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■ Redaktionen

Forsidebilledet er denne gang et vue 
ned gennem Algade. Billedet er for
mentlig historie, (det er et billede selv
følgelig altid). Når dette læses skulle 
amtet efter planen være gået i gang 

med at etablere hæveflader, så projekt 
fartdæmpning af Algade bliver en reali
tet. Derudover skal gadelysene udskif
tes fra Brugsen og ned til Skolevænget. 

Når det hele er færdigt bliver det for
håbentligt både et smukt syn for øjet, 
samt godt for trafiksikkerheden, ikke 
mindst for børnene, der skal færdes på 
Algade, når de skal i skole. 
Det er glædeligt at der endelig sker no

get, og så tilmed i jubilæumsåret. 

Vores føljeton Gule Fanden sluttede i 
sidste nummer. Til fortsættelse af den
ne side, har vi fået en opfordring til at 
fotografere gårdene i Grønbjerg sogn, 

og skrive lidt om gårdene og hvem der 
har boet der. 
Et andet forslag var at gengive Thor
kild Munks beskrivelse af og om Nr. 
Omme Kirke. 

Ideen om at lave en føljeton over 
Grønbjergs gårde er spændende, og den 
har vi ikke glemt. Men det kræver at 
gårdene bliver fotograferet, og at der er 
en eller flere, der har lyst til at skrive 
lidt om hver gård. Har du lyst til at gå i 
gang med dette arbejde, så henvend dig 
til Runestenen . 

På side 46 starter føljetonen om Nr. 
Omme Kirke. Thorkild Munk har skre
vet et spændende skrift om kirken, og 

vi har besluttet. at sætte 2 sider af i 
hvert nummer, idet vi synes, det er synd 
at dele det skrevne i for mange afsnit. 

En lille opfordring mere. I januar 

kommer ny udgave af vejviseren. Har 
du skiftet navn, adresse eller har kend

skab til at andre har gjort det. Så skriv 

eller ring venligst til Runestenen. ■

RUNESTENEN 

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

Inge Møller Madsen (imm), Bymarken 6. 
Tlf: 97 38 43 21 

-1mm

Grønbjergs Homepage: //home4.inet.tele.dk/gb-2000 
e-mail adresse: gb-2000@post4.tele.dk 

Tegner: 
Jens Erik Bygvraa 0eb), Frydendalsvej 1. 
Tlf: 97 38 43 57 

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

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

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Videbæk 
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke 
et nej tak 1 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 
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■ Nyt fra Byrådet
Ved: Gudrun Nyborg 

Nyt fra byrådet 

Med fare for at gentage mig selv fra 

sidste år ved denne tid må jeg tilstå at 

kommuneskatten også stiger i 1998. 

Sidste år fik vi en forhøjelse på 0, 7%., 

denne gang bliver det sandsynligvis 

0,3%, så vi alt i alt kommer op på 

20,2%. Det statsgaranterede udskriv

ningsgnmdlag, som Videbæk Kommu

ne også i 1997 lagde til gnmd, er for 

1998 I .058.000 kr. Når man vælger 

denne fonn, sker der ikke efterregule

ringer af skat og tilskud. 

Det budgetforslag, som efter en del 

møder er kommet i stand, kommer til 1. 

behandling på byrådsmødet d. 9. sept. 

Inden 2. beh. og vedtagelsen i oktober 

kan der indgives ændringsforslag. 

Jeg skal ikke her komme med en nær

mere uddybelse af budgetforslagets 

indhold, - det kan læses i avisen -, men 

jeg vil mene, vi når frem til et resultat, 

der kan arbejdes ud fra i det kommende 

år. Der sker ingen nedskæringer for 

borgerne. Det er ønskerne om udvidel

se, der må vente. 

Indholdsfortegnelse. 
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� Servicemeddelelser � 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 8 00 -9 00 

Konsultation: 
efter aftale 

Tit: 97 38 40 50 

Grønbjerg 
Folkebibliotek: 
Mandag: 1 5 00 

-17 °0 

Torsdag: 1 8 00 
-20 °0 

Tit: 97 38 41 77 

Grønbjerg -2000 
Servicebutik: 
mandag, tirsdag & 
onsdag 16 °0 -18 00 

torsdag 15 °0 -1 8 °0 

fredag 13 15 
-15 15 

Tit/fax: 97 38 48 08 

Klip og Krøl: 
Mandag: 9 00 -17 30 

Tirsdag: 9 00 -17 30 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 900 -173 0 

Fredag: 9 00 -17 30 

Lørdag: Lukket 

Tit: 97 38 42 85 

Grønbjerg Kro: 
Mandag: Lukket 
Tirsdag: 11 °0 -23 °0 

Onsdag: 11 °0 -23 °0 

Torsdag: 11 °0 -23 °0 

Fredag: 
Lørdag: 

11 00 -02 00 

11 00 -02 00 

Søndag: 11 °0 -23 °0 

Tit: 97 38 44 50 

Brugsen: Landbobanken: 
Mandag: 8 00 -1730 Mandag: 930 -1200

Tirsdag: 8 00 -1 730 Tirsdag: 930 -12 00 

Onsdag: 8 00 -1 7 30 Onsdag: 930 -12 00 

Torsdag: 8 00 -173 0 Torsdag: 13 30 -17 30 

Fredag: 8 00 -180 0 Fredag: 13 30 -16 30 

Lørdag: 8 00 -12 00 

Søndag: 8 00 -12 00 Tit: 97 38 40 49 
Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: Bentes Salon: 
Alle hverdage: Mandag - Onsdag 

93 0 -12 00 & Fredag: 8 °0 
-1 2 °0 

Posthuset er lukket Lørdag efter aftale 
fra 12 00 -13 30 

Tit: 97 38 41 1 2 
Post indleveret ef-
ter 13 30 bliver sendt Genbrugspladsen: 
ef-terfølgende hver- Nylandsvej - åben 
dag. Lørdag 1 0 °0 · 1 2 °0 

Tit: 97 38 40 42 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1 8 °0 Søn-og helligdage kl. 1 7" 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1 2 °0 

Rutebilernes informationscentral: 
Mandag - fredag kl 8 °0 -20 °0 

Lørdag kl 8 °0 -16°0 

Søndag kl 11 °0 -22 °0 

Vagtlægen: 97 84 18 00 

Biblioteket: T. Vestergård 
Billardklubben: Per Johansen 
By- og Erhv.udv: John Asmussen 
Byrådet: Gudrun Nyborg 
Børnehuset Best: Palle Eriksen 
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 
Dagplejerep.: Marlene S. Høj 
Forsamlingshuset: 
Grønbjerg-2000 : Mogens Ballegaard 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 
Havekredsen: Ingrid Engestoft 
Hjemmeplejen: 
Familie & Samf: Annette Petersen 
ldrætsforeningen:lnge Lund-Nielsen 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 
Klubhuset: 

Tit: Videbæk 
Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

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

Alarmcentralen: 112 

97384177 Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
97384276 Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 9738411 o 
97384285 Lægen: Henrik Thomsen 97384050 
97384121 Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 97384094 
97384313 Musikforeningen: Birgit T. Jensen 97384397 
97384066 Nr. Omme Kirkekontor 97384696 
97381157 Posthuset: Brugsen 97384042 
97384383 Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 
97384332 Røde Kors: Besøgstjeneste 97173204 
97384448 Servicebutikken: Grønbjerg -2000 97384808 
97384010 Skolebestyrelse: Jørn Bak 97384349 
97172433 Skolen: Henning B. Møller 97384177 
97384139 Sogneforening: Tommy Kjeldgaard 97384335 
97382162 Udlejn./Flagalle Jørgen Demant 97384187 
97384270 Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 
97384343 Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 
97384073 Vandværket 1_ Leif Tange 97384284 
97384076 I Jørgen Kristensen 97384259 
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SEPTEMBER Side Side 

MA 15 Unger, nltngc1 med '11 49m 38 LØ 18 

TI 16 sø 19 Kirke 9 AH 

ON 17 MA 20 Haveforeningen 43 39 

TO 18 TI 21 Foredrag 37 

FR 19 ON 22 

LØ 20 TO 23 

sø 21 Kirke 9 FR 24 

MA 22 39 LØ 25

TI 23 SØ 26 F ofboldafslutning Kirke 10'" 17 

ON 24 MA 27 44 

TO 25 TI 28 

FR 26 ON 29 

LØ 27 Fodboldafslutning Høstfest 17,38 TO 30 

SØ 28 Kirke 10 FR 31 

MA 29 40 NOVEMBER 

, TI 30 LØ 1 Deadline nr. 29

OKTOBER sø 2 Kirke 9 

ON 1 MA 3 Fællesmøde 45 28 

TO 2 TI 4 

FR 3 ON 5 

LØ 4 TO 6 

sø 5 Røde Kors indsamlingKirke 9 AH 33 FR 7 

MA 6 41 LØ 8 

TI 7 SØ 9 Kirke 10"u 

ON 8 Udflugt, Forældremøde 41,30 MA 10 46 

TO 9 TI 11 Foredrag 37 

FR 10 ON 12 

LØ 11 Udstilling 10 TO 13 

SØ 12 Udstilling Kirke ingen 10 FR 14 

MA 13 42 LØ 15 

TI 14 sø 16 Kirke 9 

ON 15 MA 17 47 

TO 16 TI 18 

FR 17 ON 19 Dagen aftaget 91 29m 
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■ Biblioteket

Ved: Torben Vestergård 

Hvad med et par nye norske krimier til 
sensommeren. 
Karin Fossum: "Evas øje". Pludselig 
standsede Eva op og kneb øjnene sam
men. Noget gråhvidt dukkede op lige 
under vandoverfladen. Det duvede slapt 
og blev presset ind mod bredden af den 
stærke strøm. Øjnene var så koncentre
rede om at se, at hun glemte datteren, 
der også var standset op, og som så 
meget bedre end moderen. "Det var en "" 

mand", gispede Emma. Hendes fingre 
borede sig ind i Evas arm. 1 nogle se
kunder stod de som lammede. "Det er 
en mand", gentog Emma. 
Var det en ulykke? - eller hvad? Krimi
nalinspektør Sejer bliver sat på sagen ... 

Kolbjørn Hauge: "Døden på Vestlan
det". Karluf Larsen blev svedt af ar
bejdet. Hans drenge var smuttet ind i 
stalden. Han krængede sin sweater af, 
tog høgreben og stak den i græsdyngen 
for at komme videre med det slidsomme 
arbejde. Da stødte han pludselig på no
get hårdt - en gummistøvle! Da han så 
ned for at få hold på, hvad gummistøv
len havde fast i, løb det ham koldt ned 
ad ryggen. Op gennem græsset stak en 
fod. 
Betjentene Andersen og Brenna fra rej
seholdet skal prøve at opklare mysteri
et. 

Er man ikke lige til sommerkrimier, så 
har vi da mange andre gode, nye bøger. 
F.eks. Lise Nørgårds nyeste bog "Så
er det sagt". ■

Hermed bringer vi det bortkomne billede af en familie i Grønbjerg. 

