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"Nu går våren gennem Grønbjerg " 

RUNE 
STENEN 



■ Redaktionen

Forside: 
I sidste uge gik "våren gennem Grøn
bjerg", stroferne fra Sigfred Pedersens 
vise var tydelige i erindringen, da tre 
af landevejens farende svende kom på 
besøg i Grønbjerg. 
Fra venstre er det Ernst, Klinkehans 
og Susan. 
De kom fra Holstebro via Ømhøj. I 
Nr. Felding, havde de overnattet i 
læskuret ved busstoppestedet, i Grøn
bjerg ville de overnatte nede ved sko
len. - En lidt kold fornøjelse synes vi, 
der har en lun bolig at vende hjem til 
efter dagens strabadser. 
Få dage efter at "V åren gik gennem 
Grønbjerg", blev det et forrygende 
snevejr, og selv om vejret har været 
mildt efter årstiden, så er det måske li
ge tidligt nok at komme på farten igen. 
Det synes ikke helt så romantisk som i 
Sigfred Pedersens vise. 

Nyt: 
Runestenen har nu eksisteret i 5 år, vi 

starter på den 6. sæson med dette 
nummer. 
Det er gennem den tid lykkedes at spa
re lidt penge fra, så i år har vi kunnet 
købe noget nyt EDB udstyr. En Pc'er 
med større harddisk og mere kapacitet. 
Vi håber det efterhånden vil lette vo
res arbejde. 
Der er dejligt, at det ikke længere ta
ger "en halv krig" at sætte et billede 
eller anden grafik ind; f. eks. når vi 
skal behandle de annoncer, vi har med 

at gøre. 
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Selvom det skulle blive lettere og hur
tigere, så vil vi alligevel opfordre jer 
til at overholde vores deadline. 
Når vi laver Runesten, betyder det 
meget, at vi har et overblik over, hvor 
meget stof der er, og hvor meget det 
fylder. Det overblik får vi først, når 
alle tekster er skrevet/ læst ind i 
Pc'eren. 
Deadline til Runestenen står i kalende
ren. 

V i er blevet spurgt om, hvordan man 
kan give støtte til Runestenen. 
Pengebeløb kan sættes ind på vores 
konto i Ringkjøbing Landbobank, eller 
man kan tage et girokort, der hænger 
på opslagstavlen i brugsen.• - irnm 

RUNESTENEN 

Redaktører: 
Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. 
TIi: 97 38 43 32 - e-mail: mogens@ballegaard.dk 

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

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

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

Skribenter: 
En familie i Grønbjerg: 
Susanne Bagge (sb), Ørnhøjvej B. 
TIi: 97 38 44 14 

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

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

et nej tak! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 



■ Nyt fra Byrådet

Ved: Gravers Kjærgaard 

Et nyt år er begyndt og dermed en ny 
4-årig periode i byrådssammenhæng.
Mange ting skal indstilles og besluttes,
med konsekvenser dels for kommu
nens økonomi og dels for kommunens
borgere. Derfor er det vigtigt at være
"klædt godt på", kende systemer og
sammenhænge, så man har et godt
grundlag at vurdere konsekvensen af
beslutningerne på. - Vi 7 nyvalgte er
for tiden godt i gang med kursusvirk
somhed, så vi hurtigst muligt kan
komme på omgangshøjde med de
"gamle". Kommuneforeningen i Ring
købing Amt har kørt kursus over 5
eftermiddage. Indholdet har været
overordnede ting i forbindelse med
byrådsarbejdet både faglig og person
lig, f.eks. Samspil med offentligheden,
aktindsigt, inhabilitet, kompetencefor
deling, viden, holdninger og mod til at
vælge, m.m. Derudover er vore egne
forvaltninger flittige til at anskueliggø
re deres arbejdsområde, så vi kan få en
god fornemmelse for, hvem der arbej
der med hvad. Forskellige kommunale
institutioner skal ligeledes beses hen
over foråret. Med plads i både Børn
undervisning-kultur- og Socialudval
get er der en del at sætte sig ind i, her
forvaltes 200 mill. af kommunens
samlede budget på 270 mill. (i runde
tal).
Det stigende fødselstal, lav arbejds
løshed og dermed flere på arbejdsmar
kedet giver et stort pres på børnepas
ningen. Derved er der opstået venteli
ster til børnehaver, med pasningsga
ranti bliver det dermed flere dagpleje
pladser. der i første omgang må holde

