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Grønbjerg i 100 år 

Algade 33 - den gamle smedie. 
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T REDAKTIONEN

Nvt:
I redaktionen har vi fået en opfordnng
til at Rturestenen fremover skal bringe
information om nyfødte i Crrønbjerg.

Der er tage/- kontakt til Sogrepræsten
og forespurgt, offi det er noget, han kan
være med til.
Vi vil også geme høre vores læseres

mening er der noget vi skal orientere
om fremover? Det skal selvfølgelig
være frivilligt.

Rtmestenen vil fremover være ude,n det

faste indlæg: "Der var engang", som

Palle Eriksen har stået for siden Rtrne
stenens start.
Palle E. har ønsket at stoppe, og det

har vi fuld forståelse for. Vi vil gerne

sige ham mange TAK, for de spænden-

de indlæg han har skrevet, indlæg, der

også har haft stor lokal aktualitet.

Forsiden:
Forsidebilledet er også de,nne guryet af
de ældre huse i Crrønbj erg- for den æl-

dre befolknings vedkornmende er huset
nok kendt som "den garnle smedie".

Huset på Algade 33 er knap 100 år
gammelt, det blev bygget i I9OZ af Jens

Peder Larsen. Han byggede nok også

smedien, for i 1916 efter J.P.Larsens

død sælger enken huset til smed Johan

Karl Simonsen. I de følgorrde år er der
flere ejere.

I 1925-26 overtager smedesvend IMads

Oluf lMadsen hus og forretrring. Han er

stabil og driver herfra smedeforretning
i over 50 år.
I huset har der også vær€t Tele,foncen-

traL lMads O. Madsen blev i 1928 gltt
med Stinn{Jakobine Kirstine Nielsen)
fra "Klidsbjetg", de fik een søn og s)^/
piger. Den yngste datter Aase var på

Cnønbjerg Telefoncentral, og i 1955
blev centralen flyttet fra Algade 30 til
Algade 33. Her var centralen til den

blev atrtomatiseret i 1969.
Huset ejes i dag af Kriste,n Je,nsen, han

er pensioneret, men har i mange år ar-
bejda på Crrønbjerg Tqlværk.r

RUNESTENEN

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

lnge Møller Madsen (imm), Bymarken 6.
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Skribenter:
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■ Nyt fra Byrådet
Ved: Gudrun Nyborg 

Otte år er gået, siden en journalist efter 
mit valg til byrådet spurgte, om ikke 
min alder, 60 år, bekymrede mig, når 
jeg skulle starte på noget helt nyt. Det 
mente jeg selvfølgelig ikke. Alt var 
ukendt og spændende, og jeg glædede 
mio men var også benovet over, at det 

:::,, 

var rrug, der skulle repræsentere 
Grønbjerg. 
Nu nærmer afslutningen sig, og på en 
måde kan jeg også glæde mig til det. 
Hvordan er det så gået? På det jævne 
vel, men det må andre dømme om. Jeg 
har haft en god tid sammen med enga
gerede kolleger og ansatte på rådhuset. 
Arbejdet har givet udvidet horisont og 
større forståelse for f.eks. sociale pro
blemer, for skole- og børnepasnings
situationen og for at få behovene og 
ønskerne til at balancere med de penge, 
der er til rådighed. 
Ved at kende arbejdsgangene finder 
man ud af, hvorfor ting tager så lang 
tid. Dog måske ind imellem endda eks
tra lang tid, fordi det vigtigste grundlag 
for en beslutning - nemlig den langsig
tede plan - ikke er kommet på plads. At 
planlægge for fremtiden er nok det 
sværeste af det hele, - og pludselig 
dukker der alligevel uforudsete sager 
op. Og hvad så? Tillægsbevillinger! 
Går man ind i det politiske for at få 
mere magt til at lave om på verden? 

Ikke jeg. Det havde aldrig været i mine 
tanker, at jeg skulle beskæftige mig 
med sligt. Men alligevel har man da 
ønsker og - synes man selv - velbe
gnmdede krav, som ikke er til at kom
me udenom. Nogle gange går det, som 

man gerne vil, andre gange ender det 
modsat. 
Jeg mindes endnu første gang, jeg dri
stede mig til at sige noget i byrådssa
len. Errmet var pædagogisk ansvar. Her 
var endelig noget, jeg vidste noget om. 
Men, nej. Et medlem påstod at kende 
mere til det pædagogiske en G.N., så 
jeg tabte. 
Nu er det ikke mine erindringer, der 
skal skrives, men mange oplevelser er 
det blevet til. Oplevelser i et fælles
skab, som jeg ganske sikkert kommer 
til at savne. Men eftersom livet jo er en 
engangsforestilling, bliver tiden kostbar 
og må bruges med omtanke. 
Jeg vil slutte med at sige tak til mine 
vælgere for, at I har givet mig mulighed 
for at være med i Videbæk Byråd i 8 
år, og at ønske et godt valg for Grøn
bjerg d. 18. november. ■ 
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� Servicemeddelelser %li 

Læge H. Thomsen Klip og Krøl: Brugsen: Landbobanken: 
Tlftid: 800 - 900 Mandag: 900 - 1730 Mandag: 8°0 - 1730 Mandag: 930 - 12°0 

Konsultation: Tirsdag: 900 - 1730 Tirsdag: 8°0 - 1730 Tirsdag: 930 - 12°0 

efter aftale Onsdag: Lukket Onsdag: 8°0 - 1 730 Onsdag: 930 - 12°0 

Torsdag: 900 - 1730 Torsdag: 8°0 - 1730 Torsdag: 1330 - 1730 

Tit: 97 38 40 50 Fredag: 900 - 1730 Fredag: 8°0 - 1 8°0 Fredag: 1330 - 1630 

Lørdag: Lukket Lørdag: 8°0 - 12°0 

Grønbjerg Søndag: 8°0 - 12°0 Tit: 97 38 40 49 
Folkebibliotek: Tit: 97 38 42 85 Brødudsalg & aviser 
Mandag: 15°0 -1 7°0 

Torsdag: 1 8°0 - 20°0 Grønbjerg Kro: Postekspeditionen: Bentes Salon: 

Mandag: Lukket Alle hverdage: Mandag - Onsdag 
rn: 97 38 41 77 Tirsdag: 11 °0 - 23°0 930 - 12°0 

& Fredag: 8°0 - 1 2°0 

Onsdag: 11 °0 - 23°0 Posthuset er lukket Lørdag efter aftale 
Grønbjerg - 2000 Torsdag: 11 °0 - 23°0 fra 

12°0 - 1330 

Servicebutik: Fredag: 11 °0 - 02°0 Tit: 97 38 41 12 
mandag, tirsdag & Lørdag: 11°0 - 02°0 Post indleveret ef-
onsdag 15°0 -18°0 Søndag: 11 °0 - 23°0 ter 1330 bliver sendt Genbrugspladsen: 

torsdag 15°0 - 1 745 ef-terfølgende hver- Nylandsvej - åben 
fredag 1315 - 1515 dag. Lørdag 1 0°0 · 1 2°0 

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

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1 8°0 Søn-og helligdage kl. 1 745 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 12°0 

Rutebilernes informationscentral: 

Mandag -fredag kl 8°0 - 20°0 

Lørdag kl 8°0 - 1 5°0 

Søndag kl 1 1 °0 - 22°0 

Tit: Videbæk 
Ringkjøbing 
Holstebro 
Skjern 

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

Vagtlægen: 

Biblioteket: 
Billardklubben: 

97 84 18 00 

T. Vestergård 
Per Johansen 

97384177 
97384276 

By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285 
Byrådet: Gudrun Nyborg 97384121 
Børnehuset Best: Susanne Andersen 97384362 
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 
Dagplejerep.: Marlene S. Høj 973811 57 
Forsamlingshuset: 97384383 
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 
Havekredsen: Ingrid Engestoft 9738401 O 
Hjemmeplejen: 97172433 
Familie & Samf: Annette Petersen 97384139 
ldrætsforeningen:lnge Lund-Nielsen 97382162 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 
Kirkeligt Samf: Villads Kyndesen 97384073 
Klubhuset: 97384076 

Alarmcentralen: 11 2 

Landbetj: 
Lokalhistorisk: 
Lægen: 
Menighedsrådet: 
Musikforeningen: 
Nr. Omme 
Posthuset: 
Præsten: 

Karl Werge(Videb) 97171030 
N. Peder Svendsen 9738411 O 
Henrik Thomsen 97384050 
Hanne Kjærgaard 97384094 
Birgit T. Jensen 97384397 
Kirkekontor 97384696 
Brugsen 97384042 
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./Flagalle Jørgen Demant 973841 87 
Ungdomsklubben:Karen Bak 97384349 
Venstreforen: Jørgen Demant 97384187 
Vandværket I Leif Tange 97384284 

f Jørgen Kristensen 97384259 
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■ Skolebestyrelsen

Ved: Formand Jørn Bak 

Hver gang jeg sætter mig for at skrive 
dette indlæg, tænker jeg : hvad har 
interesse for de mennesker der ikke selv 
har børn på Grønbjerg Skole ? 
Som skolebestyrelsesformand betragter 
jeg det som min opgave også at holde 
brugere og andre interesserede, udover 
elev- & forældrekredsen, underrettede 
om, hvad der foregår på og omkring 
skolen, og det håber jeg indlæggene i 
Runestenen er med til. 
Noget af det meget synlige er det ekstra 
klasselokale der skabes, ved at lukke 
den sidste niche ud mod Algade. I 
samme forbindelse er der inde på 
g:ngen lavet en midlertidig skillevæg,
sa det nu fysisk er delt op, hvilken del 
Børnehuset "låner" af skolen indtil 
videre - nemlig den "østlige" ende af 
gangen og sanglokalet. 
Vi håber denne midlertidige løsning kan 
fw1gere. Vi ser det som en vigtig 
opgave, at vi i fællesskab kan løse de 
problemer der kan opstå, men vi er ikke 
blinde for, at det har sin begrænsning 
hvor meget vi kan "lappe" på vores 
skole og Børnehus, for at skabe gode 
rammer til alle vores dejlige unger. 