6 

Susanne og Tommy Juelsgaard med Camilla og Mads. 
Familien bor på Sandbækvej 18. Læs mere i Runestenen nr. 27 
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■ Skolebestyrelsen

Ved: Formand Jørn Bak 

Nu er skolen i fuld gang igen efter 
sommerferien. og der er ingen tvivl om, 
at alle har haft godt af den lange ferie. 
Men derfor kan det jo nok være strengt 
at starte op igen. Eleverne synes i hvert 
fald ikke. det er rimeligt, at de skal gå i 
skole, når der er over 30 graders 
varme .... 
Op til sommerferien har vi brugt en del 
penge på at indkøbe nyt undervisnin�s
materiale, bl.a. til historieundervis
ningen og til vores EDB-system. EDB
pladserne er udvidet, og p.g.a. af de lidt 
trange pladsforhold i lokalet er ska
bene med biologi-samlingerne flyttet ud 
pa gangen. 
Vi har fået en ny rengøringsassistent, 
der afløser Jeanette Kristensen - hun 
hedder Gunvor Thomsen og gør også 
rent i Børnehuset. Velkommen 1 

Birgit Højris og Grethe Lorentzen er 
tilbage fra orlov - det er vi glade for. og 
også glade for at deres 2 afløsere har 
gjort så flot en indsats. I bestyrelsen 
taler vi tit om. hvor heldige vi er med, 
at vores skole. på trods af sin lille (men 
ikke ringe) størrelse. kan fastholde et så 
kvalificeret personale. Det håber vi 
fortsætter. 
Fra skolens side afventer vi spændte 
den kommende tid. med hensyn til den 
generelle udvikling i byen, og de følger 
denne vil få for skolen. Indtil videre er 
det besluttet. at skolen skal "låne" 
endnu et lokale ud til Børnehuset, for at 
bedre lidt på. pladsmanglen her. Vi 
"lancr" det nye sanglokale/storrum ud, 
og far så til gengæld bygget et nyt, i 
den sidste ledige niche. mellem de 2 

klasselokaler ud mod Algade. Byggeriet 
påbegyndes i efteråret, når byggetil
ladelsen foreligger. 
Skolegården er blevet forskønnet lidt. 
og nu kommer også turen til lege
pladsen, lover legepladsudvalget. Bl.a. 
har eleverne. takket være nogle til alle 
tider villige og aktive forældre, fået en 
rulleskøjte-rampe - den er en stor 
succes. og vi opfordrer forældre til at 
sende "sikkerhedsudstyr" med børnene i 
skole. Legepladsen udbedres i tæt 
samarbejde med børnehuset, da den jo 
bruges flittigt af alle vores børn. 
Med virkning fra l.8.97 er folke
skoleloven justeret på nogle områder, 
blandt andet med henblik på at øge 
interessen for og styrke arbejdet i 
skolebestyrelserne. Jeg vil nævne et par 
af de ændringer der kan få direkte 
betydning for os 
- bestyrelsens dagsorden og beslut
ningsprotokol skal være offentlig
tilgængelig
- skolebestyrelsen skal lave en årlig
beretning, som skal drøftes på et fælles
forældremøde
- fremover har alle i bestyrelsen
stemmeret (det havde elever og lærere
ikke tidligere)
- små skoler kan søge dispensation i
forhold til at få den 4-årige valgperiode
forskudt
- bestemmelserne om skoledistrikter er
blevet præciseret, og sikrer eleven ret
til at blive i den skole. hvor denne er
indskrevet.
Lovmaterialet kan lånes på biblioteket.
Vi forbereder ligeså stille det kommen
de skolebestyrelsesvalg, som finder sted
den 3. marts 1998. Vi håber, der er
mange forældre, der ønsker at lade sig
stille op.■ 
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RUNESTENENS 

100 ÅRS JUBILÆUMS 

Konkurrence 

GRØN BJERG 

1897-1997 

Kend din by og vind et 14" fjernsyn ! 

Spørgsmålene denne gang: 

- Hvornår fik vi læge i Grønbjerg?

- Hvorlænge havde vi tandlæge i Grønbjerg?

- Hvor boede tandlægen i Grønbjerg?

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

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

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

Vmder af sidste konkurrence: 

Erna Mikkelsen, Skolevænget - Tll,L YKKE 

Løsningen på de tre spørgsmål: 
l. Hvornår begyndte Grønbjerg Elværk at levere strøm? Svar: 1921 
2. Hvor var det sidste elværk i Grønbjerg før vi fik vekselstrøm? Svar: Algade 19
3. Hvad bestod de første tre gadelys i Grønbjerg af? Svar: Primuslygter 
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Mad - mad og atter mad 

I ma w1dskylde. at jeg nu igen skriver om 

mad. men det drejer sig trods alt om 
noget vigtigt i vores nære miljø, som vi 
hver især selv kan gøre noget ved. 

I det sidste nummer af Helse skriver 

overlæge Ejvind Thorling fra Kræftens 

Bekæmpelse om planternes betydning for 

sundheden. 
Netop nu er der hojsæson for friske 
grøntsager og frugt. Efter en lang og god 
sommer. som tydeligt har haft en god 
virkning på helbredet. kan man nu gen
nem sit valg af mad styrke sig yderligere. 

Grøntsager er rige på forskellige stoffer. 
som forebygger kræft og åreforkalkning. 

Julemarked 

Sandsynligvis drejer det sig om flere 
tusinde, men man kender "kun" knap 800 

med sikkerhed. 
Menneskets tænder og fordøjelses system 

er indrettet til en blandet kost, hovedsage

ligt bestående af grøntsager, frugt og 
rødder. suppleret med lidt skaldyr og fisk 

og en gang imellem lidt kød. Det. er en 

tilpasning, der er sket gennem en million 
år. hvor samtidigt vi har "lært" at udnytte 
planternes indholdsstoffer til at styrke 
vort naturlige forsvar mod en række 

forskellige sygdomme. 

Netop nu er grøntsagerne allerbedst. Det 

er vigtigt. at de er gode og friske. Dyb
frosne grøntsager bliver som regel frosset 
ned, mens de er helt friske. og de er bedre 
end nogle. der har ligget for længe. 
Det kan betale sig at købe mad af ordent

lig kvalitet. Den er ofte lidt dyrere. men 
det kan man rigeligt spare på kosttilskud 

og tabletter senere hen.■ 

d. 29. november

Tilmelding senest d. 31. oktober 1997 

Tilmeld dig nu medens der er ledige pladser. 

Pris kr. l 00,- pr. stand 

Tilmelding:Karin eller Jørgen Demant 

tlf.: 97 38 41 87 
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Der var engang og kulturgruppen arrangerer 

UDSTILLING 

GRØNBJERGS OLDTID 

udlånte fund fra 

Nationalmuseet 

Lørdag og søndag 11. - 12. oktober kl. 13 - 1 7 
Grønbjerg Skole 

Den første weekend i efterårsferien kan du se en udstilling om 

Grønbjergs oldtid. Det er en sjælden - og enestående - lejlighed til at 

se oldtidsfund, der til daglig er gemt væk i museernes magasiner. Fra 

Nationalmuseet er der bl. a. udlånt oldsager fundne ved undersø

gelserne af jernalderbopladserne på Grøntoft og vikingetidsbopladsen 

ved Omgård. Læge Trydes oldsagssamling her fra Grønbjerg vil ogsa 

kunne ses. Og der vil også være mange andre oldtidsfund, plancher 

med udgravninger m.m. 

Har du selv nogle oldsager her fra Grønbjerg og omegn, så sig til og 

kom med dem, så de også kan blive udstillet. 
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■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen 

Det har været en usædvanlig varm som
mer i år, men nu ligner vejret mere sig 
selv, som vi kender det. Noget lignende 
kan man sige om Brugsen. 
Som bekendt sagde Peter op i begyndel
sen af juni, fordi han havde fået en le
derstilling i OBS i Holstebro, og vi skulle 
så finde en ny uddeler inden 1. august. 
Det viste sig at være svært. Den eneste 
ansøger trak sig, da det kom til stykket. 
Heldigvis var Hans Jørgen og Annette så 
parate til at træde til igen og efter nogle 
vanne arbejdsuger, ligner Brugsen igen 
noget vi kender. 
Både butikken og bygningerne trængte 
efterhånden til en kærlig omgang. Lejer
ne i lejligheden kunne ikke holde varmen 
om vinteren. Et par af vinduerne var 

ikke, som de skulle være og det var ef
terhånden nødvendigt med reparationer 
på badeværelset samt enkelte andre små
ting. 
Lejligheden var sagt op til 1. juli, og da 
det viste sig, at den ikke skulle bruges af 
en ny uddeler, kunne vi leje den ud. Hol
ger og Gitte kunne bruge den fra 1. 
august og i mellemtiden fik bestyrelsen 
så gjort lidt ved den. Der var ikke penge 
til at leje håndværkere, og for øvrigt 
havde de også ferie eller travlt med andre 
ting. Vi blev ikke færdige, men forhå
bentlig når vi resten i løbet af efteråret. 
Omsætningen har holdt sig fint. Vi har 
sagt farvel til benzinsalget p.g.a. miljø
regler, men vi tjente heller ikke ret meget 
på det, og det ser ikke ud til, at det har 
skadet omsætningen i butikken. 
Alt i alt ser det ud til, at vi nu kan forven
te mere rolige tilstande. ■

Tåler din bank 

l<om 
ind i en 
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere! 

en sammen
ligning 
·.· med-

os? 

/læj Landbobanken
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IV AN V MORTENSEN 
Bygge & indretningsfirma 

Ørnhøjvej 24. Grønbjerg 97 38 42 81 

Nøglefærdige parcelhuse 

Landbrugsbyggeri 

Om- og tilbygninger 

Havestuer udføres i træ, plast og aluminium 

Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium 

Jord- beton- og støbearbejde 

Tegningsarbejde udføres 

Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger 

12 

Med venlig hilsen 
Ivan Mortensen 



■ GIF - nyt

Ved: Formand Inge Lund -Nielsen 

Tjekkisk Trofæ 
Hvis man slår vejen forbi GIF's Klub
hus, kan man se et stort porcelænstrofæ 
- mest af alt ligner det vel et meget stort
æggebæger, men vi vælger at kalde det
for et trofæ . Dette trofæ blev vundet af
GCF i Tjekkiet i denne sommers uge 30.
G CF's hold bestod af 16 spillere - nogle
mere unge end de gamle - altså en god
blanding af rutine og energi! De 16
spillere har foråret igennem sparet
sammen til turen og opsparingen gav
altså gevinst - G[F blev en suveræn
vinder af turneringen i Tjekkiet. De er
godt nok go'e!

Onsdag 27. august tog GlF's Dan
marksseriehold turen til det nordlige 
Jylland, nærmere bestemt Hjørring, for 
at møde FORTUNA i GIF's 4. kamp i 
DBU's landspokalturnering. 
FORTUNA vandt i forårets slutspil 
sølv og kunne dermed lade sig kåre 
som landets næstbedste kvindefodbold
hold. 
At der er forskel imellem FORTUNA 
og GLF, blev vist ganske tydeligt - GlF 
tabte nemlig 8-0 (der er jo også 2 ræk
ker imellem de 2 hold)! 
GCF's I. kamp i landspokalturneringen 
blev spillet 12. juni på udebane mod 
Grindsted GCF (Serie 2/3) og GlF 
vandt 1-4. 
2. kamp blev spillet på Stadion 18. juni
og her stod Silkeborg KFUM (DS) for
skud - GIF vandt 3-0.
Viborg FF (1. division) blev heller ikke
skånet - 3. august blev de sendt hjem
med et 4-2 nederlag.