for. En dagplejeplads er væsentlig 
dyrere end en børnehaveplads, endvi
dere siges det at 4-5-årige udfolder sig 
bedre blandt jævnaldrene i børnehave. 
Så her er en konkret opgave, der skal 
løses i kommunen, diverse løsnings
forslag er i støbeskeen. 
I dag indgår ca. 85% af børnene i en 
eller anden form for pasnings mod 
70% for få år siden, det sammen med 
stigende fødselstal, lægger både rent 
praktisk og dermed økonomisk pres på 
kommunen. 
IT (informationsteknologi) plan for 
Videbæk Kommunes folkeskoler har 
været til debat, og er blevet indstillet 
til godkendelse. 
Skoleårets planlægning og stilling
snormering for 1998-99 er godkendt 
med udgangspwtlct i børnetallet pr. 1. 
februar. 
Mere kunne berettes, men det er hvad 
jeg har valgt at bringe denne gang. 
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ø- Servicemeddelelser -P 

L■ge H. Thamaen
Tlftid: 8011 

• 9011 

Konsultation:
efter aftale

TIi: 97 38 40 50 

G"'nlljerg
folull�lioulc 
Mandag: 1 5011 

• 17"" 
Torsdøg: 18011 

• 20011 

TIi: 97 38 41 77

G"'nbjerg · 2000 
Servicebutik: 
mandag, tirsdag &
onsdag 16011 

• 18011 

torsdag 1 5011 
• 1741 

fredag 13 15 
• 1511 

TIi/fax: 97 38 48 08 

Klip og Kr•I: 
Mandag: 
Tirsdag: 
Onsdag: 
Torsdag: 
fredag:
Ltrdag:

9011 
• 17"' 

9""-17"' 

Lukket
9"" · 17"' 

9"". 17"' 

Lukket 

TIi: 97 38 42 85 

Gr,nbj1rg Kro:
Mandag:
Tirsdag: 
Onsdag:
Torsdag:
fredag:
Ltrdag: 
Stndag:

Lukket 
11"" • 23011 

11.,. 23""
11"" • 23"" 

11011 
• 02"" 

11"" · 02011 

11"" · 23011 

TIi: 97 38 44 50

Brug11n:
Mandag: 8011 

• 17"' 

Tirsdag: 8011 
• 17"' 

Onsdag: 8011 
• 17"' 

Torsdag: 8011 
• 17"' 

fredag: 8011 
• 18011 

Ltrdag: 8011 
• 12011 

Stndag: 8011 
• 12""

Brtdudsalg & aviser 

Po1tek1p1dition1n: 
Alle hverdage: 

9"'. 12"" 
Posthuset ar lukket 
fra 

Post indleveret efter 13311 

bliver sendt 
efterfelgende hverdag.

TIi: 97 38 40 42

Landbobanken:
Mandag: 9"' • 12"" 
T"sdag: 9"' • 12"" 

Onsdag: 9"' • 12"" 
Torsdag: 13"' • 17"' 

Fredeg: 13"' • 16311 

TIi: 97 38 40 49

Bentei Salon: 
Mandag • Onsdag
&fredag: 8011 -12"" 
Lerdag efter aftale 

TIi: 97 38 41 12 

Genbrugapladlln:
Nylandsvej • åben
lerdag 10011

• 12011 

Paatka1111111 t1mmes: Ved skolen: Mandag • fredag kl. 18011 S.n-og helligdage kl. 17"' 

Rutebilernes infarmatianacentral: 
Mandag • fredag kl 8011 

• 20011 

L1rdag kl 8011 
• 16011 

Stndag kl 1 1011 
• 22""