Den 3. november havde vi det årlige 
stormøde, med skolen og børnehuset 
som arrangør. Lederen af Børn- & 
ungerådgivningen, Steven Basnov, 
fortalte om rådgivningens opgaver 
m.m. Vi var ca. 30 forældre samlet til
en hyggelig aften.

Som de fleste vil vide har 
kommunalplanen været lagt ud til 
debat, bl.a. på det "offentlige" 
Grønbjerg 2000- repræsentantskabs
møde på Grønbjerg Skole, den 22. 
oktober. Fra skolens side har vi knyttet 
enkelte kommentarer til planen. Det 
fremgår, at "der på Grønbjerg Skole vil 
mangle et enkelt klasselokale". Det 
ønsker vi slettet - vi mangler ikke et 
klasselokale, hvis vi, som lovet, rar 
bygget et nyt Børnehus. Det fremgår 
endvidere, "at den nuværende skole
struktur tænkes bevaret, dog ikke 
nødvendigvis med den samme status. 
Flg. årsager kan være medvirkende til 
at de ældste årgange evt. fordeles pi 
naboskoler : pædagogiske hensyn, 
undervisnings-mæssige hensyn, for
ældreønsker eller kommunaløkono
miske hensyn". Disse overvejelser er vi 
enige i, men kunne godt tænke os en 
tilføjelse, hvoraf det fremgår, at det 
primært må være ud fra forældrenes 
ønske, hvis skolens status skal ændres. 
Vi mener, at forældre, elever og lærere 
til enhver tid vil være kompetente til, 
udfra ovennævnte hensyn, at tage denne 
beslutning. 

Jeg har den 29. oktober deltaget i det 
årlige, såkaldte "formandsmøde", hvor 
de 8 skoler's skolebestyrelsesformænd 
mødes med BUK. Udfra bestemmel
serne i den ændrede Folkeskolelov 
debatteredes det, om vi i vores kom
mune skal have et såkaldt, "Rådgivende 
organ", som bindeled mellem 
politikerne og de enkelte skolebesty-
relser. Det er der ikke umiddelbart 
stemning for - istedet ønsker BUK at 
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mødes med skolebestyrelserne fast 2 
gange årligt - dels et møde med alle i 
skolebestyrelserne og dels et møde med 
formænd/næstformænd. Herudover 
lægger BUK op til et såkaldt 
"dialogmøde", hvert 2. år, hvor de 
kommer rundt og besøger de enkelte 8 
skoler og deres bestyrelser. 

I november måned afholder elevrådet 
elevfester i 2 omgange - fredag den 14. 
for de yngste, og fredag den 28. for de 
ældste. Der bliver spisning og dans til 
moderne diskoteks-musik, og hvis ellers 
det går, som det plejer, skal de nok få 
nogle gode fester. Vi har på Grønbjerg 
Skole et dygtigt og aktivt elevråd. 

Overskuddet går til elevrådets "kasse", 
som de selv forvalter. 

Ellers er vi bl.a. stadig optaget af at 
arbejde med vores virksomhedsplan og 
med det kommende skolebestyrelses
valg - og så varer det jo i øvrigt ikke 
længe før forberedelserne til Julemåne
den begynder. Som noget lidt specielt i 
år, holder skolen Juleafslutning på en 
lørdag, nemlig lørdag den 20. decem
ber, hvor der om morgenen er 
Julegudstjeneste i Omme Kirke. 
Og når talen falder på kirken, glæder 
vores konfirmander sig meget til, at 
Ottosen kommer tilbage, så konfirmati
onsforberedelserne kan fortsætte. Men 
selvfølgelig er det dejligt at sove længe 
tirsdag morgen. ■ 

Åbent hus fredag d. 28. nov. 97 
Grønbjerg Hjemmet 

fra kl. 1400 
- 1700

Udstilling af aktiviteter som beboerne har lavet 

Lotteri + gættekonkurrence 

Salg af: gløgg, vafler 

sodavand, kaffe/ te 

Venlig hilsen 

Beboere og personale 
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RUNESTENENS 

100 ÅRS JUBILÆUMS 

Konkurrence 

GRØN BJERG 

1897 -1997 

N .B.: sidste chance for at være med i konkurrencen 

Kend din by og vind et 14" fjernsyn! 

Spørgsmålene i den sidste konkurrence: 

- Hvor lå Grønbjerg Mejeri?

- Hvornår startede Grønbjerg Møbelindustri?

- Hvornår startede børnene i den nuværende
Grønbjerg Skole ?

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

Til julemarkedet lørdag d. 29. nov. 97 kl. 13
°0 

(på GB-2000's stand) 

udtrækkes hovedpræmien: et 14" fjernsyn 

fjernsynet er delvist sponsoreret af: JK Radio og TV v/Peer Vestergård, Spjald 

Besvarelsen skal være redaktionen i hænde senest fredag d. 28. november 1997. 
Max. l svar pr. person pr. konkurrence. 
(Opgaveredaktion og deres familier kan ikke deltage i konkurrencen). 

Vinder af sidste konkurrence: 

Claus Nielsen, Frydendalsvej 3 - TILLYKKE 

Løsningen på de tre spørgsmål: 
I. Hvornår fik vi læge i Grønbjerg?
2. Hvorlænge havde vi tandlæge i Grønbjerg?
3. Hvad boede tandlægen i Grønbjerg ?

8 1897 - GRØNBJERG - 1997 
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_■_S_u_n_d_he_ d ___ � 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

Alle levende organismer har et forsvar 

mod fjender. Vores krop forsvarer sig 

mod sygdoms fremkaldende bakterier 

og virus på flere forskellige mader. 

Huden danner et godt værn og er sam

tidigt tæt overgroet af forskellige bak

terier. som er vel tilpassede, og noget 

lignende gælder for slimhinderne i luft

vejene, halsen og maven. 

Hvis man kan. skal man undgå at skade 

disse bakterier. De er dog så vel tilpas

sede. at almindelig vask ikke fjerner 

dem. men kun de "fjendtlige". 

Derimod kan de skades af f eks. pe

nicillin og især af de såkaldt bredspek

trede antibiotika, så man kan risikere, 

at fa en ny betændelse oveni den, man 

behandler for, på grund af at balancen 

forrykkes. Derfor er der grund til at vi

se omtanke ved brugen af antibiotika. 

Når en "fjende" alligevel kommer igen

nem "det ydre forsvar", træder de hvide 

blodlegemer i aktion. Nogle af dem kan 

simpelthen spise en bakterie, andre kan 

fremstille immunglobuliner. som inak

tiverer bakterierne, indtil de kan blive 

ædt 

Hvis "fjenden" er kendt fra tidligere, 

ved immunforsvaret, hvordan den skal 

tackles. Hvis ikke. skal det først læres, 

og så kan man godt nå at blive syg, in

den det lykkes. Det samme gælder, hvis 

der er gået for lang tid i mellem. 

Nogle infektionssygdomme er som be

kendt livstruende. Mange af dem kan 

man blive vaccineret imod. 

Hvis man f eks. bliver vaccineret mod 

influenza. reagerer immunforsvaret, 

som om der er en "invasion" på vej, og 

når "invasionen" så kommer, er alt pa

rat til at tage imod. ■ 

SPISE

KARTOFLER 
Sort: Økologisk Sava 

1 O eller 25 kg • 3,50 kr. pr. kilo 

- Kan evt. leveres.

SadL� 
Spåbækvej 2 • Grønbjerg 
Tlf: 97 38 40 09 
Øko.Reg.Nr. 21611 
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10 

Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS 

Afholder Generalforsamling 

Onsdag d. 26. november 1997 kl. 19
30

Også i år begynder vi med virk

somhedsbesøg, denne gang hos: 

Grønbjerg Møbelindustri A/S 

Højrisvej 1, Grønbjerg 

Generalforsamlingen fortsætter herefter på 

Grønbjerg Kro kl. ca. 2030

Dagsorden: 1 : Valg af dirigent. 
2.1: Årsberetning. 
2.2: Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab. 
3: Beslutning om anvendelse af årets 

overskud eller dækning af evt. tab. 
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Evt.

P.b.v.

John Asmussen. 
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■ Børnehuset

Ved: Lone Rabjerg 

Da vi i det indeværende år har haft ikke 
færre end 3 indbrud med ødelagte døre/ 
vinduer og mange ærgrelser over stjål
ne penge til følge, har vi besluttet, at 
det er slut med rede penge i børnehuset. 
Fremover går forældrenes indbetalinger 
gennem banken. Det betyder, at vi ikke 
længere vil have penge liggende til fri
stelse for svage sjæle. 