MEN alting har en ende - også GIF's 
landspokaldrømme! 

Sidste nyt 
GIF's hold er kommet godt fra start i 
efterårsturneringen! Danmarksserien 
har vundet sine 3 første kampe med 
henholdsvis 6-0, 2-4 og 6-0. DS-holdet 
ligger pt på 2. pladsen. Jyllandsserien 
har også fået maksimumpoint i sine 4 
første kampe med sejre på 1-3, 5-0, 3-4 
og 2- l .  JS-holdet ligger pt på 4. plad
sen. GIF's 2 hold i samarbejde med 
ØAB 86 spiller begge i den laveste 
række i efterårets turnering - Dame 
Junior 3 og Piger 3. Dame Junior hol
det har vundet 2-3, 3-1, spillet uafgjort 
3-3 og vundet 4-3. Pigeholdet har kun
spillet 2 kampe og det har givet et ne
derlag på 1-4 og en uafgjort kamp 3-3.

■ 

Æanne (jambor(j 
R,edgade 64 6900 $�jern Tlf: 97 35 12 11 
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1 følge overenskomsten pålægger amtet alle prak

tiserende læger informationspligt overfor vore 

patienter. 

Vi har nogle brochurer liggende, som kun de 

færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en 

meddelelse i Runestenen: 

Henrik Thomsen 

Algade 8 

TK.97384050-FaL97384133 

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. 



Vi sælger stadigvæk 
kasketter 
og de kan fåes i flere 
størrelser ! 

Fra "kulturen" i Grønbjerg 

Fra fællesspisningen i august. 
Der blev grillet i en have på Bymarken 
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■ En Grønbjergviking

Marie 

På min vej rundt for at præsentere 
Grønbjergs "vikinger" er jeg nået til 
Marie Pedersen på Frydendalsvej. 
Sankt Hansaften 96 blev Marie hædret af 
grønbjergboerne. Der var mange, der 
syntes, at nu var det hendes tur til at 
modtage den årligt tilbagevendende på
skønnelse af en eller anden medborgers 
indsats til gavn og glæde for almenvellet. 
Begrundelsen, som flere kom med, lød 
som følger: For din altid store hjælp

somhed og flid i forsamlingshuset og 

mange hjem i Grønbjerg og din egn.
Altså havde Grønbjerg nu også en 
skjoldmø, efter at to mænd i forvejen 
havde modtaget prisen og kunne kalde 
sig vikinger. 
Marie Pedersen er født og opvokset i 
Grønbjerg som ældst i en søskendeflok 
på tre. Der er vemod i stemmen, når hun 
omtaler Ingrid og Laurids, hendes to 
yngre søskende. Resignerer. Sådan skulle 
det vel være! Marie er ene tilbage. Men 
ikke alene. "Jeg har gode naboer, vi har 
det så godt med hinanden her nedad Fry
dendalsvej." På denne varme augustdag 
står dørene åbne overalt i Maries hus, 
og ind dumper pludselig femårige Jaenet
te og overtager sofaen. Det ses straks, at 
her er hun kendt og tryg ved at komme. 
Dagbladet var vel egentlig det oprindeli
ge ærinde, men Marie har kager på bor
det- og så-! 
Som 14årig kom Marie ud at tjene. Hos 
Helga og Alfred Larsen ude i Kjærgård 
blev hun medhjælpende i både huset og 
ved landbruget. Her hos Helga og Alfred 
blev Marie mange år, ja, indtil Alfred, 

efter sin kones død, solgte gården og 
flyttede til Grønbjerg by.- Marie flyttede 
med og blev husbestyrerinde for Alfred 
Larsen. Men kun kort tid, så døde også 
han. Marie, som gennem de mange år 
næsten var blevet betragtet som en datter 
af det ellers barnløse ægtepar, arvede nu 
huset. Det hus, som Marie stadig ejer og 
bebor. "Men det var en trist tid derom
kring, jeg var så ked af det, dengang 
Helga og Alfred var så syge", sukker 
Marie. 
Men Marie blev glad igen, der var nem
lig andre, som hun kunne dele ud til af 
sin venlighed og hjælpsomhed Hun har 

Tekst til billedet: 
Som så mange andre haver lider også 
Maries under denne sommers lange tør
keperiode, men lige bedet her får en tår 
af og til! 
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følt megen glæde ved at glæde og hjælpe 

andre- at være til nytte. 
Utallige er vist de fester, hvor Marie har 
haft en vigtig rolle. "Jeg ville jo gerne 
hjælpe til- både med mad og opvask, men 
jeg ville ikke stå for maden." - Tit har vi 
vel syntes, at det var synd for Marie, at 
hun skulle stå i køkkenet og vaske op i 
en uendelighed, mens vi andre festede. 

Men det var der sandelig ingen grund til, 
påstår Marie,"det ville jeg da gerne." 
Men en dag var det slut! Marie havde 
nået den alder, hvor det var hendes tur til 

"at nyde". Hun havde hidtil, foruden alle 
"festjobbene", også haft sine faste dage i 
hjem rundt omkring. "Kun hos Peder 
kommer jeg stadig", siger Marie,"hver 
anden dag gør jeg rent og laver hans 
mad, som jeg har gjort det i så mange år. 
Det er jo ikke sådan lige, at få holdt helt 
op. Og det er også godt nok, at der er 
noget, man skal. 

Marie har været i flere bestyrelser i åre
nes løb. I dag er det Lokalhistorisk Ar
kiv. Der især nyder godt afhendes glim
rende hukommelse. Som indfødt kender 
hun til mangt og meget fra sognets histo
ne. 
Marie er glad for vikingen! Jo, glad og 
stolt- skønt jeg kan da godt fornemme, at 
beskedenheden skinner igennem. "Jo, den 
er jeg meget glad for." Og den bli'r da 
også fundet frem- og beundret. 
Helga Larsen var meget musikalsk, og 
underviste mange børn i klaverspil, fik 
du aldrig lært at spille klaver?- " Nej! Jo 
noderne fik Helga mig da lært,- men nej, 
jeg var bedre til at bruge hænderne til 
noget andet!" 
En hjertevarm kvinde med et par flittige 
hænder. I medmenneskelighedens tjene
ste har hun- af et ydmygt sind- brugt 
dem, Marie! 
Påskønnelsen den midsommeraften var 
vel fortjent! ■ -ik 

Fodboldafslutning for børneholdene 

Sæsonafslutning Mikrohold: 

Vi mødes d. 27. sept. kl.1130 hvor vi tager til Ulfborg Badeland. Bagefter vil der 
blive serveret pommes frites og sodavand. Søskende og forældre er velkomne. 

Sæsonafslutning miniputter/ lilleputter: 

Vi mødes søndag d. 26. okt. for at tage til Ikast, hvor vi skal se Super
ligakampen Ikast-Brøndby. Søskende og forældre er velkomne. 

Børnene vil få sedler med nærmere information om arrangementerne. 

Grønbjerg Idrætsforening 
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■ Sognelisten

Præsentation af de fem kandidater på 
Grønbjerg Sogneliste: 

Jørn Bak 

Jeg er født i Holstebro i 1953 og kom 
til Grønbjerg i 1982, da jeg købte "Ny 
Dragsdal ", Grøn bjergvej 24. 
Jeg er gift med Karen, som er sygeple
jerske og sammen har vi 4 børn: Pia 15 
år, Claus 13 år, Ole 10 år og Per 6 år. 

Jeg vil opfordre alle i Grønbjerg til at 
stemme på den lokale sogneliste, fordi 
vi herigennem har det bedste talerør til 
kommunen. Her kan vi bedst tale 
Grønbjergs interesser, så som at bevare 
skolen og støtte op omkring helheds
planen for Grønbjerg, og være med til 
at præge udviklingen i Videbæk Kom
mune. 

Gravers Kjærgaard 

Jeg er 45 år, gift med Hanne, vi har 4 
børn på 5, 9, 10 og 17 år. Derudover 
tæller familien også Kamo! på 16 år fra 
Thailand, som er udvekslingsstudent i 
indeværende skoleår. 
sammen med Hanne og en medhjælper 
driver jeg landbrug på gården, hvor jeg 
er født og opvokset. Jeg har været på 
efterskole, højskole og landbrugsskole 
og har haft forskellige pladser ved 
landbruget i ind- og udland. - jeg har i 
tidens løb beskæftiget mig en del med 
organisationsarbejde. Jeg er p.t. i be
styrelsen for landboforeningen og sid
der i repræsentantskabet for Landbo
banken, Vestjyske Slagterier og Ring
købingegnens Andels Grovvarefor
ening, hvor jeg en årrække har været 
formand for repræsentantskabet. - Po
litisk arbejde har jeg ikke beskæftiget 
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mig med, men jeg har et medlemskort 
til partiet venstre. 
Når jeg har sagt ja til at lade mig op
stille til byrådsvalget, hænger det sam
men med en almen samfundsmæssig 
interesse, ligesom jeg også synes, det er 
væsentlig, at der i et byråd sidder per
soner jævnt fordelt i kommunen og med 
forskellig erhvervsmæssig baggrund. 
Borger-, sogne-, tværpolitiske- eller 
upartiske lister, (man kan kalde dem 
hvad man vil, når blot man lader være 
med at kalde dem upolitiske lister), bli
ver tit skudt i skoene at man ikke ved 
hvor kandidaterne hører hjemme poli
tisk. Nu har jeg i hvert fald bekendt 
kulør, og det ser jeg ikke noget odiøst i, 
selvom jeg er opstillet på en sogneliste. 
Jeg ser i øvrigt ikke de politiske spæn
dinger og forskelle tilnærmelsesvis så 
store i kommunal- som landspolitik, og 
da slet ikke i Videbæk Kommune. 
Jeg forventer at arbejdet i et byråd, må 
bære præg af, at man sætter sig grun
dig ind i de ting, der skal træffes be
slutning om, herunder at man lytter til 
ønsker og holdninger, hvor man er 
valgt. Derefter må man så diskutere, 
argumentere og lytte til hinanden. Når 
dette er skat, må man så have mod til at 
træffe en beslutning, uden at trække 
tingene i langdrag. - Hvis jeg kommer i 
byrådet, vil jeg arbejde positivt for at 
Videbæk Kommune, må have gode re
lationer til sine nabokommuner til gen
sidig gavn for et aktivt Vestjylland. Jeg 
vil ligeledes arbejde for at landsbyerne 
og landområderne må have en god og 
fornuftig placering i den helhed der 
hedder Videbæk Kommune. Men det 
skulle jo være en smal sag, da der i dis-

se år fra central hold blæser mildere 

vinde omkring landdistrikterne. - Uan
set om man bor i en kommune med få 
eller mange skattekroner, slipper man 
ikke for at prioritere, og jeg tror ikke 
på, at man kan bevilge alt, hvad alle 
kan tænke sig. Hvis det hele skal sam
men fattes kort, bliver det noget i ret
ning af at bruge sund fornuft efter 
bedst evne. 
Til sidst vil jeg opfordre alle til at sætte 
kryds ved en af kandidaterne på Grøn
bjerg Sogneliste og dermed sikre listen 
og Grønbjerg området et godt kommu
nevalg 1997. 