Vagtl■gen: 97 8418 OD 

Biblioteket: T. Vestergård
Billardklubben: Per Johansen 
By- og Erhv.udv: John Asmussen
Byrådet: Gudrun Nyborg
Btrnøhusøt Bast: Susanna Andersen
Btrnehusøt: Lone R. Lauritsen
Dagplejerep.: Marl-s. Hlj
Forsamlingshuset:
Grtnbjerg-2000: Mogens Ballegaard
Gymnastikforen.: Ole Østergaard
Havekredsen: Ingrid Engestoft
Hjenmeplejen:
Farmlie & Saml: Annette Petersen
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen
Jagtforeningen: Kresten Agerlund
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte
Kirkeligt Saml: Villads Kyndesen
Klubhuset:
Landbetj: Ka,I Werge(Videb)
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Ved Brugsen: Mandag • fredag kl. 12"" 

TIi: Videbæk 97 17 33 99 
Ringkj1bing 97 32 33 99 
Holstebro 97 42 17 88 
Skjern 97 35 06 77 

Alarmcentralen: 112 

97384177 Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 97384110 
97384276 Lægen: Henrik Thomsen 97384050 
97384285 Manighedsrldet: Hanne l(jærgaard 97384094
97384121 Musikforeningen: Birgit T. Jensen 97384397 
97384362 Nr. Omme Kirkekontor 97384696 
97384066 Posthuset Brugsen 97384042
97381157 Præsten: Ernst M. Ottosen 97384183 
97384383 Rtde Kors: Bøstgstjeneste 97173204 
97384332 Servicebutikken: Grtnbjerg • 2000 97384808 
97384448 Skolebestyrelse: Jtrn Bak 97384349 
97384010 Skolen: Henning B. Mtller 97384177 
97172433 Sogneforening: Kresten Vestergaard 97384200 
97384139 Udlejn./Aagale Jtrgen Darnant 97384187 
97382162 Ungdomsklubban: Karen Bak 97384349 
97384270 Venstreforen: Jergen Oamant 97384187 
97384343 Vandværke} Leif Tanga 97384284
97384073 Jtrgen Kristensen 97384259 
97384076 
97171030 



MARTS Side Side 

MA 16 GB- 2000 rep. møde 12 LØ 18 

TI 17 SØ 19 Børnegustjeneste Kirke 10
30 34 

ON 18 MA 20 16 

TO 19 TI 21 Banko Skolen 40 

FR 20 ON 22 Generalfors. Fam. & Samt. 9 

LØ 21 TO 23 Mød en forfatter 40 

SØ 22 Kirke 14 FR 24 AvisindsamlingJ

MA 23 Kræftens Bekæmpelse 13 10 LØ 25 Deadllne 'r',r. 32 29 

TI 24 Hjemstavns Tilm. som.badm. 7,28 SØ 26 Kirke ingen 

ON 25 Kursusafslutning Husholdn. 34 MA 27 18 

TO 26 TI 28 GGUF Generalforsamling 26 

FR 27 ON 29 

LØ 28 TO 30 

SØ 29 Sommertid beg. Kirke 14 MAJ 

MA 30 Haveforeningen 14 31 FR 1 

TI 31 Generalforsamling Brugs 7 LØ 2 

APRIL SØ 3 Kirke ingen 

ON 1 Pas på spøgefugle MA 4 Tour de Pedal 19 11 

TO 2 TI 5 Danmarks befrielse 

FR 3 ON 6 

LØ 4 TO 7 

sø 5 Palmesøndag Kirke 9 FR 8 St. Bededag Kirke 10
30 

MA 6 15 LØ 9 

TI 7 SØ 10 Konfirmation Kirke 10 

ON 8 MA 11 20 

TO 9 Skærtorsdag Kirke 1030 TI 12 Tour de Pedal 11 

FR 10 Langfredag Kirke 9 ON 13 

LØ 11 TO 14 

sø 12 Påskedag Kirke 10
30 FR 15 

MA 13 2. Påskedag Kirke 9 16 LØ 16 

TI 14 sø 17 Kirke 9 

ON 15 MA 18 21 

TO 16 Haveforeningen 31 TI 19 

FR 17 ON 20 Tour de Pedal Dagen tiltaget 9t 32m 11 
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■ Skolebestyrelsen

Ved: Formand Jørn Bak 

Med udgangen af denne måned afslut
ter skolebestyrelsen sin valgperiode. 