Lygtefest 
Fredag d. 31.10. var der den årlige 
lygtefest i børnehuset. Det er blevet en 
tradition, at fejre mørket med at tænde 
lys - eller også er det omvendt. Der er 
jo noget med en hedensk fest som den 
katolske kirke har overtaget og kaldt 
Allehelgensdag, tilegnet alle de helge
ner, der ikke havde deres egen særlige 
dag. Vi danske har aldrig været så ka
tolske. at det har gjort noget, så den 
protestantiske kirke fejrer det d. 2.11., 
som en mindedag for alle afdøde. 
Vor fest var en stille, smuk aften med 
over 100 fremmødte, og det var et 
stemningsfuldt syn med små og store 
som bevægede sig op ad Algade med 
lys/ lygter i hænderne. Efter gåturen 
var det godt at komme tilbage til vam1e 
pølser, gløgg, kakao, te og kaffe. Alle 
hyggede sig og snakkede i græskarlyg
ternes skær. 
Næste arrangement er julefesten for 
børn og forældre d 27. november 97, 
og så er der en dejlig forventningsfuld 
december at glæde sig til. 

■ Børnehuset

Ved: Susanne Andersen 

Vi har haft valg til bestyrelsen i Grøn
bjerg Børnehus. 
Bestyrelsen ser således ud: 
Formand: Susanne Andersen 
Næstformand: Ilse Asmussen 
Sekretær: Hanne Kæmpegaard/ Anne 
Bjerregaard 
Byggeudvalg: Allan Sand 
Personale repræsentanter: Leder Lone 
Rabjerg, souschef: Lis Kristensen 
Rep. i GB 2000: Susanne Andersen, 
suppleant. Ilse Asmussen 

Vi er i øjeblikket i gang med at udvide 
børnehuset, så vi får musiklokalet med 
fra skolen, det forventes at kan tages i 
brug d. 1.1.98. 

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

"}( 

97 38 42 85 
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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 



■ Ministue i Grønbjerg

Ved: Susanne Bagge 

Det var med stor spænding at ministu
en blev startet op: kommer der nogen, 
er mødrene i det hele tager interessere
de? Jeg ville have 
været mere end 
tilfreds hvis VI 

bare kunne samle 
6 mødre + børn. 
Men heldigvis kom 
alle mine foruro
ligheder til skam
me, vi mødes nu 9 
mødre med 11 
børn (nr 11 er lige 
startet og nr I 2 
ventes snart) 1 

børnehuset tirsda
ge i ulige uger fra 
kl. 900 - 11.15. 
Vi skiftes til at 
tage brød med og bruger så tiden på 
børnesnak, medens de små poder leger 
rundt. Ind imellem får vi besøg af 
sw1dhedsplejersken. HLm var sidst på 
besøg tirsdag den 21. oktober hvor hun 

GJDANA 
VINDUER� 

startede med at måle og veje de små. 
Derefter fortalte hun om feberkrampe 
og infektionssygdomme. 

Hvis du synes dette lyder som noget for 
dig og du går hjemme med dit barn 
mellem O og 3 år så kig ind næste gang. 

l; :I: r'
. ,":1 

,1 

I •• :l 

I '. ;. 

� ··�· 

Vi er i Børnehuset, og du skal ind af 
den indgang der er lige ved siden af 
cykelstativerne i skolegården Kom 
bare der er altid plads til en til. ■ 

Ømhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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1 følge overenskomsten pålægger amtet alle prak

tiserende læger informationspligt overfor vore 

patienter. 

Vi har nogle brochurer liggende, som kun de 

færreste ser. Jeg har derfor valgt at bringe en 

meddelelse i Runestenen: 

Henrik Thomsen 

Algade 8 

Tlf. 97384050 - Fax. 97384133 

Speciallæge i almen medicin. 

Diplomer i manuel terapi. 

Telefontid mandag til fredag fra 8-9. 

Medicinbestilling bedst inden kl 12. 

Telefonen tilkobles telefonsvarer kl 16. 

Konsultation efter aftale fra 9-17. 

Principielt ingen ventetid. 

Jeg har deltaget i kurser i idrætsmedicin og lidelser 

i ryg og led, og kan tilbyde behandling heraf. 

Patienter, der ikke er tilmeldt min praksis, skal dog 

selv betale herfor. 



III Grønbjerg m 2000. 

Ved: Formand Mogens Ballegaard. 

Aktivitetscenteret 

Når dette læses er det forhåbentlig god
kendt i Byrådet. 

Såfremt sagen bliver godkendt i byrådet 

vil byggeriet tage sin begyndelse i foråret 

1998 eller så snart der foreligger en fær
dig plan med en tilhørende finansierings

plan. 

Udskriftet herunder er af skrift fra Møde

dagsorden til byrådsmødet d. 11. novem

ber 1997. 

Byfornyelsesprojekt i Grønbjerg 

Den 29. september 1997 vedtog økono

miudvalget at sende en ansøgning til 

Bygge- og Boligstyrelsen om forhåndstil

sagn til projektet. 

Ved brev af 15. oktober 1997 meddeler 

Boligministeriet bl.a., 

at der indenfor det maximale rammebe

løb på 2 millioner kroner skal afsættes 

50.000 kr. til evalueringsomkostninger. 

Evalueringen forestås og betales af Bolig

ministeriet. 

at der skal afsættes et beløb svarende til 

1.5% af de støtteberettigede udgifter til 

byggeskadefonden. 

at statsstøtte kan forventes med ca. 95% 

af udgifterne til forsøgsprojektet under 

forudsætning af, at Byrådet godkender og 

gennemfører det omtalte tillægsprojekt i 

tilslutning til forsøgsprojektet. 

at det fornødne plangrundlag henledes på 

inddragelse af de berørte parter forinden 

Byrådet træffer en beslutning . ...... side 16

Grønbjerg Vandværk 

afholder ordinær generalforsamling 

onsdag den 26. november 1997 kl. 20°0 

på Grønbjerg Kro. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelse og revisor.
På valg til bestyrelsen er Jørgen Kristensen og Peter Ø. Chri
stensen.

5. Eventuelt.

Bestyrelsen. 
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På baggrund af tidligere sagsfremstilling 
samt ovenstående bemærkninger fra 
Boligministeriet fremsættes herunder 
forslag til endelig byrådsbeslutning vedr. 
Grønbjergprojektet. 
Byrådet ønsker at medvirke til, at befolk
ningsudviklingen i Grønbjerg vendes til 
fordel for flere indbyggere, således at der 
i området stadig er basis for opretholdelse 
af skole, børnehus og andre offentlige og 
private servicefaciliteter til gavn for be
folkningen i området 
Den selvejende institution Grønbjerg -
2000 har ladet udarbejde en plan benævnt 
·'Helhedsorienteret byplan for 
Grønbjerg". Dele af denne plan vil Byrå
det i samarbejde med lokalområdet lade 
realisere. Byrådet har ansøgt Boligmini
steriet om at få del i midlerne fra landsby
puljen, og ministeriet har udtaget Grøn 

bjergprojektet som tilskudsberettiget 
forsøgsprojekt. 

Grønbjergprojektet opdeles i 2 sammen
hængende afsnit, 
- et forsøgsprojekt med særlig statsstøtte
efter byfornyelsesloven § 69.
Dette projekt omfatter etablering af en ny
multisat samt 2 møde- og klublokaler i
tilknytning til Grønbjerg Skole og
- et tillægsprojekt finansieret dels ved
privat indsamling, dels ved fondsmidler 
og dels ved kommunal finansiering. 
Tillægsprojektet omfatter arealerhvervel
se, ombygning af skole og børnehus. 
inventar til multisaL indgang/ cafeteria, 

lokalarkiv, klublokale i tilslutning til de 2 
møde- og klublokaler, der indgår i for
søgsprojektet samt parkerings- og flise
arealer..... . ..... side I 7 

Efter lang tids arbejde i Algade mangler der nu kun et lag bakkegrus på hævefladerne, lys i 

lamperne, fjernelse af de gamle træmaster og - plantning af træer som Sogneforeningen tager sig 

af 
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Finansieringsoversigt: 

Der kan opstilles folgende finansieringso

versigt vedr. forsogsprojektet: 

Udgifter ekskl. moms 
Etablering af multisal kr. 1.420.000 
Tilbvgning af 2 møde- og klub-
lokaler inkl. forbindelsesgang kr. 500.000 
Bidrag til hyggeskadefonden kr. 29.000 
evalueringsudgifter . kr.50.000 
1 alt ... kr. 1.999.000 

Indtægter 
l •:valucring -statstilskud
Rcl'usion fra Staten ca.95%
Knmm. medlinansiering .
1 alt

kr. 50.000 
kr. 1.849 .000 
. kr. 100 000 
kr. 1.9 99.000 

Finansieringsoversigt vedr. tillægsprojek

tet: 

Udgifter ekskl. moms 
Ombygning af skole og børnehus 

Indgang/ cafeteria 
Klublokale 
Inventar til bg projekter 
Parker ings- og fliseareal samt 
ar ealerhvervelse 

kr. 200.000 
kr. 600.000 
kr. 600.000 

kr. 75.000 

kr. 275.000 
I alt_ kr 1.750.000 

Indtægter 
Lokal indsamling . kr.500.000 
Lokale- og anlægsfonden kr.750.000 
Kommunens medtinansiering . kr. 500.000 
I alt . . .. . . . . .  kr.1.750.000 

Silvel forsogsproje"1.et som tillægsprojek

tet vil blive udført som kommunalt ejede 

anlægsprojekter. hvor lokalområdets 

foreninger m. fl. kan anvende faciliteterne 

a 
Syng og leg fo, de mind,te 

Alle de, ha, børn unde, S å, ha, nu mulighed fo, at komme med tih 

""Syng 09 �, .. i G1ønbj�19. 