Birthe Kristiansen 

For at begynde ved begyndelsen, er jeg 
født og opvokset i Grønbjerg. Efter 
endt skolegang har jeg arbejdet på hhv. 
hotel i Skjern og Grønbjerg Bageri, og i 
1972 bosatte jeg mig i Spjald sammen 
med Egon. Jeg arbejdede på en systue i 
7 år, derefter var jeg dagplejer i 3 år, 
inden turen i 1982 atter gik hjem til 
Grønbjerg. 
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Jeg er i dag 44 år og bor på Sønder
kjærsvej 7, gift med Egon, som er ser
viceleder på Grønbjerg Skole, vi har to 
døtre på hhv. 20 og 16 år. 
I 1 991 blev jeg uddannet som pædagog 
og efter 2 år i Videbæk Fritidsklub, har 
jeg siden 1993 været leder af Vinding 
Skolefritidsordning i Sørvad. En insti
tution med 80 børn og 8 voksne. 

Mine tanker omkring opstillingen til 
kommunalrådsvalget går i retning af. at 
alle lokalsamfund i Videbæk Kommune 
gerne skal være repræsenteret, og jeg 
mener ikke det gør noget, at der også er 
en pige på listen. 
Det er i det hele taget vigtigt med ind
flydelse på udviklingen i netop vores 
kommune som helhed, og til gavn for 
den enkelte borger i særdeleshed. 
Kommer jeg i byrådet, vil jeg for det 
første være medvirkende til, at Vide
bæk Kommune fortsat vil arbejde posi
tivt på det sociale område, dvs. ikke 
mindst for børn, unge og ældre, idet jeg 
mener, det til enhver tid vedgår os alle. 
F.eks. børnepasning for alle der har
behov, bevarelse af alle kommunens
skoler, rådgivning til unge, styrkelse af
et godt familieliv samt optimal pleje af
vore ældre medborgere efterhånden
som de har hjælp behov.
Der er selvfølgelig også andre områder,
der skal øves indflydelse på, men det
primære må være, at man som kommu
nalvalgt skal være formidler mellem
den enkelte borger og kommunalrådet,
og tage sine beslutninger udfra det.
Alt i alt må det være en balancegang,
hvor man må yde for at kunne nyde.

Søren Nilausen 

I Grønbjergs østre ende bor familien 
Nilausen, som består af Jens, Sune, 
Jytte og Søren. Søren er 41 år og agro
nom. Der er ikke noget politisk parti, 
som døjer med mig, men jeg har gen
tagne gange ved folketingsvalg stemt 
på Kristen Touborg fra SF. 

Den 1. juli tiltrådte jeg et nyt job, som 
forretningsfører i DLG Økologi. Des
uden har jeg en del ulønnede jobs. F. 
eks. i Grønbjerg IF som mikroputtræ
ner, fåreavler på Gammelmark med 
Suffolk, Grønbjerg 2000 m.m., og det 
ønsker jeg at fortsætte med! 

Mine ambitioner er derfor ikke at 
komme i byrådet. På opstillingsmødet 
begrundede jeg opstillingen med, at 
"der skal stå nogle på listen", og det 
mener jeg stadigvæk. 
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Forhåbentlig får vi valgt et medlem af 
byrådet fra Grønbjerg. Jeg forventer, at 
vedkommende vil finde en passende 
balance mellem Videbæk kommunes 
interesser og Grønbjerg sogns interes
ser. Intentionerne i "Helhedsplanen for 
Grønbjerg" skal bakkes op i byrådet af 
et vågent medlem fra Grønbjerg. Et 
medlem, som tør tage de konfrontatio
ner det vil give, når flertallet i byrådet 
hidtil fejlagtigt har besluttet at satse 
midlerne til udvikling på Videbæk, 
Spjald, Troldhede og Vorgod-Barde i 
nævnte rækkefølge. 

Stem på Grønbjerg sogneliste! 

Poul Erik Nielsen 

Jeg er 42 år, gift med Lone Astrup og 
sammen har vi 3 børn: Rine på 15, 
Sara på 13 og Jonas på 7 år. 

Vi bor på ejendommen, Sønderkjærsvej 
12 - her er vores "oase". Vi dyrker jor
den, har et par heste og holder meget af 
at være på landet. 
Til daglig er jeg salgschef på Bredan i 
Ringkøbing , hvilket indebærer en del 
rejseaktivitet. 
Jeg er interesseret i naturen, jagt og an
dedamme- og i gode perioder løber jeg 
en morgentur. 
Jeg er glad for at bo i Grønbjerg, hvor 
jeg er barnefødt, og hvor jeg stadig har 
min mor boende. 
Jeg er aktiv inden for bl.a By-& er
hversudviklingen og aktiviteterne om
kring Grønbjerg s fremtid i det hele ta
get. 
Derudover er jeg den ene tredjedel af 
"Grønbjerggruppen" i "Samarbejdsud
valget for Byrådet og Grønbjerg", som 
arbejder for et godt samarbejde mellem 
byrådet og Grønbjerg 
Jeg har ingen erfaring med politisk ar
bejde, men mener, det er vigtigt, at den, 
der repræsenterer Grønbjerg i byrådet, 
har evnen til overordnet at sætte sig ind 
i de ting byrådet har ansvaret for og 
deltage i et samarbejde, som sikrer en 
positiv udvikling i hele Videbæk kom
mune og dermed også for Grønbjerg. 
Det er vigtigt at man kan lytte, argu
mentere og samtidig have gennems
lagskraft , så ens meninger bliver hørt 
og respekteret. I et demokrati er det et 
spil om at kunne give og tage. 
Det er vigtigt at byrådet er sammensat 
af repræsentanter fra hele kommunen, 
og jeg vil derfor gerne opfordre alle i 
Grønbjerg til at bakke op om Sogneli
sten. 
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li En familie i Grønbjerg. 

Hvis jeg har talt rigtig, er dette besøg nr. 
15 hos en familie i Grønbjerg. Vi bor 

godt nok i et lille sogn, men der er stadig 

mange familier at vælge imellem, valget 
er denne gang faldet på Ulla og Hans 
Christian Birkebæk - et ungt og netop 
nygift par, som efterhånden har boet i 
Grønbjerg i 2 ½ år. Tilfældigheder gjorde 

at det er her parret nu bor. Hans Christian 

er fra Abildå, Ulla er fra Aulwn, det blev 

stedet hvor de først boede, Ulla siger det 
på følgende måde " skal man se om 
forholdet kan holde til at bo sammen - er 

det dwnt at starte med at købe sit eget", 
forholdet holdt - men at bo i byen i en 

lejlighed, var bestemt ikke noget for Hans 
Christian, derfor begyndte de at se sig om 
efter "et eller andet" at bo i - omkring 
Abildå eller Ørnhøj, her var imidlertid 
ikke noget at se på, men i Grønbjerg på 
Sønderkjærsvej var der en ejendom til 

salg. December måned er måske ikke det 

bedste tidspunkt at se på ejendom, det 
blev derfor ikke købt efter "første besøg", 
men i begyndelsen af det nye år 1995 

blev beslutningen taget og de købte. 
Siden da er der sket meget både ude og 

inde, der er planer om at der skal ske 

mere, men nu skal det ikke nødvendigvis 
ske i samme tempo som hidtil. 
Ulla tager hver dag turen til Skjern, hvor 
hun arbejder på kontoret hos Velux 
vinduer, Ulla er uddannet korrespondent 

i tysk, og da Velux har meget handel med 
Tyskland, fik Ulla jobbet for to år siden, 
selvom hun ikke havde en 
kontoruddannelse. Hans Christian er 
uddannet rørsmed, og arbejder som 

sådan, hos smeden i Abilda. hvor han 

også er uddannet. Kun afbrudt af et 1/i ar. 

hvor han skulle "prøve noget andet", har 
Hans Christian været hos smeden i IO år. 

Hans Christian er heldig at have firmabil 
til og fra arbejde, sii undgår de at være 
afhængige to biler. 
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"Barnet" i huset hedder Mie, Mie er en 
dejlig Kleiner Miinsterlænder på 2 år. 

Hun får lov at komme med på jagt i 
"klubben", Hans Christian er medlem af 
2 jagtforeninger, den i Grønbjerg og "det 
lille jagtselskab" i Ørnhøj, foreningen er 
ganske privat. den består af 6 
medlemmer, der betales bøde for at 
komme for sent - hvis hunden ikke går 
ordentlig - mere blev ikke betroet mig, og 
dog hver jagttur afsluttes med kaffe, 
hjemme hos en af konerne. Når Hans 
Christian er afsted på jagt, sidder Ulla 
gerne ved symaskinen, i stor udstrækning 
syr Ulla sit eget tøj. 
Af fælles interesser er hus og have nok 
den storste. haven som kan ses af enhver, 
der kommer forbi, har gennemgået en 
synlig forandring, parret har fået flere 
tilkendegivelser for anstrengelserne, 
resultatet er bestemt blevet godt. Der er 
ikke voldsom trafik i det daglige. men i 
weekenden er der en del langsom - giiende 
trafik. måske er nogen af de forbi 
passerende udstyret med 
"nysgerrigbogen" - I ved den telefonbog 
med adresser, og så kan man se. hvem der 
bor på adressen. Det er i øvrigt en ganske 
god bog,jeg benytter den jævnlig, når jeg 
skal finde frem til "en familie i 
Gronbjerg". En anden fælles interesse er 
markedsbesøg, jeg fik aldrig spurgt om 
de forskellige "gamle" ting der pynter i 
bl.a. gangen, er ting der er fundet på 
markeder. det må forblive i det uvisse. 
Til ejendommen hører 4 tdr. land, der er 
mulighed for at holde dyr af forskellig art. 
for tiden består besætningen af en kalv. 

den skal fedes op og slagtes. de 
indrommer dog at tanken ikke er så 
behagelig, der har tidligere været nogle få 

grise i stalden, de blev ret så store før 
slagt. Det er jo en af fordelene ved at bo 
på landet, man får et naturligt forhold til 

det med "hvor maden kommer fra", det er 
ikke bare noget vi køber i Brugsen, uden 
at vide at "farsen har haft en fortid.!" 
Ulla og Hans Christian giver indtryk af at 

være faldet godt til i Grønbjerg, det er 
altid rart at høre. I den forbindelse får vi 

en snak om hvor er det lige de 
"fastboende" kan gøre for at byde 

tilflytterne velkommen. vi er enige om at 
det altid er en god ide at sige "goddag og 
velkommen", I stedet for som man så ofte 

gør, når man ser "de nye", hviskende 
spørger en man kender : "Ved du hvem de 
er, ved du hvor de bor"?? Den situation 
kender vi vist alle - eller hvad'7 

Hvad de næste år -for Ulla og Hans 
Christian's vedkommende- skal gå med'' 
Der er altid noget at tage fat på, og så er 
der nogen der måske skal hjælpes, nogen 
som har hjulpet Ulla og Hans Christian 
med at sætte deres fremtidige hjem i 
stand. Det er ikke mit indtryk, at de vil 
sætte sig hen i en lænestol og kede sig. 
Hans Christian kunne tænke sig at 
genoptage fodboldspillet igen. men kun 
på motionsplan, jeg så fodboldkampen 
Land mod By, (hvor desværre Byen 
vandt), der blev vist flot spil fra begge 
hold. Når jeg tænker nærmere over det, så 
må det da være spørgsmål om tid, før en 
eller anden får øjnene op for muligheden 
for et motionshold med bare ( eller ene) 
Grønbjergmænd. Mænd med fodboldben 
og øje er der mange af, og deres talent 
kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved. 
men hamle op med damerne. kan de nok 
ikke. ■ -h.k. 
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■ En aprildag Vladimir.

