der gav hendes liv indhold
og mening, hørte først og fremmest den
store familie, som hun levende fulgte i
tankerne med omsorg og kærlighed. den
var i tidens løb vokset med svigerbørn,
10 børnebørn og 18 oldebørn.

yngstf. af en stor børneflok. Forældre-
ne, gårdejer Mads Christian Madsen og
hustru Sidse! Marie Madsen fik 14
børn, og Edvard Madsen havde derfor
13 søskende, to brødre og II søstre.
Der var naturligvis brug for, at børnene
hjalp til både inde og ude, så snart de
kunne. Edvard Madsen kom ud at tjene.
før sin konfinnation. Hans skolegang
fandt sted i Nørhede skole med bl.a.
Lovmand som lærer. I ungdomstiden
havde Edvard Madsen plads som land-
brugsmedhjælper på forskellige gårde.
Den 27. december 1955 blev han i
Ringkøbing gift med Annelise, født
Kristensen fra Brejning. Parret bosatte
sig i Thorsted, men efter kort tid flytte-
de de til Grønbjerg, hvor de siden har
boet, og hvor parrets 3 børn kom til
verden. I Grønbjerg byggede de huset
på Frydendalsvej 15 Der skabte de et
godt og trygt hjem for børnene. Som
ung arbejdede Edvard Madsen i brun-
kulslejrene, og han deltog også i dræ-
ningsarbejde, og senere virkede han
som murerarbejdsmand hos B & V i
Ringkøbing. De seneste år arbejdede
han på Grønbjerg teglværk. Noget af
det sidste han var beskæftiget med, in-
den han gik på pension , var at plante
træer og andet skovarbejde i Statssko-
vene. Det var altsammen manuelt ar-
bejde, der tærede på kræfter og helbred.
og som 60 årig valgte han derfor at gå
på efterløn . Så kastede han sig med

EDVARD CHRISTIAN MADSEN, lyst og iver over havearbejdet der-
Frydendalsvej 15 Grønbjerg, døde den hjemme. Han havde nogle år fugle, som
23. januar 1997, 70 år gammel. Edvard han passede med stor omhu. Han har
Madsen blev født den 30. juni 1926 i haft tamme undulater, der kunne flyve
Skråstrup, Nørre Omme sogn som den en tur og vende tilbage. Edvard Mad-
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sens sportslige interesse gjaldt især
fodbold. Han har været holdleder, og
han har lagt et stort og værdsat arbejde
i bestyrelse og udvalg for Grønbjerg
Idrætsforening. I hjenuneværnet har
han også taget sin tøm, idet han var
aktivt medlem i godt 25 år. Hans stør-
ste fritidsinteresse var dog fiskeriet.
Når vejret og arbejdet tillod det, kunne
man finde Edvard Madsen ved åen eller
ved havet med fiskestangen i hånden.
Han lærte børnene og senere børnebør-
nene at fiske samt glæden over naturen,
som har givet ham og familien mange
dejlige timer. Var vejret ikke til uden-
dørs liv, fandt Edvard Madsen god ad-
spredelse i at gætte kryds og tværs.
Edvard Madsen var udadvendt og ville
gerne snakke lidt med mennesker, som
han traf på, men ellers var han et ud-
præget hjenunets menneske. Han havde
humor og kunne hygge sig, når en eller
anden bekendt kom indenfor, og der

blev fortalt en vits. Han var et følsomt
menneske , og det gjorde ham ondt at
høre om nød og elendighed i verden,
som man står magtesløs over for. Den
største rigdom, og det der for alvor gav
livet indhold og mening for ham, var
familien, hustru, børn, svigerbørn og de
7 børnebørn. Edvard Madsen blev in-
gen ganunel mand. Han har i mange år
døjet med astma, og sygdonunen for-
værredes med årene. Ved nytårstide fik
han dobbeltsidig lungebetændelse. Det
så efterhånden ud til, at kampen mod
sygdonunen skulle lykkes en gang me-
re, og at livet skulle sejre, men så gjor-
de en blodprop pludselig ende på de
svage kræfter, og han sov stille ind.
Foruden hustruen Lis Madsen efterla-
der Edvard Madsen sig parrets 3 børn,
Lasse i Holstebro, Evy i Aulum og Pia
i Stakroge, samt svigerbørnene og bør-
nebørnene.-