Steds 

Tida 

P,i11 

Ungdom,klubben v/lenicebutikken 
00 00 

Kl. 16 - 17 Totidage 

I 00 k,. fo, pe,ioden uge 4S 1997 - uge I J 1998 

Alle e, velkomne (og.tå fæ-d,e) 

Sta,t uge 4S - d. 6. novembe, 1997 

Evt. henvendel,e kan 1ke til 

El1e-m 97 J8 4S 87 

ell. lu,anne n. 97 J8 44 14 
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på lejebasis/brugerbetaling, og hvor 
lejen/brugerbetalingen kalkuleres med 
udgangspunkt i en egentlig kostpris, 
hvori indgår vedligeholdelses-, 
renholdelses- og energiudgifter. 

Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 
1998 og afsluttet i løbet af 1998. 
Byrådet ønsker at gennemføre projekter
ne som beskrevet ovenfor og indenfor den 
opstillede finansieringsplan. Det er her
under en forudsætning, at der kan opnås 
fondsfinansiering eller tilsvarende finans
iering for 750.000 kroner. 

Byfornyelsesbeslutningen træffes som -
en mindre byfornyelsesbeslutning - efter 
lovens § 3 I a. lflg. § 31 a må byfornyel
sesbeslutningen højst omfatte 20 boliger 
og højst et areal på 6.000 kvm. 
I flg. samme paragraf skal mindst halvde
len af lejerne skriftligt tilkendegive deres 
accept af forslaget til byfornyelsesbeslut
nmg. 
Såfremt denne para_graf anvendes er der 

ikke særlige krav om hvor og hvor længe 
ejere og lejere skal være orienteret om 
forslaget. 

Der er henhold til § 3 I a indhentet er
klæringer fra: 

Grønbjerg Skole 
Grønbjerg Børnehus 
Grønbjerg - 2000 

Når Byrådet har truffet beslutning om 
gennemførelse af ovennævnte projekt 
vil der blive annonceret om projektet i 
Ugeavisen og Boligministeriet vil blive 
anmodet om endelig tilsagn til statsstøtte. 

Kommuneplanen: 

På det orienterende repræsentantskabs
møde d. 22. oktober blev kommunepla
nen drøftet og kommenteret. 
Inden vor egen debat af planen redegjorde 
Erling Damgaard for baggrunden for og 

Vejviser 

18 

for Nr. Omme Sogn 1998 

er på t rapperne 
San,men med næste Runesten kommer vejviseren. 

Vær n-ied til at holde den ajourført - både for din egen, men også for 
de øvrige beboeres skyld. 

Indsend oplysninger om adresseændringer nyfødte, telefonnr. o sv til 
Runestenens redaktion eller i Servicebutikken 

senest d. 1. december 1997. 
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ideen bag kommuneplanen. 

Der var ikke mange ønsker til ændringer 

til kommuneplanen der er en overordnet 

plan for kommw1en. De arealudvidelser 

med hensyn til bolig og byggegrunde og 

til erhvervsformål var taget med idet de 
ønsker der er fremkommet i Helhedsori

enteret byplanlægning for Grønbjerg på 

forhånd var indsendt til kommunen og på 

den måde var indføjet i kommuneplanen. 

Indledningsvis henledte vi opmærksom

heden på det ønskelige i at der i kommu

neplanen var anført hvornår kommu

neplanen blev revideret i den 12 ars per

iode som kommuneplanen gælder for. 

Under "Prognosetal for de enkelte omra

der" ønskede vi med baggrund i de be

stræbelser vi gør os i Grønbjerg for at få 

flere tilflyttere til sognet at øge prognose

tallet for 2005 fra 389 til 4 I 5 indbyggere 

i Grønbjerg by. 

JULEMARKED. 

Vi holder igen julemarked i 

Grønbjerg Forsamlingshus 

lørdag d. 29. november kl. 10°0 
- 16°0

•

Masser af julehygge og boder, æbleskiver, gløgg, 

kaffe og sodavand sælges. 

Alle er velkomne - gratis adgang. 

Udstillere må stille stande op 

fredag kl. 1800 
- 2000 

og lørdag fra kl. 800 

Familie & Samfund og Sogneforeningen 
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Og med samme begrundelse skal udvik

lingen for 0-6 årige vendes fra faldende 
tendens til uændret niveau. 
"Videbæk Kommune er udnævnt til årets 
miljøkommune i 1991 og som Green City 
Denmark Kommune", Det er ønskværdigt 

at få præciseret hvad man kan bruge disse 
udnævnelserne til i de fremtidige 

erhvervs, miljø- og turist tiltag i kommu
nen. 
Endvidere er der ønske om at Børnehuset 
i Grønbjerg snarest skal udbygges på 

grund af pladsproblemer, og nybyggeri 

skal snarest påbegyndes. 

I afsnittet om vore skoler: 
"Følgende årsager kan være medvirkende 
til, at de ældste årgange eventuelt fordeles 

på naboskoler: 

• 

• 

• 

Pædagogiske hensyn 

Undervisningsmæssige hensyn 

Forældreønsker 
• Kommunaløkonomiske hensyn"

ønskede vi at indføje: 
Dog bør den udfarende kraft i så henseen

de ligge hos de forældre der bliver berørt 
af en eventuel fordeling. Med andre ord 

bør forældreønsker veje tungere end de 
øvrige faktorer. 

Dernæst skulle også indføjes at der i 
Grønbjerg findes Lokalhistorisk Arkiv 

samt at der er etableret private musikfore

ninger i Videbæk og Spjald/Grønbjerg. 

Endvidere ønskede vi at der i den kollek

tive trafik blev en bedre koordination 

mellem de enkelte ruter. ■ 

Nr. Omme Kirke. 

20 

Kirkekoncert 

søndag d. 30. november kl. 19°0 

Anne Kleinstrup 

vil synge kendte og ukendte sange og salmer, akkompagneret af 

Birgitte Frandsen - organist ved Rigshospitalets kirke. 

Derefter kaffebord i forsamlingshuset, hvor 

Anne Kleinstrup vil synge nogle klassiske ting for os. 

Billetter a·3o kr. 

der dækker begge arrangemeter, 

kan købes i Landbobanken i Grønbjerg og Ørnhøj. 

Med venlig hilsen Menighedsradet 
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■ En familie i Grønbjerg

Så skete det igen - to måneder er gået -
to måneder med godt og ondt, vi er alle 
blevet oplevelser og erfaringer rigere, 
oo vi er i hvert fald blevet to måneder 

e . 0 • o ældre. Jeg skulle pa jagt ( hgesom sa 
mange andre i oktober måned ) , jeg 
skulle have et godt skud = et billede af 
endnu en familie i Grønbjerg. Mon jæ
gerne er ligeså heldige, - jeg var heldig 
i første forsøg. 
Hvis I får følgende oplysninger : Emilie 
er 5 år, Josephine er 3 år, de er begge i 
Børnehuset, når mor og far arbejder, 
Frederikke er 2 år, hun er at træffe 
sammen med en af byens dagplejemød
re, som færdes på gader og stræder. Pi
gerne hedder også Holst Højmose. Er I 
ikke helt med på, hvem familien er, kan 

det sikkert hjælpe med næste oplysning: 
Karen og Anders Højmose, er det heller 
ikke nok vil sidste oplysning sikkert 
hjælpe: fløjmoses planteskole,- når I 
kører ad amtsvejen mellem Grønbjerg 
og Tim, kan I næsten ikke undgå at få 
øje på skiltet der viser, hvor Højmoses 
planteskole ligger, det er også stedet, 
hvor familien bor. 
Når man er på besøg, bliver der som 
oftest trakteret med Anders' favoritdrik 
- nemlig kirsebærvin - jeg fik en
"kirsebær on the rocks". Anders er af
den opfattelse, at kirsebærvin kan man
byde til alle, han kalder det for en
"neutral drik". Stemningen sørger pi
gerne for, der er gang i kludene, når tre
raske piger slår sig løs, jeg tror vi alle
kender situationen " du kan ikke fange
mig ... ", og så ellers fuld fart rundt om
spisebordet. Som billedet antyder, så er