Ved: Uffe Thomsen. 

En Aprildag i Vladimir 
Udkastet til nedenstående artikel er skre

vet under et halvt års studieophold i 
Rusland, og kan i sagens natur kun 
indeholde en lille del af de oplevelser og 
indtryk, man bliver udsat for. Derfor har 
jeg valgt at beskrive en mere eller mindre 
almindelig dag i Vladimir, og prøve på 
den måde at belyse forholdene i Rusland. 
Det skal lige nævnes, at jeg nu er hjemme 
i Danmark igen efter et langt og spæn
dende ophold. hvilket jeg egentlig er helt 
godt tilfreds med. 
Morgen ritualet 
Står op hen på formiddagen, og spiser 
resterne af aftensmaden fra i går (impro
viseret paprikagryde med importeret 
ungarsk bacon og syltede paprika). 
Improviseret paprikagryde smager egent
lig nogenlunde, eller det vil sige, smagte 
nogenlunde de første par aftner vi lavede 

det. Da paprika er det eneste krydderi 
man kan få herovre, er jeg imidlertid ved 

�DANA 
VINDUER� 

at være træt af både paprikagryd<-•�ned 
ris, paprikagryde med kartofler, og papri
kagryde med russisk makaroni - især 
tilmorgenmad. Hvorfor vi ikke spiser 
cornflakes med mælk på? Fordi det ene
ste cornflakes, mysli, chocopops og lign. 

man kan få i Vladimir, er grovvalsede 
russiske havregryn, og fordi den ikke
datomærkede mælk i forretningen har 
været sur de sidste par dage (i morges 
sagde damen til mig at den var bedst til at 
lave kefir af). 

Russisk effektivitet 
Men ned gled den jo - morgenmaden, og 
jeg f'ar lige kigget endnu en gang på mine 
lektier, inden jeg kl. 10 snubler hen til 
trolleybusstoppet ved Frihedens Plads. 
Russerne rydder ikke sne, men træder den 
sammen til et ca. 20 cm tykt islag, som 
man så kan gå og skvatte i. Engang imel
lem kommer der en gammel lavtlønnet 
mand med en spids jernstang, og begyn
der at hakke isen i småstykker, som bliver 
skovlet op på en lastbil og kørt ud af 
byen - ikke særlig effektivt, men særligt 

russisk. 

Transport 
Efter kun 2 min. ventetid kommer den 

Ømhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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gamle, udslidte, beskidte, overfyldte, 
kreaturvognsstinkende trolleybus, og jeg 
maser mig ind. Det tager ca. et kvarter at 
køre de 2-3 kilometer hen til vores under
visningslokale i den anden ende af byen, 
og undervejs har man rig mulighed for at 
mærke (og lugte) den russiske kultur. 
Undervisning 

Undervisningslokalet er lille og koldt, og 
de sølle to timers eneundervisning virker 
uendeligt lange. Ludmilla (min lærer) er 
utrolig flink og venlig, men lidt af en 
sladderkælling, og hvis man ikke passer 
på, sidder hun og ævler timen væk på en 
skøn blanding af russer-engelsk og rus
sisk. Det er ikke fordi at det er kedeligt, 
det hun fortæller om Olga, sin datter, og 
sine venner, der kom og holdt fest hos 

-· ':_;;:;.,,•,/\··•-,i! 
'""·'-uo -�-,� 

··: 

· .1gt. 
-�-1--

Grønbjerg 

Kro Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM OG 

KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -

hende i går, det er hare lidt svært at 
lære russisk uden selv at kunne få lov at 
sige noget. 
Alkohol 

Da jeg igen stiger ud af bussen på frihe
dens plads, ser jeg en gammel fuld 
mand, som er faldet i søvn på en bænk 
under katedralens forgyldte spir - egent
lig ikke noget usædvanligt syn i Rusland, 
men jeg får alligevel lidt ondt af ham. 
Han er tilsyneladende en af de russiske 
intellektuelle, en gammel jovial profes
sor med stort skæg. Gad vide hvilke 
sorger han har druknet i sin vodka? Da 
jeg alligevel intet kan stille op med ham 
(eventuelle almisser vil bare blive brugt 
til ny vodka), vender jeg næsen hjemad. 
Vejret er egentlig helt fint, solen skinner 

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

"}( 

97 38 42 85 
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og det tør endda en lille smule, og da 
grammatikopgaverne virker ligeså til
trækkende som ordbogsopslagene, 
beslutter jeg mig for at udskyde lektierne 
lidt, og i stedet gå en lille tur. 
Miljø 

Jeg går rundt om det gamle munkeklo
ster som indtil for 5 år siden var KGB
hovedkvarter i Vladimir, og ned til den 
betonkollos af en station. som nogle 
kommunister engang har syntes var 
pæn. Bag stationen er en mand med et 
isbor på ryggen på vej hen over banele
gemet. l)g jeg følger diskret efter. Ovre 
bag sporene leder en lille sti ned langs 
floden, og her kan man se omkring 50

gamle mænd sidde ude på isen og fiske. 
I baggrunden ses kraftværket og en 
kemisk fabrik, der får Cheminova til at 
I igne en sodavandsfabrik; begge leder 
naturligvis spildevand ud i floden. Jeg 

.-. 

har heldigvis endnu ikke købt nogen fisk 
på markedet, og agter heller ikke at gøre 
det. 
Sightseeing 
Jeg vandrer videre med floden på højre 
side og jernbanen på venstre. Isen på 
floden ser temmelig usikker ud, men 
hvis russerne kan, så ... Inde ved k,anten 
er isen tøet, men hvis man hopper lidt, 
kommer man ud på den. Det er flot at 
gå her på floden med Vladimirs gyldne 
kirkespir på den ene side og floden, 
fiskerne og vildmarken på den anden. 
Efter et par hundrede meter kommer der 
imidlertid noget, der ligner en våge i 
isen, og jeg går tilbage ind på land og op 
mod jernbanen. 
Sikkerhed? 

Herude holder nogle af de kilometerlan
ge godstog, som transporterer kul og 
olie tværs over Rusland. På et af dem 

.•. ....__ I 
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står der benzin på de 40 forreste vogne, 

og en eller anden væske render ned af 

siden på flere af dem (rygning ER sund

hedsskadeligt). Da det ikke virker sær

ligt tiltrækkende at gå i zig-zag mellem 

de lange tog for at komme over, er jeg 

nødt til at kravle under i mellemrummet 

mellem vognene. Planen går dog i va

sken allerede under første tog. Toget 

giver pludselig et træt pust fra sig, og 

efter et hurtigere-end-min-egen-skygge

jiu-jitsu-rullefald sidder jeg på den anden 

side af toget med mit knæ i en oliepyt og 

kigger op på toget, som alligevel ikke 

ser ud til at ville køre. Jeg må bide i det 

sure æble, og gå mellem togene hen til 

stationen, over de sidste spor, og h jern. 

Løsning? 

Om aftenen får vi spaghetti bolognese 

med russisk spaghetti, russisk kød og -

paprika. Senere kommer Lene og Søren 

(to af de tre andre danskere i Vladimir), 

og vi snakker, drikker rødvin og spiller 
turbo-Olsen til omkring midnat. 

Tjaeh 

Sådan gik en hegivenhedsrig dag i Vladi

mir i Rusland. - Et land, der nok kan 

opleves, men aldrig forklares. ■ 

Fællesmøde 

Mandag d. 3. november kl. 1930

på Grønbjerg Skole 

Videbæk Kommune har pr. 1. august 1997 fået en ny børne- og 
ungdomsrådgivning, som beskæftiger sig med problemer for børn 
i alderen O til 18 år. 

Ledende skolepsykolog Steven Basnov kommer og fortæller om 
hvordan vi som forældre, skole og institution kan bruge dem. 

Tilmelding i Brugsen, Skolen eller Børnehus. 
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■ Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Penge til byggeri. 

Som nævnt i sidste nummer blev 
Grønbjerg i Videbæk kommune den 

eneste landsby i Ringkjøbing Amt der 

fik tildelt midler af forsøgspuljen. 
Og for nye læsere skal nævnes at Bo
ligministeriet er blevet pålagt at be
nytte 200 mill. kr. til byfornyelse i 
landdistrikterne. Af de 200 mill. be

nyttes 20 mill. til forsøg. Midlerne til 
forsøg blev søgt gennem Videbæk 
kommune og med baggrund i 
--Helhedsorienteret byplanlægning for 
Gronbjerg" 
Også som nævnt skulle der forhand
les med Boligministeriet om de ende
lige rammer i forsøgsprojektet. Denne 
forhandling skete med tre repræsen
tanter fra byrådet (John Kristiansen, 
Christa Werge og Torben Nørre

gaard) samt Kommunaldirektør Keld 

Jørgensen. Boligministeriet sa mgen 
grund til at invitere en lokal repræ
sentant 
Delegationen fra Boligministeriet 
kom hjem med lovning på 1,5 mill. 

kr. og besked om at vort projekt ved 
Skolen "Aktivitetscenteret" var et 
godt projekt og derfor udtaget som 
støtteberettiget forsøgsprojekt. 2. og 
3. prioritet blev der ikke rørt ved
(forskønnelse og fartdæmpning af
Algade og Ældreboliger).
Den tremands gruppe (Gravers
Kjærgaard, Poul Erik Nielsen og

Mogens Ballegaard) der er nedsat til
at koordinere indsatsen skal sammen

med de kommunale udpegede (Torben
Nørregaard, Christa Werge og Olav
Vind Ebbesen) finde ud af en finan
sieringsplan for projektet og der skal
forsøges at '·strikke" et projekt sam
men til I, 7 mill. kr. som så vil være
vort bud til Boligministeriet Bolig
ministeriet skal af med pengene i in

deværende finansår så der skulle være
store muligheder for at vi kan komme

LAVPRIS-TRÅDSIL0 
Op/ager selv kornet i en ST AUNING 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 
, den. lndvnd1g er de beklædt 

med spec,alvævet 
luf1gennemtrængeligt 

i,c,w polypropylen. der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

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

Type f3yg H n·iri ;',.,: 

Lagc•s1/o SL 150 150 IClr Jm J !"l' k, 2 720 
Laoers,l:i SL 200 ?.001d1 ,,m J ,r, '·' 3 168 
Lagc•s,1r, SL 250 250tcr 3 /f1 .:rr• ,, ) �· l 0 

Lagerstlo SL 340 3401(1, Jm ,: •r, '' ·i 6ifi 

Lage•s•lo SL 41 f' � 10 ldr 5 ,,... ,m " ,1 ,IL,I 
U19cr��•10 �l. -11 � 41 � le'.• ] Ir) '.m ,, ,, ;�� 

Lagc,s,lo SL �50 550tdr. 4 n, S rn li.i. f) J 7�\ 

T11t,ehør til Staurnng Siloer· MaM�hul. snegleud 
tag. betuftningssæt. SPtJCiatvæv 1,1 c1an1crr,ng 

STAUNING SILOFABRIK I/S 
Sonderkjæn,ej 18, Grønbjerg. 6971 Spjald 

Tlf. 97 38 44 60 også aften og weekends 
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i gang med byggeriet i slutningen af 
1997 eller begyndelsen af 1998. 
Hvis vi forsigtigt regner med Bolig
ministeriets 1,5 mil!. kr. vore egne 

0,5 mil!. kr. kommunens 0,3 mill. kr. 

og et tilskud fra Bygge- og Anlægs

fonden på 0,3 - 0,5 mil!. kr. kan vi 

bygge for ca. 2,8 - 3 mil!. kr. Det 
burde vi sammen med nogen frivillig 
arbejdskraft nok kunne fa noget op at 
stå for. 