I hhv. 4 og 8 år har vi forsøgt at leve op 

til ansvaret om at "føre tilsyn med 
Grønbjerg Skole's virksomhed". 

Det har været en spændende periode, 
hvor vi har arbejdet med mange for

skellige opgaver - jeg henviser til den 
årsberetning, jeg aflagde ved Skole

bestyrelsesvalget den 26. januar, som 
også bringes i dette nummer af Rune
stenen. 

Ved opstillingsmødet den 26. januar 

valgte forældrene ved Grønbjerg Skole 

en ny skolebestyrelse, som fik flg. 
sammensætning 
Ole Berthelsen (genvalg), Lars Holm 

Hansen, Karen Højmose, Inge Ibsen og 
Niels Jacobsen (alle nyvalgt). 
Jeg ønsker "tillykke med valget", og 

også held og lykke med de næste 4 års 

arbejde - i en lille, aktiv og god skole. 
Bestyrelsen tiltræder den 1. april, og 
konstituerer sig på det 1. møde. 
Jeg vil gerne takke elever, lærere, sko

leleder og forældre i skolebestyrelsen 
for et godt samarbejde, og alle forældre 
for interesse og god opbakning i vores 

arbejde, også omkring valget. 
Det er med blandede følelser at takke af 
efter så lang en periode - men jeg sy
nes, vi "overleverer" nogle gode ting, 
som den nye bestyrelse bl.a. kan arbej

de videre med. 
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Den endelige afslutning på skolebe
styrelsesvalget finder sted den 3. marts, 

hvor vi skal stemme til valget på Spjald 
Skole. Jeg håber naturligvis at vi bliver 

repræsenteret i Spjald Skol e's bestyrelse 
- jeg har meldt mig som Grønbjerg -

forældrene's kandidat.

Den 5. februar var der skolefest, som 

hele skolen har varmet op til lige siden 

Jul. Det var 3. og 7. klasse der lavede 
nogle pragtfulde komedier, indskolings
gruppen havde pyntet salen flot, 4.-5. 

klasse afviklede et spændende ameri
kansk lotteri, og 6. klasse stod på pro
fessionel vis for hele serveringen for 
gæsterne. Det var en dejlig aften. Og 
også dejligt at mange fra byen om efter

middagen overværede generalprøven. 

Vi har den 20. februar afholdt pædago
gisk dag, hvor vi nåede et pænt skridt 

videre med virksomhedsplanen. Vi fik 

formuleret de såkaldt fælleskommunale 
indsatsområder, som vi videresender til 

Videbæk Kommune. Det videre arbejde 

bliver omkring vores egne, lokale ind

satsområder. Vi afsluttede dagen med 
en hyggelig middag på Grønbjerg Kro -
hvor maden er go' . 

Den 23. februar afholdt vi et møde med 
Grønbjerg Børnehus, hvor vi drøftede 

vores nuværende og fremtidige samar
bejde. På mange områder er det kun 
naturligt, at vi bruger hinanden mest 
muligt. Børnehuset har taget det nye 
lokale i brug - kig indenfor og se det ! 
For tiden er der, som bekendt, en del 



aktivitet i Grønbjerg 2000's I aktivitet

scentrets byggeudvalg, som vi deltager 

I. 

Der er åbent hus på skolen den 11. 

marts, for forældre og bedsteforældre -

og evt. for kommende forældre ? 

Hjemstavnsaften 

Grønbjerg skole tirsdag 

d. 24. marts kl. 19
30

Den 10. maj er der konfirmation, og det 

er der jo mange, der glæder sig til! 

mon I har deltaget i kirkegang i passen

de omfang? 

Thorkild Munk, Ørnhøj fortæller 
om udskiftningen i Nr. Omme 

sogn i årene 1800-1830. 
ellers er det nu ... 

Med tak for nu, og ønsket om et dejligt 

forår - ■ 

Støt Runestenen 

Bidrag kan indbetales i 

Ringkjøbing 

Landbobank 

Der vises lysbilleder af de gamle 

gårde og en del af de mange ejen

domme, der efter, at Indenrigsmini

steriet gav tilladelse til almindelig 

udstykning, blev oprettet efter 

1850. 

Kaffe serveres, kop og brød med

bringes. 