Over 250 besøgende til den fine udstilling af fund fra Grønbjergs oldtid 
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bolden en vigtig del 
af familiens fritids
interesser, Anders 
spiller fodbold i 
Spjald, for spillets 
skyld, men også for 
at undgå at blive for 
fed, Anders siger 
tingene lige ud, så 
ved man hvad han 
mener. Karen spiller 
håndbold i Brejning ". 
KFUMs IF, Karen 
håber at pigerne og
så vil spille hånd
bold, når de bliver 
lidt ældre. Karen 
tager sig fri til at komme hjemmefra for 
at spille håndbold, hun mener, at det 
giver ny energi til hende, og dermed til 
hele familien. Det er ikke at overdrive 
at sige, at Karen "brænder" for bolden. 
Der er dog også tid til at være med på 
den anden side, idet Karen også er med 
i bestyrelsesarbejdet i Brejning i hånd
boldafdelingen. Karen er af den opfat
telse, at alle, på et eller andet tidspunkt, 
burde sidde i en eller anden bestyrelse, 
for at opdage, at det er der faktisk også 
arbejde ved. Det er så let at sidde uden
for, og sige: "hvorfor gør I det på den 
måde? Var det ikke bedre, hvis I gjor-
de ....... ?" Det kender vi vist også alle 
sammen - eller hvad!!!!! 
Emilie må vælge, hvem der skal børste 
tænder i aften, men da det kan være 
svært at vælge, må både mor og far 
afsted, der går 5 minutter, pigerne er 
sengeklar - der bliver sagt godnat - og 

Så er der ro. De ved nok, at i morgen er 
der atter en dag, så der skal "lades op". 
Karen og Anders nyder aftenroen, hvor 
der er tid til at fa snakket sammen, det 
er der sikkert mange der kan nikke gen
kendende til. Vi nyder børnene, men vi 
har også lov til at nyde deres "fravær". 
Jeg mener ikke det kan kaldes egoisme 
Højmoses planteskole - Anders har 
gjort sin hobby til sit levebrød, tidligere 
arbejdede han som lærer på Ulfborg 
Kjærgård, det var indtil 1994, hvor han 
tog springet til at arbejde fuldtids med 
planterne. Anders og Karen overtog 
ejendommen i 1991 efter Signe og Fre
de Højmose, som nu bor i Grønbjerg, 
Anders har fortsat meget hjælp af sin 
far. I begyndelsen var der svin i stald
bygningerne, de blev sat ud i 1994. 
Bygningerne er nu indrettet til bl.a. op
bevarings- sorterings- frokostrum, med 
kunst på væggene. Inge Kjær, som i 
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travle perioder af og til hjælper til, har 
udsmykket en stor væg, med spænden
de og flotte motiver fra naturen. 
Anders fortæller om sit arbejde med frø 
- stiklinger - planter på en måde, så jeg
får det indtryk, at Højmoses plantesko
le, er noget helt specielt, Anders
"brænder" virkelig for sit arbejde. Jeg
synes, altid det er en fornøjelse, når no
gen fortælle om sit arbejde med glæde.
Karen er også glad for arbejdet i plan
teskolen, hun arbejder som politibetjent
i Herning på 2/3 tid, så er der en

ugentlig fridag sammen med børnene,
og det giver også muligl1ed for, at
"spare sanunen", så Karen forår og ef
terår kan hjælpe til derhjemme, når der
virkelig er TRYK PÅ!!. Anders siger
det på følgende måde,• "på 2 ½ måned 2
gange om året skal der tjenes 12 måne
ders løn", det er derfor forståeligt, at
der er travlt. Til at hjælpe sig, har de
0gså en elev, en ung pige fra Spjald,
som hedder Lonnie. Halvdelen af sin
læretid skal Lonnie have i en anden
planteskole, da der er mange andre må
der at drive planteskole på, som det
sker i netop Højmoses planteskole. I
planteskolen arbejdes der med skov
hæk- læ- og landskabsplanter, og alt er
barrodsplanter, d.v.s. der er ingen
planter i potter.
Dette er måske meget om planteskole,
og ikke så meget om familie, men hos
familien Højmose får jeg det indtryk, at
det er naturligt for familien at naturen
rundt om den "fylder" meget, sådan er
det bare. Men der bliver også tid til an
det, familien var for første gang på fe
rie sammen - denne sommer.

Det nød alle - så Karen siger, ferie det 
skal der være tid til! Tilbage i 1990 var 
Karen og Anders i Amerika, hvor de 
rejste rundt i 2 mdr., de er begge meget 
fascineret af naturen over there, de er 
enige om, at på et eller andet tidspunkt, 
når børnene bliver større, går turen 
ganske afgjort derover igen. 
Tilbage til det hjemlige og til en af
slutning, som meget passende kan blive 
en reklame for Grønbjergs planteskole. 

Vi har en tyran fra vesten-
det er stormen, det er blæsten
vi kun et råd mod det fandt 
- plant.

Hermed tak til familien Højmose for je
res gæstfrihed. ■

- h.k.

fianne <jambor<j 
Bredgade 64 6900 Skjern TIi: 97 35 12 11 
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■ Også aktivitet i 1895

Som 26 årig, hen på sommeren 1893, 
stod Anders Christian Vestergaard med 
sit eksamensbevis i hånden. Han havde 
visioner om nu at søge et ene- eller 
førstelærerembede. Han havde desuden 
bestået prøven som kirkesanger, da der 
til et førstelærerembede som regel 
fulgte et job som kirkesanger med. Alt
så kunne man så kalde ham degn, som 
det hed dengang. Studiet havde han 
oennemført ind imellem flere svære 
:::, 

sygdomsperioder med lange sygehus
ophold, så legemlig var han noget af et 
skravl , men åndelig en stærk mand 
med en energi og vilje som få. 
Doo det var slet ikke så let at finde det 

:::,, 

rette embede. Efter en tid som andenlæ
rer i Maabjerg- en masse genvordighe
der - skuffelser og afslag på ansøgnin
oer - stillingerne blev hver gang snup-
:::, ' 
pet lige for næsen af den "gode Vester-
oaard" - fandt han endelig denne an-
:::, ' 

nonce i bladet Folkeskolen: Nørre 
Omme. Lærer- og Kirkesangerembede. 
Intr.:3 Tdr. 2 Skp Rug, og 1 Tdr ¾ 
Skp Byg, m.m. (såkaldt gammelt deg
nekorn der leveres in nature,- red.). 
Nu sad da A. C. Vestergaard i sit 
barndomshjem i Tvislund og tænkte: 
Skal jeg søge dette? Er det ikke lige så 
omsonst som alle de andre gange? Er 
enelærerembeder tilgængelige for mig? 
Og hvor mon Nr. Omme i grunden lig
ger? Han havde hørt noget om, at det 
var en øde hedeegn! Og talte rygtet 
mon sandt, der fortalte, at når man på 
markeder og andre sådanne steder traf 
på folk, som opførte sig tåbeligt og 
latterligt, så kom de fra Nr. Omme! Ja, 
sådan sagde man.! Og nogen ville på
stå, at når der var gilder i sognet, så 
drak man sig fra vid og sans. Og at det 
da var skolelærerens pligt at være 
skænker. 
Den påstand tvivlede han dog på, for 
man havde da også hørt om hæderlige 
folk fra dette sogn, om oplyste menne-

LAVPRIS-TRÅDSILO 

' 

Op/ager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold 
omkostningerne nede. De solide og let håndterlige -

� 

·1 er fremstillet af 4 mm s1 oer 
punkts vejset, galvaniseret tråd, 

så svær. at man kan klatre der er 
, den. 

,Jiji 
� 
� 

lndvnd,g er de beklædt 
med spec,alvævet 
luttgennemtrængel1gt 
polypropylen, der er 
modstandsdygtig 
mod råd. 

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

Type Byg H n-:-1n r,,,-: 
Lage,s,lo SL 150 150 IClr 3 m 3 n· b ?. :> ,o 
Laoers,ln SL 200 200 td• -1 m 3 ir, 

�: � :.�� Lage·,,,,., SL 250 250 IC• 3"' 0" 
'' :J 6,6 Lager5do �;L 340 J�O t(1r J rn .: •n 

Lag�•s•lo SL 410 -1; 0 ldr 5 rr• < m h ,J ,JL.J 

�:��;:::� �� ��� �;,� :�;, � �� �: �: � :�� 
T 1/be�ør 1,1 Staunong Slioer· Mandehul. soegleud 
tag. belufloingssæt. specialvæv til p1anlorroog 

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

Tlf. 97 38 44 60 også aften og we<?kends 
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sker, ja nogle havde da været på høj
skole, havde han hørt om. 

Jo, sådan er de fleste nok i dette 
ukendte sogn, tænkte A. C. V. og beslut
tede sig til at søge omtalte stilling. 
Han fik den. Startede sin lærergerning 
7. Januar 1895. Da han var ugift, flyt
tede hans forældre med for at klare
husholdningen. Senere, ca. ved århund
redskiftet, giftede han sig med Magda
lene fra Løsning sogn, der var kommet
hertil som ung lærerinde i 1898.
Foruden lærergerningen startede Ve
stergaard en aftenskole for voksne, som
han selv drev gennem mange år. Des
uden var han en foregangsmand på
mange områder. Han var med som
igangsætter ved projekter som Andels
mejeriet, Aktieplantageme, Forsam-

Jingshuset, Lægehuset og ved flere an
dre nye tiltag i Nørre Omme sogn. 
A. C. Vestergaard forblev i stillingen
indtil 1927, hvor han med sin kone
flyttede til Ommelund og drev landbrug
i fire år. Deres otium tilbragte de i Ha
vehuset i Grønbjerg, som de havde la
det bygge.
Her i Havehuset var det, at Lærer Ve
stergaard skrev sine erindringer.- Og
det er for at gøre grønbjergboere op
mærksomme på dem, at jeg fik lyst til
at skrive dette om en for længst heden
gangen førstelærer ved Nr. Omme Ho
vedskole.
A. C. Vestergaard døde 1949, og Mag
dalene tre år senere. Deres gravsten kan
ses på Nørre Omme Kirkegård.