Vi vil naturligvis når projektet nær
mer sig sin endelige udformning søge 

midler flere steder. Desuden vil jeg da 

minde om at Grønbjerg - 2000 stadig 

er at betragte som skattefradragsber
rettiget organisation. Hvilket vil sige 

at hver person kan yde støtte på 

5500,- kr. og trække de 5000,- fra på 

skattebilletten. 

FARTDÆMPNING I ALGADE 

Anlægsarbejdet i Algade er i skriven

de stund ikke påbegyndt. Men efter 
forlydender fra Ringkjøbing Amt 

skulle arbejdet påbegyndes mandag d. 
8 september. Arbejdet består af 4 
hæveflader der skulle have til hensigt 
at dæmpe hastigheden af den gen

nemkørende trafik. De 4 hæveflader 
bliver ved Brugsen, ud for Grønnega

de, ud for Frydendalsvej og ud for 
Skolevænget. Hævefladerne bliver i 

hver side forsynet med nye gadelys og 
der er i forbindelse med hævefladerne 
planlagt at der skal plantes nogle træ
er. 

Mandag morgen begyndes der med 

nogle opmålinger hvorefter selve ar
bejdet kan påbegyndes omkring d. 15 

- 16 september og hele projektet

skulle være gjort færdig i slutningen

af oktober måned. Der må påregnes

nogle gener ved arbejdet, men der er
gode muligheder for at kunne køre
uden om Algade så længe arbejdet
står på.

NYT LYS OVER GRØNBJERG 

I forbindelse med hævefladerne bliver 

Grønbjerg Børnehus afholder 

Forældremøde 

30 

og 

Valg til forældrebestyrelsen 

Onsdag d. 8. oktober 1997 

Der er Lygtefest fra Børnehuset fredag d. 31. oktober 

Bestyrelse og ansatte i Bornehuset 
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der opsat nyt gadebelysning i Grøn

bjerg. På byrådsmødet d. 9. september 

indstiller økonomiudvalget til vedtagel

se at der opsættes nyt gadebelysning på 

Algade fra Brugsen og til Skolevænget. 

Derudover skal der opsættes et stk. 

belysning på Frydendalsvej. Dette ar

bejde giver anledning til at der i 1998 

skal udfores belysningsarbejde på Fry

dendalsvej, på Grønnegade til Skole

vænget og på Skolevænget. Derndover 
skal der opsættes belysning på stræk

ningen fra Skolcvænget til Omme

gardsvej. 

FOTO KONKURRENCE 

Nu er billederne fra fotokonkurrencen 

--Liwt i en landsby" både fremkaldt 

bedomt og vinderbillederne er blevet 

forstørret og er nu klar til at blive 

monteret således at de kan opsættes på 

passende baggrnnd i Ringkjobing 

Landbobank. Det var et hårdt arbejde 

for dommerkomiteen at komme de 320 

billeder igennem. Både på grund af 

billedmængden. men så sandelig også 

pa grund af vanskeligheden ved at ud

vælge IO vinderbilleder. Der var så 
mange billeder af god kvalitet at dom

merkomiteen der bestod af Anne-

Kirsten Gammelgaard, Søren Nilausen. 

Jens Erik Bygvraa, og Mogens Balle
gaard blev nodt til at tage 5 billeder 

mere med og lade dem forstørre også. 

Billederne vil blive monteret i løbet af 

kort tid og når Runestenen kommer på 

gaden håber vi at alle billederne kan ses 

i Ringkjøbing Landbobank. 

Alle er velkomne til at stikke indenfor i 

bankens lokaler for at se billederne. 

SERVICEBUTrKKENS FREMTID 

Nogle har spurgt mig om hvor længe 

der kan blive ved med at være midler til 

at drive Servicebutikken. 1 Gronbjerg -

2000' bestyrelse er vi af den mening at 

Servicebutikken og de funktioner der er 

forbundet med den skal overleve. Ser

vicebutikken bliver stadig godt besøgt 
og der er også besøg til Politiet der 

kommer hver tirsdag kl. 14. Politiet har 

ikke så mange henvendelser at der kan 

blive tid til at opholde sig i butikken ret 

længe. Sa derfor beder vi om at de der 

har ærinder til politiet kommer kl. 14. 

Det kan ske at landbetjenten udebliver. 
men det er på grund af at der opstår 

noget akut et eller andet sted i landbe

tjentens virkeomrade. ■

Kommende kampe på Grønbjerg Stadion 

Lørdag 27. september 
Søndag 28. september 
Søndag 28. september 
Søndag 12. oktober 
Søndag 12. oktober 
Søndag 18. oktober 

kl. 16.00 JS - Vejle B 

kl. 10.30 Dame Junior - Vildbjerg SF 
kl. 13.00 DS - Stensballe IK 
kl. 12.10 Dame Junior - Ikast FS 
kl. 14.00 JS - Kolding IF 
kl. 16.00 DS - Silkeborg KFUM 
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11 Fodbold land - By 

Ved: Inge Lund-Nielsen. 

Det kunne altså lade sig gøre! 

Så fik BY-holdet endelig skovlen under 
LAND-holdet! 
Lørdag 23. august blev årets BY-LAND
kamp spillet på Stadion og BY-holdet 
brød LAND-holdets sejrsrække med 
2scoringer mod I .LAND-holdet indledte 
scoringerne ved 

Søren Nilausen, 
MEN mod alle forventninger, og ganske 
fortjent, scorede BY-holdet 2 gange - ved 

Søren Gregersen og 

Martin Gammelgaard. 

Det siges, at B V-holdets sidste scoring 
nærmere var et LAND-selvmål, så det 
kan være, at vi alligevel må sige, at 
LAND-holdet vandt? 

Her nyder BY-holdet sejrstrofæet og en flaske sejrsvand 
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BØRNEBY-LAND kamp 
Inden de voksnes kamp var børnene på 
spil. Som et nyt tiltag spillede byens børn 
mod landets børn og også her var BY det 
bedste hold. 
Trine Mikkelsen 
scorede BY-holdets 3 første mål og 
Lars Mortensen 
de 2 sidste, så børnene fra LANDET 
måtte se sig besejret med 5-0. 

Siddende fra venstre er det: Trine, Signe 
Claus. Frode, Peter, Thomas 
Sara og Lars 

1111 Røde Kors 

Ved: Else Pedersen. 

Grønbjerg - Videbæk afdelingen 

LandsindsamlinE d. 5. oktober 1997: 
For 7. år i træk gennemføres Dansk Røde 
Kors en husstandsindsamling, og vi vil i 
afdelingen igen i år forsøge at komme 
rundt til alle husstande. Her i Grønbjerg 
plejer der at være en flok friske børn og 
voksne, som gerne vil bruge et par timer 
på at hjælpe andre. Pengene fra landsind
samlingen går alle til Røde Kors hoved
afd., her bliver de brugt til katastrofefon
den. projekter som er i gang i nødlidende 
lande og til det hjælpearbejde. der foregår 
her i landet, såsom besøgstjenesten, før
stehjælp og varmestuer. 
Har du/ I lyst til at deltage som indsamler 

d. 5. oktober fra kl. ca. 930 så ring til

Else Pedersen tlf. 97 38 43 73 

bedst omkring kl. 1800 

Tøjcontainer: Røde Kors tøjcontainer til 
genbrugstøj, som står på parkerings
pladsen ved Brugsen, er blevet lidt ''ale
ne" siden genbrugspladsen på Nylandsvej 
er åbnet. Containeren vil derfor i septem
ber blive flyttet ned til genbrugspladsen 
og stå udenfor sammen med flaskecontai
neren. det vil så være muligt fortsat at 
kunne komme af med tøj til genbrug, 
både i og udenfor pladsens åbningstider. 
Gør brug af tøjcontaineren! ■ 
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li Kirken i 1997 

Ved: Formand Hanne Kjærgaard 

I året hvor Grønbjerg fylder 100 år sker 
der også noget ved vores gamle kirke. 
Blytaget er ved at blive lagt om, og det er 

meget bogstavelig ment, da det gamle bly 
tages ned - smeltes om - og lægges op 
igen. Det gamle tag er skiftet af flere 

gange i 1923 - 1930 og 196 l. Tilsyns
førende arkitekt Knud Fuusgaard, Ring
købing har anbefalet at hele taget lægges 
om, i stedet for som først antaget kun 
dele af taget. Det er et spændende stykke 
arbejde at følge. Jeg kan ikke lade være 
med at fascineres af dette gamle byg
ningsværk fra ca. 1150, en gammel kul
turarv, som vi har ansvaret for at vedlige

holde på bedste måde. ■ 

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

Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70 

Peter Ø. Christensen 97 38 42 78 - Biltlf: 30 95 47 78 

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

ed: Emsl Mølgaard Ollosen. 

H !ene Nielsen, Algade 6. Gronbjerg. 
dode den 20. juli 1997. Helene ielsen, 
fodt Pedersen_ blev fodt den 2. juni 1915 
i Sønderkjær, orre Omme sogn som 
datter af gårdejer Kristian Pedersen og 
hustru Karen født Thomsen. Her i Son
derkjær voksede hun op sammen med 
sosteren Nanna ielsen. Der var meget 
at se til for familien. for faderen dyrkede 
heden op på gården Sønderkjærsvej 24. 
Senere overtog forældrene garden Son
derkjærsvej 22. Der ar hårdt brug for 
H lcne ielsens arbejdsindsats i hjem
met. men efter sin konfirmation tog hun 
plads i huset forsk llige steder. Den 4. 
maj 194 l ble Helene Nielsen i orre 
Omme kirke iet til handelsmand Emil 

ordensmenneske, huset blev holdt, der 
var rent og propert overalt. Både Helene 
og Emil Nielsen havde stor interesse for 
haven som blev passet punktligt og var 
en pryd for øjet. Denne deres fælles 
interesse kom ogsa andre til gode på den 
made. at Helene og Emil ielsen i en 
årrække var bestyrelsesmedlem.riter i 
ha eforeningen. De var med til at arran
gere gode og velbesogte ture for andre 
med samme gode interesse. En anden 
god beskæftigelse, der betød meget for 
Helene ielsen. var håndarbejde. Hjem
met bærer præg deraf ed smukke. sirli
ge broderinger af billeder der er indram
met og ophængt på æggene. Stole
betræk og andet har hun med flid og 
dygtighed broderet og givet et smukt og 
p rsonligt udseende. Også ørre Omme 
kirk har nydt godt af hendes evner pa 
dette område. Helene ielsen har både 

iels n. der var fodt og opvokset i Brej- været med til at sy og brodere en alter-
ning sogn. Ægteparret købte da ejen- dug og et altertæppe. Hun var tillige et 
dommen på Grønbjergvej nr.35. og den venligt, gæstfiit og omsorgsfuldt menne-
drev de nogle år, så flyttede de til AJgade ske, der gerne ville gøre noget for andre. 
32 i Grønbjerg og i begyndelsen af Da hendes fader, Kristian Pedersen de 
1960cme byggede de villaen på Grøn- sidste år. han levede, blev syg og affæl-
bj rg bakke. AJgade 6. Den har en meget dig. boede han hos Helene og Emil iel-
smuk beliggenhed. hvor de kunne nyde s n. hvor han fik en kærlig og god pleje 
den smukke udsigt over gnen mod s d. under det lange sygeleje. før han so 
Som handelsmand havde Emil ielsen stille ind mæt af dage. 
tra lt og var næsten daglig på farten. og For 7 - 8 år siden begyndte helbredet at 
nar han var til marked langvejs herfra. s igte for Helene ielsen, og den 12. 
kunne dagene blive lange før han sent no mber 1991 ble hun lammet og 
pa aftenen vendte tilbage til Grønbjerg måtte indlægges på s. gehuset. Hun fik 
og til hustruen. Helene Nielsen sad ikke mange år derefter i hjemmet i Grønbjerg, 
med hænderne i skødet og ventede. Hun men det var med et svagt helbred og det 
var en foretagsom. energisk og interes- havde ikke kunnet lade sig gøre, hvis 
seret kvinde. Hun var også et udpræget ikke hendes kære ægtemand Emil Niel-
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sen havde været så rask og rørig og 

havde kræfter, evner og energi og vilje til 

at passe hende og gå hende til hånde. På 

rørende vis gengældte Emil Nielsen de 

mange års gode ægteskab sammen med 

en flittig og dygtig hustru ved nu i en høj 

alder at tage sig af husholdningen. Han 

passede og plejede sin kære hustru om

sorgsfuldt og kærligt døgnets 24 timer. 