Offentlig
Repræsentantskabsmøde



VIKINGEN ER LØS

På den sjove side plejer vi ikke at rose/rise nogen. Vi vil gerne bestræbe os på
at bringe aktuelle og sandfærdige historier fra Grønbjerg. Til tider kniber det
med indlevering af stof, så vi bringer en Jyde i ny og næ.
Men vi er stadig modtagelige for gode og morsomme historier fra byen:

Det siges jo at Grønbjerg skole ikke er ret stor, men den er tilsyneladende så
stor at en dame, der var på besøg på skolen nåede at fare vild mellem
Storrummet og 5. klasse.

Og så kan vi da heller ikke undlade at bringe en hilsen til Grønbjerg Billardklub
der sidst i januar måned vandt et lokalopgør over Videbæk. Og som der stod i
Ringkjøbing Amts Dagblad vandt "hestens hoved" (der hentydes til at Videbæk
Kommune i sin geografiske udstrækning ligner en springende hest) 6 - 2 over
Videbæk. Og det kan man da sige, at Grønbjerg Billardklub ikke kun vandt med
en mulespids, men var et helt hestehoved foran Videbæk.

Det forlyder fra den netop overståede gymnastikopvisning at Grønbjerg aldrig
før i tiden har haft så stort et individuel damehold.

Kræn kom hen til præsten for at anmelde en barnefødsel. Da præsten havde set
i kirkebogen, sagde han:
- Jamen Kræn Wollesen, jeg ser her, at det er Deres barn nr. 14. Det er
minsanten mange børn!
- Ok, svarede Kræn, det æ intj møj. Mi bruer håer 18!
- Med den samme kone?
- Næj da, svarede Kræn. Vi håer var sin!



Konen talte i enrum med sin medfølger og rådgi-
ver. Alt velovervejet kunne der vel i1<:1<:ekomme
stort ud af sagen, og den ville vel heller i1<:1<:eblive
hende selv til ære. Det var jo nu ikke længer et
forknyt og venneløst pigebarn, den djærve enke fik
at gøre med, men en sindig og moden mand, som
hun godt vidste, at hun ikke kunne måle sig med
hverken i velstand eller anseelse, om hun end mente,
at hun var ham og alle andre overlegen i klogskab.
Hun erklærede tilsidst, at hun i1<:1<:eville drive sin
anklage mod Marie videre, men hun ville da heller
i1<:1<:ehave hende i sit brød.
Det fandt Søren rimeligt, og han føjede til, at gamle
Peder Madsen i1<:1<:egodt kunne undvære sin plejerske
hvorimod han godt kunne ernære hende, når han fik,
hvad han skulle have. Men oldingen var gammel og
svækket. Søren ville som hans svigersøn og nærme-
ste mandlige slægtning tage sig lidt af hans sager
herefter.
Marie kunne bo hos ham og sørge for hans velvære,
og af Karen forlangtes der blot, at hun skulle yde sin
far, hvad hun var lovlig forpligtet til.
Karen var bristefærdig af harme, men hendes
rådgiver sagde, at hun helst måtte tage det tålmodigt,
thi det ville være let for Søren at få sig selv udnævnt
til værge for den affældige olding, og når det blev
vitterligt, at den gamle behøvede en forsvarer mod
sin egen datter, så ville det blive til størst skam for
denne. Hun trøstede sig da med, at hun endnu kunne
volde Marie mange sure timer. Så drog hun hjem, og
det første hun foretog sig, var at lade sin fars
udgangsdør tilmure og åbne ham en anden på husets
modsatte side, at hun ikke alt for ofte skulle se
søsterdatteren, der nu vendte tilbage, og som sin
bedstefars plejerske måtte færdes i og uden for huset.
Marie trådte hende heller ikke drillende i møde. Hun
var mere frygtsom og menneskesky end nogen sinde.
Nu var jo hendes slægts skændsel og hendes egen
dårskab bleven kundbar for alle. Hun var glad ved,
at hun havde lov til at leve og havde fået et fredeligt
hjem, hvor hun kunne være sin gamle bedstefar til
nytte og eje hans kærlighed.
Johanne glemte ikke at tilberede trolddomsægget, og
hun fik også Knud til at nyde det. Da så desuden
Maries slethed og skam blev ham så klart forestillet
vemede hUllat se ham angrende for sine fødder. Hu~
ville så heller ikke være ubarmhjertig, men højmodig
tage ham til nåde og gøre ham lyksalig med sin egen
person. Men denne person, som dog i sit ydre i1<:1<:e
var særlig utækkelig, havde han fået nok af, og han
forsøgte ingen tilnærmelser. Hun kunne i1<:1<:edy sig
for. da hun igen mødte Gule Fanden. at bebrejde