Grønbjerg 

Kro Ruth og Kesse 

VI LEVERER VARM OG 

KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -
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For de, der har interesse i at sætte sig 
ind i, hvad der foregik her i sognet på 
den tid, da den sydlige del af Nr. Om
me Sogn blev til Grønbjerg, synes jeg,
her i slutningen af jubilæumsåret-, at 
det vil være en god ide at læse Anders 
Christian Vestergaards erindringer, 
som indgående beretter om udviklingen 
i vort sogn fra 1895 og frem---. 
Fornyelig kom beretningen for dagens 
lys, har været en tur over computeren 
hos en historieinteresseret mand, så den 
nu fremstår letlæselig. Bogen kan lånes 
ved henvendelse til Niels Peder Svend
sen, Grønbjerg lokalhistoriske Arkiv. 

- Ik..

Julestræsfest 

i Grønbjerg forsamlingshus 

den 27. december 1997 

Årets store juletræsfest for børn og 
voksne står for døren 

For hele familien kl. 13.30 

Børn: entre inkl. godtepose kr. 10,

Voksne: entre inkl. kaffe og kage kr. 20,

Der kan købes sodavand og øl. 

Julebal kl. 19.00 - 01.30 

Entre: kr. 80,-

Mad og drikkevarer medbringes. 

Musik: Bjarne Kirk Christensen. 

På snarlig gensyn : Grønbjerg Sogneforening 
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■ Fodbold aktivitet i 97

Ved: Jens, Trine, Tina og Jytte 

Mikro 89 

Jeg vil fortælle om vores fodboldhold. 
Mini VM: Vi spillede på asfaldt og en 
oppustet bane. Jakob Sand scorede 5 
mål! 
Vi var også til Anders And cup. Vi 
scorede ingen mål. Vi tabte den føste 
kamp, vi stod lige i den 2. kamp. I den 
sidste kamp tabte vi igen. Det er sjovt 
når vi træner, min far er go' til at træne 
os. Lars er go' til at score. Han er vo
res "top skor". Vi er også gode til at 
spille kampe, vi vinder de fleste. Nico
lai har et dårligt ben men han er nu go' 
nok. Signe og Michelle er de eneste 
piger hos os. Modstanderne er bange 
for dem. Jacob Mohr han kan skyde 

nogle hårde bolde. Jonas er hurtig og 
han går bare til den. Andreas spiller 
godt på midtbanen. Sasa stor "sgide" 
godt på mål. Far råber altid vi skal 
bestille noget mere i kampene. Jeg glæ
der mig til fodbold næste år. 
Hilsen Jens 

PS. Far har lavet stavekontrol. 

Jeg hedder Trine Mikkelsen og er 10 
år. Jeg har gået til fodbold i 5 år. Vi er 
kun to piger på holdet, men vi har det 
rigtig sjovt. Vi går til træning 2 gange 
om ugen, vi spiller også kampe, men 
det er ikke altid at det går så godt. Her 
i sommer har vi haft Arne og Mads til 
træner og efter sommerferien flyttede 
Arne ned til sin kæreste så fik vi Niller 
og Mads til træner. 1 sommerferien var 
jeg også på fodboldskole i Videbæk, jeg 

Tåler din bank 

28 

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

en sammen
ligning 
·· med

•· os?

llæl Landbobanken
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kom på en ren pige hold der lærte vi 
meget om fodbold det var rigtig sjovt. 
Fredag den 24. oktober havde vi fod
boldafslutning for vores hold. Vi skulle 
til Ikast for at se Ikast og Brøndby 
spille kamp. Vi mødtes i klubhuset og 
der blev der delt gaver ud til trænerne. 
Og så gik turen til Ikast. Der var flest 
Brøndby-fans i bussen. Vi havde hatte 
og tørklæder på hvor der stod Brøndby 
eller Ikast på. Men de fleste håbede på 
at Brøndby vandt. Så kom vi til Ikast 
stadion, hvor der var meget stemning. 
Vi fandt hurtigt vores plads over ved 
alle Brøndby-fans. Der var masser af 
flag og trommer. Det var rigtigt sjovt. I 
pausen købte jeg en kasket hvor der 
stod Brøndby på. 
Det var rigtigt sjovt og Brøndby vandt 

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

med 2 mål. Det var en dejlig tur og Kaj 
fik vist nok en anden mening om 
Brøndby. GODT KAJ. 
Tak for en dejlig sommer, til vores 
trænere og tak til G.I.F. og Jytte for en 
dejlig tur til Ikast. På gensyn til foråret. 

Fodbold for mikro 90/91/92 

- sæsonen 1 997

Der har været 15 trofaste fodboldspiller 
i årgang 90-91-92. 
De små spillere mødte talrigt op de 14 
gange vi trænede. 
Vi havde fælles opvarmning, skudtræ
ning mod mål. Derefter en lille pause, 
hvor de fik deres medbragte kiks, frugt 
og saftevand. Så lavede vi to hold, som 
spillede mod hinanden. 

Hjemme Service 

Fordi det er svært at nd det hele selv 

En ny service i Grønbjerg og omegn 

Vi tager os af deres hus, have, bil og indkøb 
mens de er på arbejde, er sammen med 
familien eller simpelthen ikke har tid 

HUS og INDKØB ..................... 75kr/ timen 
HA VE og BIL ........................... 85kr/timen 
Alle priser er inkl. moms. 

Ring på 70 23 43 63 og få et uforpligtende 
tilbud, som lige passer til deres behov. 
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Årgang 90-91 var tilmeldt med et hold i 
DGI. De var i pulje med No, Tim og 
Ulfborg. De klarede sig godt. 
Årgang 92, var ikke tilmeldt nogen 
turnering. De havde en kamp mod Vind 
i foråret. Da vi kom til Vind, havde 
Vind ikke nok spillere, så de lånte et 
par stykker af Grønbjerg. 
Vi spillede også et par gange mod 
Ømhøj. Der var alle tre årgange 
blandet med hinanden. 
Ja! Vi har haft nogle hyggelige timer 
sammen, store som små 
På hjemvejen, var der højt humør. 
Af: Tina, der har været træner 
sammen med Poul-Erik i 1997 for dette 
hold. 

Fodboldafslutning for lilleputter og 
miniputter 1997, blev en tur til Ikast, 
for at se "superliga-kampen Ikast
Brøndby. 

fredag, den 24. oktober, var vi i Ikast 
for at se Superliga-kamp mellem Ikast
Brøndby. 
Dette skulle have været en 
søndagsudflugt, søndag den 
26.oktober, men der var en vis "Preben
Elkjær"' s Tv-station (TYS), som havde
"købt" kampen og flyttet den til et mere
passende sendetidspunkt for TYS,
fredag aften kl. 19.00 til stor ærgrelse
for nogen stykker, der skulle til

fødselsdag denne aften og nu ikke 
kunne være med. 
Vi startede ved klubhuset kl. 17. 00, 
med overrækkelse af gaver til trænere 
for lilleputter og miniputter, men 
tålmodigheden, var ikke stor, vi skulle 
afsted med bussen. 
En hyggelig tur til Ikast, med 
forventningerne skruet op, men med 
trusler om udvisning af bussen, hvis 
man "kun" ville holde med "Brøndby" 
Peder, gjorde et stort forsøg, på at 
formane alle til at holde sig samlet når 
vi kom på Ikast Stadion, men da kom 
vi ind, var alle spredt over det hele, 
men ingen manglede, da der var 
optælling i bussen. 
En god kamp, med mange mål, "2-4" til 
Brøndby, selvfølgelig!! Hvem var det, 
der ville stå blandt Ikast' s 
tilhængere??? Lidt koldt var det, 
måske, men det glemmer man hurtigt!! 
På hjemvejen, var der højt humør, 
masser af slagsange, autografer blev 
skrevet på underlag (lånt på Ikast 
stadion) og på hinanden. 
Slikposer, sodavand og øl blev nydt i 
bussen, med håbet om at nogen havde 
arrangeret pølser eller pommes fritter, 
når man kom hjem. 
Håber, at alle i andre også synes, det 
var en god tur. 
På gensyn i 1998! 
Grønbjerg IF - Jytte Nilausen 

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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GRØNBJERG EL 

Vi har overtaget varelageret efter Wilfred Pedersen 

og anbefaler os med alt inden for EL. 

I det daglige vil I se mest til Karsten Hansen 

<It HENNING
SØRENSEN Aut. EL-Installatør

Parkvej 2. 6971 Spjald. Box 19 
Telefon 97 38 15 66 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

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

Vi er til for dig! 
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li Fisk & bar er. 

Ved: Frank Kjær. 