Helene og Emil Nielsen har altid gerne 

villet ud at køre en tur for at nyde land

skabet og naturen. Emil Nielsen fortsatte 

af og til med at køre ud sammen med 

Helene Nielsen for at glæde hende hen

des handicap til trods. Helene Nielsens 

lyst og interesse for sang og musik gjor

de. at musik til det sidste var noget af 

det, der kunne live op i dagligdagen. 

Helene og Emil Nielsen fik ikke selv 

børn, men de har begge vist sig som god 

og kærlig henholdsvis moster og onkel til 

Nanna og Poul Klidsbjers 3 sønner. 

Helene Nielsen blev pludselig alvorlig 

syg, og efter kort ophold på sygehuset 

sov hun stille ind. Hun blev derved skå

net for et langt og svært sygeleje til sidst 

og for at blive flyttet fra sit kære hjem til 

et plejehjem. 

EMMA MØLLER NIELSEN døde den 

26. juli 1997 på Spjald Plejehjem.

Hun blev født i Brejning sogn den 16.

oktober 1906 som datter af gårdejer

Peder Ni el sen og hustru Mette Margre

the, født Lauridsen. Hun var den

næstyngste i en søskendeflok på ni. Som

det var skik dengang måtte Emma Møl

ler Nielsen som barn hjælpe til på gården

både ude og inde. Efter endt skolegang

havde hun forskellige pladser i huset 

både på land og i by. og et år var hun 

kokkepige hos en tandlægefamilie i 

Ringkøbing. Den 15. maj 193 I blev 

Emma Møller Nielsen i Brejning kirke 

viet til bagermester Martin Møller Niel

sen. Parret overtog Grønbjerg bageri 

efter Martin Møller Nielsens moder. der 

var blevet enke nogle år forinden. Der 

var meget at se til, når både bagerbutik 

skulle passes. og der skulle føres en stor 

husholdning, da bagersvende og chauf

fører var på kost. Men Emma Møller 

Nielsen sagde med tilbageblik over den 

tid, at det var dejligt, for hun kunne godt 

lide at have travlt. Gennem flere år var 

hun den drivende og ledende kraft. da 

Grønbjerg bageri kørte ud og arrangere

de kaffeborde ved større fester og arran

gementer. Emma Møller Nielsen fik dog 

tillige tid til at deltage i husholdnings

foreningens møder og arrangementer og 

selv at være aktiv i foreningen. Sammen 

med ægtemanden Martin Møller Nielsen 

foretog Emma Møller Nielsen også man

ge rejser i ind- og udland. 1972 blev et 

hårdt år for Emma Møller Nielsen. for 

da mistede hun først sin søn Henning 

Møller Nielsen ved en trafikulykke den 

3 I .maj. Og den 9. december samme år 

døde ægtemanden. I den strenge tid har 

børn, svigerbørn og børnebørn været 

hende til stor og uvurderlig trøst og 

styrke. Hun kørte gerne ud på besøg, og 

det var med til at bevare livsmodet trods 

den store sorg og det smertelige savn. 

I begyndelsen af 60erne havde Emma og 

Martin Møller Nielsen bygget den dejlige 

villa på bakken ved Algade. og her kom 
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Emma Møller Nielsen til at bo, indtil 

hun kort for sin død flyttede til Spjald 

Plejehjem på grund af sygdom og alder

domssvækkelse. Emma Møller Nielsen 

fik et langt liv, og selv gav hun ofte 

udtryk for, at hun havde haft et godt og 

indholdsrigt liv og var meget taknemme

lig derfor. Halvfemsårs fødselsdagen og 

festlighederne i den anledning sammen 

med hele familien var en meget stor og 

god oplevelse for hende. Emma Møller 

Nielsen har i de senere år i perioder 

været syg, da så hun altid taknemmelig 

tilbage over det liv, som hun havde levet 

og var uden bitterhed indstillet på , at 

hendes levetid her på jorden snart kunne 

være forbi. Hun havde et positivt livssyn 

og elskede den brogede verden trods al 

dens nød og strid. Til allersidst havde 

sygdom og alderdomssvækkelse dog 

røvet så meget , at hun var træt og mæt 

af dage og ønskede at sove stille ind. Og 

det ønske fik hun opfyldt. Emma Møller 

Nielsen efterlader sig to døtre, sviger

børn, 7 børnebørn og 5 oldebørn. ■ 

Kirkeligt Samfund 

Husk brød og kop ! 

Tirsdag d. 21. oktober kl. 1�0
• 

Enes Begovic, Grønbjerg 

Emne: 

"Fra Jugoslavien til Danmark" 

Tirsdag d. 11. november kl. 1�0
• 

Lærer Poul Thomsen, Sørvad 

Foredrag 

Alle er velkomne på Grønbjerg Skole. 
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HØSTFEST 

I GRØNBJERG FORSAMLINGSHUS 

lørdag den 27. september 

Klokken 19°0 til ca. 1 °0 

Tag naboer, venner m.fl. med til en af årets store fester 

i Grønbjerg forsamlingshus. 

Menuen består af: 

Blinis pandekager 

Mørbrad m/gemyse og ovnstegte kartofler 

Rubinsteinkage 

38 

Entre: Kr. 150,-

Drikker medbringes 

Efter spisning spiller Knud Erik Agerskov 

op til dans. 

På festlig gensyn 

Grønbjerg Sogneforening 

Tilmelding senest torsdag den 25. september til: 

Jørgen Oemant tlf. 97 38 41 87 

Tommy Kjeldgaard 97 38 43 35 eller på opslag i brugsen. 
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■ Ministue.

Ved: Susanne Bagge. 

MlNlSTUE ÅBNER I GRØNBJERG. 

Kom og vær med i Ministue i Grønbjerg. 
Vi modes hver anden tirsdag (i ulige 
uger) med start tirsdag den 9. september. 
Vi mødes i Børnehuset (indgangen ed 
skolen) kl 09.00 - 11.15. 

Ministuen er åben for alle der går hjemme 
og passer deres bom. Vi er mødre med 

børn i alle aldre fra de endnu ufødte til 3-
4 år gamle. 

Vi skiftes til at medbringe kage eller 
lignende og splejser om kaffe og te. 

Da vi er i skolebørnenes lokaler er der 
ikke så meget legetøj. så det er nok en 
god ide at medbringe lidt legetoj. De 
storre bom må meget gerne benvtle Bor
nehusets legeplads under opsyn. 

Sundhedsplejersken vil komme en gang 
imellem.■ 

Opbygning af stenbede. 

Mandag d. 20. oktober kl. 1930

på Ørnhøj Hotel 

Foredrag og lysbilleder 

ved regionsformand Per Husted 

Vinding-Vind havekreds deltager. 

efter foredraget er der 

Generalforsamling 

Lørdag d. 29. november: 

Julemarked i Grønbjerg 
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11 Billardklubben. 

ed: PR-chef Frank Kjær. 

Gronbjerg Billardklub har afholdt den 
årlige generalforsamling. Afstemningen 
om bestyrelsesposterne gav en smule 
rokade i rækkerne og efter en konstitu
ering kom bestyrelsen til at se således ud: 

DK BENZIN 

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

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

Fom1and: 
Per Johansen 

1æstfonnand: 
Claus e tergård 

Kasserer: 
Henning B. Møller 

Turneringsleder: 
Jan E. Jensen 

PR: 
Frank Kjær■ 

97 42 76 

Grønbjerg Sand

og grusgrav 
v/ Knud Pøl 

Holstebrovej 28, 6971 Spjald 

Alt i: 

• Stabil grus

• Støbe sand

e Fyld sand 

Jordarbejde udføres med: 

• Gummiged

• Gravemaskine

• Rendegraver

97 38 43 86 - Biltlf.30978186

- .
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Udflugt 8. okt.97 

Udflugten i Familie og Samfund går 
til Annex Lys i Sdr. Nissum, hvor vi ser hvordan de 

laver lys, der er mulighed for at købe lys, 
derefter kaffe på en kro. 

Afgang fra Grønbjerg P-plads kl. I 9
00 

Tilmelding senest d. 1. okt. 97 på liste i Brugsen eller 
Karin Demant tlf. 97384187, Annette Petersen 97384139 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

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

of\.GUG\J�RER ·noN
e,KSPEO\ 

pos1 
uos�LG

��NOKØBS 

sRøo\JOSP..LG & LO-rTO 
oNUNE 1\PS 

Vi er til tor dig! 
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Fem piger i Grønbjerg får hver sin flise 

Den første bestyrelse i Grønbjerg Børnehus sætter deres fodaftryk i en flise 
ved 5 års jubilæet den 30. august 1997 

■ Nye Laudrupper

Ved: Susanne Bagge 

AT SPILLE FODBOLD I 

GRØNBJERG - EN SAMTALE 

MED TO NYE LAUDRUPPER 

I august var Mikro 89 afsted til to 
turneringer Anders And Cup og VM i 
Spjald, vi har spurgt to af de håbefulde 
kommende landsholdspillere (Jacob 

Sand Larsen og Jacob Mohr Hansen) 
om deres indtryk af turneringerne. Der 
er tale om et par rutinerede spillere: 
Jacob Sand har spillet fodbold i 2 år og 
Jacob Mohr har spillet i 3 år. Drengene 
kunne bedst huske VM i Spjald hvorfor 
interviewet mest handler om denne 
turnering. 