ham, at hans kunst i1<:1<:ehavde virket. Han sagde:
.Passede du på, at du i1<:1<:espejlede dig, mens du
tilberedte ægget?«
.Ja, jeg gjorde. Det eneste spejl, der var ved hånden,
stak jeg til side, inden jeg begyndte.«
.Kom du heller ikke til at se et glimt af dig selv i
vandet, som ægget blev kogt i?
Hun blev forbløffet og svarede, at det havde hun
i1<:1<:etænkt på, at vogte sig for.
.Ser du det,« udbrød han .• Sådant noget må udføres
nøjagtigt efter bogstaven. Nu er det hele for1<:Judret;
men du kan jo gerne prøve det igen.. .
Bag efter grinte han lønligt af hende, thi nu havde
han endelig forstået, hvem det var, hun ville bruge
kunster imod.
Om hun gav Knud flere kogte æg, så virkede det
i1<:1<:e.Derimod skete det utænkelige, at han atter
nærmede sig Marie, mod hvem han dog i hin bevæ-
gede stund havde følt uvilje og vrede. Han fandt
nemlig senere, at han også burde høre, hvad hun selv
havde at sige, inden han uigenkaldelig brød staven
over hende. Han opsøgte hende, da hun atter kom i
gården. Hun undskyldte sig ikke, men fortalte ham
alt uden omsvøb og sminke. Han fandt, at der var
meget, som talte til hendes gunst, fordi hun havde
været hildet i så uly1<:1<:eligeforhold, men da hun nu
fuldt ud havde brudt med løgnen, og hun endnu
stedse var den yndige Marie med det fromme og
varme hjerte, så forlangte han, at deres tidligere
aftale skulle stå ved magt. Det kostede ham overvin-
delse at nå dertil, thi også i hans tanker var æren det
fagreste træ i skoven; men hun var jo uskyldig i
forældrenes brøde, og - hvad der gav udslaget - han
følte sig forvisset om, at han aldrig kunne blive
ly1<:1<:eliguden i samliv med hende.
Under disse omstændigheder ville Karen jo i1<:1<:e
beholde ham, og han var også tilfreds med at få sin
afsked, men han ville ikke gerne lade sin frygtsomme
brud blive uden forsvar, og Søren Tiphede syntes
i1<:1<:evidere at tage sig af hende, end at han fra tid til
anden lod spørge, om Karen ydede, hvad hun skulle.
Knuds broder blev vred, fordi han ville gifte sig med
Gule Fanctens fattige datter, og så tog karlen sig for
at trodse alle og uden opsættelse holde bryllup med
sin veninde. Det blev en fattig højtid at se til. Kun
ledsaget af to vidner gik brudeparret til kirke, siden
nød de et beskedent måltid i Peder Madsens stue, og
der blev Marie ved at bo, medens Knud fik sig en
tjeneste i Omme præstegård og var altså i sin hustrus
nærhed. Han havde nogen formue, så de godt kunne
have fået sig et eget lille hjem, men det var aftalen.
at den unge kone skulle vedblive at pleje sin bedste-
far, så længe han levede.



Der går mange
gode "ender" på

et godt stykke
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