Fisk og billard er 2 vidt forskellige ting, 
men at de nemt kan kombineres blev 
bevidst, Søndag den 14/09 1997 ved 
Højmark fiskesø hvor Grønbjerg Billard

klub afholdt fiskekonkurrence. Er i 
nysgerrige'/?? Okay så læs resten af 

artiklen. For at tage det sidste først. 
Endagstumering! 11 Endnu et nyt initiativ 
i Grønbjerg Billardklub, hvilket kom som 

en reak-tion på for dårli2 tilmelding til de 

foregående års efterårsturnering. Resume 
til de fremmødte og en forklaring af 
slagets gang til "sofamedlemmerne". Vi 
startede Kl. IO. 00 Lørdag den 04/ l 0 
1997 hvor turneringslederen havde opdelt 
den lille skare i 2 puljer. Der blev kæmpet 
bravt om hver point, ingen ga · ved døre

ne, som spillet og tiden skred frem blev 
spillerne mere og mere tændte, så da 
frokost gong gongen lød havde næsten 

ingen tid til at spise, men frokosten blev 
da atholdt. Menuen bestod af smørrebrød 

fra kroen, en øl eller vand+ en lille skarp. 
efter en lille time, var vi klar til på i gang 
igen. Ca. Kl. 16.00 var turneringen 

færdig og stillingen blev som følger: 
I. Jan E Jensen
2. Claus Vestergård

3. Gert Pedersen
4. Frank Kjær

Nu tænker I som ikke er med i Billard

klubben, er det nødvendig at vide hvem 

der blev nr. 4, da man normalt i sport 

præmiere de første 3. Men her skiller 
billard sig ud fra mængden ved al have 4 

præmier, & herefter fortsatte dagen med 
hygge og skomagerspil. Nå men tilbage 

til fisketuren. 

Så oprandt dagen til et nyt tiltag i Grøn
bjerg Billardklub. Fiskekonkurrence I 11 

Hvilken blev afholdt den 14/09 I 997. 

Grønbjerg Billardklub havde lejet Høj
mark fiskesø en hel Søndag fra 07.00 -
18.00 hvor alle medlemmer+ familie og 

venner var velkomne. I løbet af dagen var 

der indlagt en konkurrence om at fange 
den mindste og største fisk. Præmien var 

en lille flaske og en stor flaske til hen
holdsvis den lille og store fisk Konkur

rencen startede kl. I 3.00 og sluttede kl. 

16.00. under konkurrencen vandrede den 

uåbnede præmie fra lystfisker (ikke alle 
havde lyst til at fiske, vel) til lystfisker. 
Men præmien blev efter en hard kamp 
med formanden vundet af Gert Pedersen 
(begge to !! !! !). Under strabadserne var 

der også tid til frokost pa den medbragte 

og optænde grill. hvorefter duften ar

pølser og brød bredte sig over fiskearea
let, mens en sagte snorken genlød ved 

søen. 

Bestyrelsen takker for 1997 
Ses i 1998 

Glædelig jul og godt nytår 

P.S. Pensionisteftermiddag. Fredag den 

21. og 28/ 11 kl. 14-17. Alle pensioni

ster som har lyst til at prøve en spil bil
lard i klubben, er velkomne. Der vil
være kyndig vejledning. ■
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■ Fodboldafslutning

Ved: Susanne Bagge 

Lørdag den 27. september holdt 
Grønbjerg 1F fodboldafslutning for de 
2 mindste hold nemlig mikroholdene. 
17 voksne og 32 børns mødtes ved 
Grønbjerg IF's klubhus kl. 11.30 for at 
køre i samlet flok til Ulfborg Badeland. 
Efter køb af billetter og omklæd
ning/afvaskning var det endelig tid til 
det hele turen drejede sig om: En tur i 
det våde og her morede alle sig fra den 
yngste til den ældste. Der var kun et 
mindre uheld, men det er Eva heldigvis 
kommet godt over igen. 
Efter ca. 3 timer i det våde og med en 
flok meget opløste (og opløftede) børn 

SL,ÆqCSfORSK. T)il)q 
qocisK. SK.RiFC 

Torsdag den 20. nov. 97 er 
interesserede velkommen til 

orientering om slægtsforskning i 
lokalhistorisk arkivs lokale 

Ommegårdsvej 9 

Tilmelding senest d. 19.nov. 

tlf.: 97 3841 I 0 

og forældre var det tid til at vende 
næsen tilbage til Grønbjerg, hvor hele 
flokken skulle mødes til pommes frittes 
og sodavand/øl hos Jytte og Søren 
Nilausen (tusind tak for husly). 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
sige mange tak til alle der har hjulpet 
os igennem denne sæson. Tak til alle 
trænere, dommere, kioskpassere og 
ikke mindst tak til alle forældrene. En 
bestemt person vil vi med vemod sige 
specielt tak til nemlig Arne Pedersen. 
Tak Arne for din store hjælp for 

Grønbjerg If. Tak for alle de år du 

har hjulpet os og tak fordi du tog 1/2 

år mere selvom du egentlig havde 
sagt stop. Vi håber at du og kæresten 

får det godt i det Sydjyske. ■ 

DK BENZIN 

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

GRØN BJERG 
MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 
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---------- �®ID-�\■ GIF-nyt 
� Ved: Formand Inge Lund-Nielsen 

Sådan har holdene klaret sig! 

Grønbjerg IF har i år haft 2 hold i 
samarbejde med ØAB 86 - Piger og 
Dame Junior (begge I I-mands hold). 
Dame Junior holdet sluttede på en 2. 
plads og Pige holdet sluttede på en 4. 
plads. 
Grønbjerg IF forventer, at samarbejdet 
fortsætter i 1998. 
2. seniorholdet sluttede på en 4. plads,
hvilket er den bedste placering, dette
hold har opnået i sin tid i Jyllandsseri
en.
Danmarksserien sluttede på en 2. plads
og skulle derfor ud at spille om OP

RYKNING.
1. kamp om oprykning fandt sted søn
dag 2. november på Lunde Stadion
(ved Otterup på Fyn) og GIF vandt 3-0
over den københavnske klub BK
Skjold.
BK Skjold blev også nr. 2 i Danmarks
serien - blot i Østkredsen.
2. og ALT AFGØRENDE kamp skal
spilles lørdag 22. november eller søn
dag 23. november mod det hold, der får
en slutplacering som nr. 6 i 1. division.
1. division er endnu ikke færdig med
deres turnering, hvorfor GIF må vente
de tre uger.
Det ser dog i øjeblikket ud til, at det
bliver Varde IF, GIF skal møde, så det
kan jo godt gå hen og blive noget af et
lokalbrag.
Kampen skal formodentligt spilles på
neutral bane, men bliver det Varde IF,

vi skal møde, håber på en masse tilsku
eres opbakning. 
Vinder GIF kampen 22. eller 23. no
vember, skal vi spille i 1. division i 
1998! 

Altid på jagt 
I Grønbjerg [F er vi altid på jagt efter 
personer, der vil indgå i det store team 
af frivillige trænere og ledere i GlF. 
Det er ikke altid lige nemt at finde disse 
personer og det forstår vi ikke. 
Frivilligt arbejde kan være utaknemligt, 
træls og tidskrævende, MEN omvendt 
giver det at være del af en forening så 
mange dejlige oplevelser og udfordrin
ger SAMT muligheden for at få indfly
delse og føre foreningen i den retning, 
man føler, er den rigtige. 
Så - hold Jer endelig ikke tilbage, men 
meld Jer under fanerne! 

Generalforsamling 

Grønbjerg IF afuolder 

ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 3. februar 98 

kl. 20
15

i klubhuset 
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Julens Glæde 

fredag 28. november kl. 17.00-18.00 
er der udbetaling af Julens Glæde i 
Landbobank.en, Grønbjerg. 
Vi forventer, at udbetalingen vil blive 
ligeså hyggelig, som den har været de 
andre år med gløgg, småkager og Kir
stens dejlige hjemrnekogte klejner. 
Du er meget velkommen til at kigge ind 
i banken for at høre lidt nærmere om 
opsparingsordningen, der kort fortalt 
går ud på, at du sparer op til Julen og 
renterne af det opsparede beløb tilfal
der Grønbjerg fF. 

Kroneklubben 

Det kan ikke vare længe, før vi kommer 
på besøg hos Kroneklubmedlemmerne. 
Vi har mange medlemmer i Kroneklub
ben, MEN der er altid plads til flere. 

Som Kroneklubmedlem støtter du hele 
Grønbjerg IF (senior og ungdom - det 
er en stor kasse!). 
Medlemsskab af Kroneklubben opnås 
ved, at man tegner sig for at betale et 
beløb pr. mål, et eller flere hold scorer 
i turneringskampe. 
Som Kroneklubmedlem opnår· man 
gratis entre til samtlige turneringskam
pe på Grønbjerg Stadion. 
Når sæsonen er færdigspillet, opkræves 
beløbet 

Selvom der stadig er et stykke tid til 
Jul, vil vi gerne ønske alle en rigtig 
glædelig Jul samt et godt og indbrin
gende Nytår. 
Tak for opbakningen og støtten i 1997 
- vi håber, den bliver ligeså stor i 1998!

8RØNBJER8 

Jubilæumsmønt 

På julemarkedet sælges jubilæumsmønt i anledning 

af Grønbjergs 100-års jubilæum. 
Mønten som er 35 mm. i diameter er af sølv 

og designet af Helle Engestoft 

pris: 150,- kr. 

( overskuddet fra salget går til "murstenskassen ") 
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III Røde Kors. 

Ved: Else Petersen. 

Man skal ikke sælge skindet før bjørnen 
er skudt, siger et gammelt mundheld, og 
det er så sandt som det er sagt. 