Deres udsendte: Fortæl lidt om Anders 
And Cup og VM i Spjald. Var det 
sjovt? Var der mange med? Lavede I 
nogle mål? Hvad var det sjoveste? 
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JS og JM: VM var ret sjov for jeg 
scorede 5 mål (JS) og jeg scorede 4 mål 
(JM). VM var det sjoveste for der 
spillede vi i luft.bane og det er altså 
rigtigt sjov, sjovere md på m almmde-
lig bane for boldm ryger ikke så langt 
væk. Vi var kun tre spillere på hvert 
hold. Vi var rimelig mange afsted mm 
vi husker ikke hvor mange. Vi spillede 
ca. 5 minutter ad gangen. Vi spillede to 
kampe, dm første vandt vi, men den 
anden tabte vi, mai det var altså kun 
med et mål. Det sjoveste var når man 
scorede ( og her må deres udsendte 
indskyde, at så havde de to unge herrer 
det vist meget sjovt med det antal mål 

de hver især kunne score). Det var også 
godt for vi fik hver m T-shirt og safte
vand. Det er altså rigtig sjovt at spille 
på luftbane, jeg (JM) kunne godt tænke 
mig hvis vi spillede på almindelig bane 
3 gange og så luftbane den 4. gang. 

Deres udsendte: Er det sjovt at spille 
fodbold og hvad er det sjoveste ved at 
spille fodbold? 

JS og JM: Det er sjovt at spille fodbold. 
Der er ikke noget der er specielt sjovt, 
det hele er sjovt. Vi glæder os også 
rigtig meget til vores fodboldafslutning 
for der skal vi til llliborg i Badeland og 
det er min fødselsdag (JM). 

Vi vil sige mange tak til de to unge 
herrer og håber de får mange flere sjove 
kampe i fremtiden med masser af mål. 

■ Læseklubben

Ved: Else Pedersen og Helle Engestoft 

Vi har været i gang ca. I år. Indtil nu 
har vi læst 8 bøger, været omkring 
lige så mange forfattere. Nogle har 
fået lyst til at læse mere af den 
samme forfatter, andre mener en bog 
var rigeligt, men der har altid været 
en masse at diskutere og drage 
sammenligninger med. 
Vi mødes på skolen ca. I gang om 
måneden. Bøgerne låner vi hos 
Torben Vestergaard, så indtil videre 
har det været udgiftsneutralt. 

Evt. nye interesserede er velkommen. 
Else 97384373 - Helle 97384332 

tf/ 97384112 

_A/,,ti
ltlj

3tdør 

8.00 - 12.00 
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Billeder fra børnehusets 5 års jubilæum og sommerfest 
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VIKINGEN ER LØS 

På denne side vil vi fremover tage forskellige emner op. Det kan være af 

vidt forskellig art. Grovheder, ufine metoder, o.s.v. o.s.v., men vi har lovet 

hinanden og vi lover også jer kære læser, at der vil ikke forekomme 
billeder som er optaget W1der paparazzi-lignende omstændigheder. Det vil 
også give sig selv idet redaktionen ikke råder over linser til kamaraet der 

er over 50 mm hvor paparazzierne benytter telelinser på over I 000 mm. 
Redak.1-ionen råder heller ikke over midler der kan honorerer en paparazzis 
krav. 

Fra sædvanligvis velorienteret kilde har vi erfaret at Brugsens Bestyrelse 

går ind for gen-Brugs-uddeler. 

V i har overvejet at tage et tema op som har ligget mange mennesker i 
Grønbjerg og nærmeste omegn meget på sinde. Netop problematikken om 

hvordan man laver et godt læhegn. Vi har overvejet at gå til mjiljømyndig
hedeme eller at frekventere Skov- og Naturstyrelsen eller Hedeselskabet 

men lige uden for vor dør har vi observeret et pragteksemplar inden for 

området. Hvis udviklingen fortsætter vil hovedvej Al l ligge i læ inden 
iirtusindski ftet. 

Et af Gronbjergs mere karakteristiske læhegn 
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På disse to sidste sider vil vi i de næste 9 
- 10 Runesten gengive Nr. Omme Kirkes
historie.

Thorkild Munk, Ørnhøj har skrevet om 

Nr. Omme Kirke. Hans interesse for 
middelalderkirker "gik ud over" Nr. 
Omme kirke idet kirken var en "god 
model" som kan betegnes som "en no

genlunde typisk middelalderkirke" med 
hensyn til livsforløb og historie. 

Thorkild Munk har holdt flere lysbilled
foredrag om middelalderkirker med 
udgangspunkt i Nr. Omme Kirke. 

Værket er skrevet i 1989 

Nr. Omme Kirke 

Den første gang man finder Nr. Omme kirke 

nævnt er i "Ribe Oldemor", som er et perga

menthåndskrift fra omkring 1330, hvori Ribe 

Dornkapitels rettigheder og adkomster er 
indført. 

l dette håndskrift er "Om Kirke" indfø11 med
en afgift på fire skilling til sysselprovsten.

Næste gang man finder kirken nævnt er i

l 525, da måtte alle landets kirker betale til en

. hær, der skulle holde Chr.d.II ud af landet. 

Ved den lejlighed betalte Nr. Omme kirke I 0 

mark. 

Omkiing vore gamle kirker er sognene dannet 

af de folk, der naturligt søgte den samme 

kirke, deraf navnet "sogn". Sogneindelingen 

er meget gammel her i Danmark, og de gamle 

sogneskel har holdt sig næsten uforandrede 

gennem mange århundrede. 

I almindelighed ligger de gamle kirker midt i 
sognet. Derfor ser det mærkeligt ud, at kirken 

ligger så "skævt" i Nr. Omme som det er 

tilfældet, hvor der kun er halvanden kilometer 
til Brejning skel, men næsten otte kilometer 

til Vind skel. 
Det er nærliggende at antage, at grunden 

ganske enkelt er den, at den første bebyggelse 
har været omkring det sted, hvor kirken 

ligger, og derfra har bredt sig ud over sognet, 

men der kan også være andre grunde, for en 

del af de gamle middelalderkirker er bygget, 

hvor der tidligere har ligget en trækirke og 
nogle af disse er opfø11, hvor der har ligget en 

"helligdom" i hedensk tid, - altså længe før 

landet blev inddelt i sogne. 

Om noget sådant er sket, hvor Nr. Omme 

kirke ligger er der ikke fundet bevis for. Ved 

kirkens restaurering i 1961 blev der ikke med 

sikkerhed fundet rester af stolpehuller, som 

kunne tyde på tidligere bebyggelse. 

Men der er nogle forskere. der mener, at de 

kirker, der er nævnt i "Ribe Oldemor" alle er 

bygget, hvor der før har ligget en trækirke. 

Fra de arkæologiske udgravninger ved Om

gaard fra vikingetiden kan vi se, at der fra 

hedensk tid har været stor aktivitet på egnen. 
Det ser endda ud til, at stedet har været bebo

et endnu længere tilbage i tiden, for da kir

kepladsen blev asfalteret fandt man en jemud

vindingsplads fra jernalderen. Den lå ca. I 0 
meter ud fra lågen og var ca. to meter dyh. 

pladsen var ret stor og fyldt med slagger fra 

jemsmeltningen. 

Kirkens placering er også på anden måde 

mærkelig. De fleste kirker ligger højt. så de 

kan ses viden om, men Nr. Omme kirke 
ligger for det første ikke højt og for det andet 
har stedet i gammel tid været omgivet af most: 
og sumpe på flere sider. Altså et meget usæd

vanligt sted at hygge t:n kirke. 

Selv om Nr. Omme kirke ikke havde tårn da 
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det oprindeligt hlev bygget, så har det allige
vel været en imponerende bygning, og selv 
om det ikke var sognets bønder, der stod for 
hyggeriet, så var det dog dem, der måtte gøre 
det store arbejde, det var at rejse et sådant 
hus. Det må have krævet en vældig arbejds
indsats, med datidens redskaber at få alle 
disse kampesten hugget til "kvadre". Der må 
også være foretaget en del kørsel med vogne, 
for det kunne fonnodentlig ikke undgås, at 
nogle sten måtte hentes langvejs fra, og kal
ken til at holde stenene sammen med hlev 
hentet i Daugbjerg. 
Selv om byggeriet har strakt sig over flere år 
så må det alligevel være gået ud over bønder
nes daglige arbejde, og da hefolkningstallet 
ikke var ret stor1 blev arbejdsbyrden for den 
enkelte det støne. Resultatet blev da også, at 
de fik rejst et gudshus, der kom til at stå som 
samlingssted for deres efterkommere i mange 
generationer. 
Efter reformationen skete der en forandring. 
Nu skulle man lære noget, man kunne ikke 
blive en god lutheraner uden at kunne læse 
sin bibel. Derfor blev det degnens opgave, at 
lære folk Luthers katekismus. Det blev be
gyndelsen til vor1 skolevæsen, så den danske 
skole er "et barn af kirken". Derfra stammer 
11gså. at der har været gejstlig tilsyn med 
skolen helt frem til 1934. 
Vel ved vi, at kirken er: "et gammelt hus", 
men til daglig tænker vi ikke over, at den 
faktisk er over 800 år. Det er mærkeligt at 
tænke paa, at indtil for hundrede år siden var 
den det eneste samlingssted i sognet. 
I kirken har vore forfædre i 20 - 30 generatio
ner samledes i såvel glæde som sorg. Der har 
de anråbt Gud om hjælp og beskænnelse når 
der var krig og fjenden brændte og plyndrede, 
og når pt:st og sot hærgede blandt folk og fæ, 
og der har de takket Gud når faren var over
st:kt. I kirken har sognets folk mødt hinanden 
i glæde vt:d dåb og bryllup og i sorg når en af 
deres kære skulle stedes til hvile i kirkegår
dens mdviede jord. 

Gennem årene har det ofte stået sløjt til med 
kirkens vedligeholdelse. Den, der opkrævede 
tienden glemte somme tider at bruge pengene 
til vedligeholdelse, og det var det tienden 
først og fremmest sl-..7.l!le bruges til, så bygnin
gen har til tider næm1est været forfalden, -
med utæt tag og revnede mure. På det onu·åde 
skete der en stor forandring da menighedsrå
det blev indføri ved lov i 1903. Efter den tid 
blev bygningen vedligeholdt og restaureret 
når den trængte til det. 
Menighedsrådet arbejde består først og frem
mest i at administrere kirkens økonomi og 
sørge for dens vedligeholdelse, men selvføl
gelig også i at ansætte dem, der skal passe 
kirken og varetage de kirkelige handlinger. 
Menighedsrådet ved Nr. Onune kirke har i de 
senere år taget en del andre initiativer. Såle
des har det siden 1974 anangeret den årlige 
udflugt for pensionisterne i Grønbjerg. Des
uden er der afuoldt aftengudstjeneste med 
fremmed prædikant. Der er også blevet anan
geret kirkekoncerier og salmesangsaftener og 
afholdt møder med foredrag i forsamlingshu
set. Alt sanm1en for at skabe støne interesse 
for kirken og det kirkelige arbejde. 
160-eme begyndte menighedsrådet, sammen
med Ømhøj kirkes menighedsråd at udgive et
kirkeblad, som i 1983 blev ændret og fik et
andet format og et mere moderne udseende.
I de senere år er kirken bleven germemgnben
de restaureret under tilsyn af eksperter fra
Nationalmuseet, ikke blot bygningen, men
også kirkegården og omgivelserne er i dag så
velholdte, at kirken aldrig før i sin ottohun
drcårige historie har været så smuk, som nu.

I næste nummer 

Hvornår blev kirken bygget 

Hvem byggede kirken 

Kirkens indtægter og udgifter. 
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Der går mange 
gode "ender" på 

et godt stykke 
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