I sidste nummer af Runestenen infor
merede jeg om at Røde Kors' tøjcontai

ner. som står på parkeringspladsen ved 

Brugsen, ville blive flyttet ned på gen
brugspladsen, eller uden for genbrugs

pladsen på Nylandsvej. 

ti/ 97 38 41 12 

'ff/.,. - (),,.,dag og �],,dag 

Men det må den ikke, det er man fra 
kommunens side ikke interesseret i, så 

derfor bliver den, hvor den er. 

Gør brug af tøjcontaineren på 
parkeringspladsen ved Brugsen. ■ 

8oc _ 
12

00 

Familie & Samfund 

(Grønbjerg Husholdningsforening) 
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Kreativ aften 

Mød op til en kreativ aften 
v. Susanne Andersen.

Torsdag d. 4. december kl. 1930

Kom og lav jeres egne julekort - gavemærker - juleuroer -

julekaniner og nissehuer 

Der sluttes med kaffe 

Alle er velkommen også ikke-medlemmer 
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VIKINGEN ER LØS 

Vi har modtaget en del reaktioner på vort indlæg om læhegn i sidste 

nummer. Dette tolker vi som en vis interesse for emnet. Vi har fundet et 

par karak1:eristiske læhegn som er af lidt mere moderne islæt idet man nu 

har fundet ud af at holdbarheden bliver længere hvis man indpakker halm 

og lign. i plastik. 

I et andet tilfælde suppleres tidligere tiders naturlæhegn med plastikind

pakkede halmballer som så tjener som underlæ. Holdbarheden her er også 

overvældende god. 

Et karakteristisk plastikindpakket læhegn 

Underlæ som tidligere generationer har måtte efterlyse. 
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Hvornår blev kirken bygget. 

Der er ingen, der bestemt ved hvornår Nr. 
Omme kirke er bygget, for der findes ikke 
det mindste dokument, der fortæller om dens 
indvielse. Dog ved man med stor sikkerhed, 
at den er opført engang i 1 100 årene. Århun
dredet mellem I I 00 og 1200 var de store 
kirkebyggeriers tidsalder. Omkring 1500 
kirker blev opført i denne periode. 
1 1160-eme lærte vi her i Danmark at brænde 
ler til tegl, og bruge det til byggemateriale. 
Brngen af tegl bredte sig hurtigt over hele 
landet, de1for er de kirker, der er bygget efter 
den tid så godt som alle opført i mursten. 
Da Nr. Omme kirke er opført i natursten, kan 
vi altså regne med, at den er bygget før 
brngen af tegl blev almindeligt. 
Etter istiden lå der overalt granitblokke strøet 
ud over landet De var velegnede til bygge
mate1iale og samtidig blev markerne befriet 
for disse besværlige stenblokke. 
Her i Jylland var det almindeligt at hugge 
stenene firkantede og bygge kirkerne af disse 
"kvadre". Andre steder nøjedes man med at 
!lække granitblokkene en enkelt gang, så de
blev egnede til byggesten. Det har selvfølge
lig også været afhængig af om man havde en
erfaren stenhugger til rådighed. Datidens
byggestil var den såkaldte romanske, der
kendetegnes ved rundbuede vinduer og til
dels også nmdbuede døre. Disse bygninger
står i dag som vidner om den kultur, der
fandtes her i middelalderen.
Muren i de gamle kampestenskirker er en
såkaldt "kassemur" d.v.s., at begge murens
sider er opført af granitkvadre og mellemrum-

mene er fyldt op med sten og holdt sammen 
med kalk. For det meste er kvadrene ikke så 
tykke, så mellemrummet udgør langt den 
største del af muren. Ved restaurering af Nr. 
Omme kirke i 1961 viste det sig, at kvadrene 
ikke var hugget til på den side, der vender ind 
i muren, de1for var de så store, at der måtte 
flere mand til at løfte dem. 
Da Nr. Omme kirke er opført af granitkvad.re
i romansk byggestil og tilmed er opført på 
det, der kaldes "simpel skråkant sokkel" så 
skulle den være fra den første del af perioden, 
og altså være opført i første halvdel af 1100 
årene. 
Set med datidens øjne må kirken have været 
en anselig hygning og det er imponerende at 
tænke på, at denne bygning stadig står efter så 
mange års forløb, hvor sognets andre bygnin
ger i samme tidsrum er fornyet mellem IO og 
20 gange. 

Hvem byggede kirken. 

Man kunne jo tænke sig, at sognets frie bøn
der havde sluttet sig sammen og bygget deres 
sognekirke. Det ville jo være en smuk tanke, 
men for det første finder man intet bevis for_ 
at sådant hat fundet sted og for det andet ville 
det være ganske usandsynligt når man tænker 
på, at sognets beboere selv boede i lave 
lerklinede huse. 
Man regner med, at de fleste af vore gamle 
kirker må antages at være opført af de mange 
små og store godsejere, der i I I 00 årene 
ejede det meste af landets jord. Til gengæld 
er der ingen tvivl om, at det var sognets 
bønder, der måtte udføre det manuelle arbej
de ved kirkens opførelse. 
Uanset hvem, der har ladet kirken hygge, så 
var den ikke en privat bygning, men en sog
nekirke med stiftelseskarakter. 
Kirken kunne kun indvies af en biskop, og 
han stillede visse betingelser for at foretage 
indvielsen. Betingelser. der blev anset for 
almindelig europæisk kirkelov 
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I det 12. århundrede måtte ingen kirke indvies 
med mindre, der var sikret tilstrækkeligt med 
indtægter, både til at lønne præsten med og 
vedligeholdelse af kirkebygningen. Kirkens 
indtægter bestod først og fremmest af tiende. 
Desuden havde kirken indtægter fra gaver, 
der var skænket som "sjælemesser". 
Det drejede sig om jordstykker eller hele 
gårde. Det var i den katolske tid og hvem 
ville ikke gerne give en gave, hvis det kunne 
komme giveren til gavn i skærsilden. Når 
kirken var sikret tilstrækkeligt med indtægter, 
var bygget og indviet, var den dermed overgi
vet til Gud, det vil sige, at den var selvejende. 

Kirkens indtægter og udgifter. 

Selv 0111 kirken var selvejende, stod den under 
biskoppens opsyn, men det var sysselprov
sten, der havde overopsyn med kirken. Han 
indsatte hve11 år to kirkeværger ved hver 
kirke, der hvert år skulle aflægge regnskab til 
provsten. 
De fleste kirkers indkomster var overtaget 
enten af embedet eller af private godsejere, 
med pligt til vedligeholdelse afkirkebygnin
geme. 
For Nr. Ornn1e kirkes vedkommende var 
tienden bo11fæstet til ejeren afBrejninggaard. 
Foruden at holde kirken ved lige skulle han 
sørge for, at der blev fø11 et nøjagtigt regn
skab over kirkens indtægter og udgifter. Der 
lindes stadig en regnskabsbog for Nr. Omme 
kirke, der dækker tidsrummet fra 1584 til 
1653, af den kan man se, at nogle udgifter går 
igen fra år til år. Det er udgifter til kirkeskat, 
provstepenge, vokslys samt vin og brød. 
Desuden er der udgitter til kirkens vedlige
holdelse, som er interessant, for her findes 
adskillige oplysninger om kirkebygningen og 
inventarets historie. 
Regnskabsbogen kan også give oplysninger 
0111 sognets præstehistorie, fordi den nye 
præst skulle til biskoppen til "prøvelse og 

ordination" og denne rejse skete på kirkens 
bekostning. 
Kirkens indtægter er nævnt forrest i regn
skabsbogen, men er endnu bedre beskrevet i 
sysselprovstens jordbog fra 1655. Foruden 
tienden, der gav 5 ørter rug (5 tønder) og 5 
ørler byg (6 tønder), havde Kirken indtægter 
fra Peder Knudsen i Sinkjær af et stykke 
kirkejord, - i penge 2 mark og 4 skilling, 
desuden gav han en ørte rug for en eng i 
Skrostrup enge. Jep Pedersen i Askov gav 3 
skilling og 2 albo for den boel i Askov han 
selv beboede. Peder Jepsen i Skrostrup gav I 
mark og 5 skilling og I albo for en boet P 
Pedersen og Niels Pedersen i Skrostrup af en 
eng og to stykker jord i penge 4 skilling. Jep 
Pedersen i Askov gav 5 skilling og I albo af 
en kirkeko. Desuden havde kirken haft to 
køer, som var blevet solgt for 4 sletdaler, 
hvilke penge Rasmussen på Bi.liering i Brej
ning havde og gav en årlig rente af I mark. 
Kirkens udgifter var, 4 daler til vin og brød, 
kirkeskat og provstepenge I rigsdaler. Regn
skabspenge 3 rigsdaler 2 skilling og 2 alb. 
samt skrivepenge I rdl.. Kirken havde "forvil
det og fravendt'' en toft ved Pøl, som gav 3 
mark og en toft som Chr. Juel brugte og gav 
2 mark for. 
Kirken havde således en hel del indtægter, 
men der var også store udgifter til vedligehol
delse og præsteløn. Det vigtigste var dog, at 
den godsejer, der inddrev pengene også 
virkelig brugte dem til vedligeholdelse af 
kirken og dens inventar. 

I næste nwnmer 

Hvem har ejet kirken 
Den oprindelige kirkebygning. 
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Der går mange 
gode "ender" på 

et godt stykke 
LIMTRÆ 
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