Alle er meget velkommen 

Grønbjerg Brugs 

afholder ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 31. marts kl. 1930

i Grønbjerg Forsamlingshus 

Der er kaffebord 

Skolens kor underholder 
Bestyrelsen 

7 



■ GIF - nyt

Ved: - Inge Lund-Nielsen 

Igen igen .... 

I sidste udgave af RUNESTENEN 
skrev vi, at vi havde haft indbrud i 
Klubhuset. 
Det har vi også haft siden, så nu er vi 
oppe på i alt 4 indbrud på ca. 3 måneder 
- det er jo rimeligt godt klaret af et så
lille Klubhus så langt ude på landet.
Vi har talt om forskellige muligheder
for, hvordan vi skal finde ud, hvem det
er, der har begået disse indbrud.
Et af mulighederne kunne være at udlo
ve en dusør, MEN kan det virkelig have
sin rigtighed, at de, der evt. ved noget,
er motiveret af penge - ligesom ind
brudstyvene!?
Vi har nu fået installeret alarm i Klub
huset og overvejer yderligere installa
tioner for at afsløre og pågribe tyvene.
Hvis udviklingen i Grønbjerg skal fort
sætte, hvad angår indbrud, som i den
seneste tid, kan vi kun anbefale installa
tion af et alarmsystem - vi har købt
vores hos Dennis Krabbe i Ømhøj
(Quorum).
Det kunne måske være, at man skulle
starte en nichevirksomhed med at sælge
alarmsystemer?!

Generalforsamling 

T
i
rsdag 3. februar afviklede vi ordinær

generalforsamling i Klubhuset. 
Ca. 25 var til stede under den stille og 
rolige generalforsamling, der ikke ka
stede de store problemer og spørgsmål 
af sig. 
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Susanne Bagge Pedersen og Inge Lund
Nielsen var på valg til bestyrelsen og 
blev begge genvalgt uden modkandida
ter! 
Bestyrelsen har siden konstitueret sig 
og i den forbindelse er der heller ikke 
noget nyt: 
Formanden hedder stadig Inge, kas
sereren Jytte, sekretæren Susanne og 
menige medlemmer er Sanne, Leif og 
Peder. 

Bjarne Bager 

Bjarne Bager, kampfordeler i GIF, blev 
i oktober 1997 indlagt på Marselisborg 
Hospital i Århus og efter et par afstik
kere til Holstebro Centralsygehus er 
han endelig hjemme igen. 
Vi ved, at det har været hårdt for Bjarne 
at undvære Grønbjerg i over 3 måneder 
og du kan tro, Bjarne, at vi også har 
savnet dig! 
Vel.kommen hjem! i 

Alt arbejde indenfor beton, 
belægning og omlægning 

af fliser udføres. 
Ring og få el uforpligtende tilbud. 

Alt har interesse. 
Henvendelse til:
Rene Pedersen 

Tlf. bil: 40 43 86 42 

Tlf. priv: 97 38 47 20 



■Sundhed

V ed: Henrik Thomsen 

Lægemidler på internettet. 
Ligesom man kan med alt andet, kan 
man også købe lægemidler på inter
nettet; men leveringen kan give pro
blemer. I virkeligheden er der tale om 
en bestilling som ved postordre. Som 
noget specielt for lægemidlet er en del 
regler for indførelsen. Varen skal væ
re produceret i et EF-land. Det er ikke 
nok. at forhandleren har en postadres
se der. 
Hvis medicinen er receptpligtig i 
Danmark. skal man først sende en re

cept til forhandleren med posten, og 
man skal altid sikre sig, at forhandle
ren har ret til at sælge medicin i sit 
hjemland. Hvis betingelserne ikke er 
overholdt. kan pakken blive standset i 
tolden. 
Prisen. der er angivet, vil ofte ligge 
under den danske udsalgspris. men der 
skal lægges porto og andre omkost
ninger oven i, så det skal man huske 
lægge til. Hvis forhandleren er hjem
mehørende i et nordisk land, kan man 

få tilskud fra sygesikringen; men det 
kræver at man selv henvender sig på 
kontoret med kvittering og recept. 
"Danmark" giver kun tilskud til læ
gemidler, der er købt på et dansk apo
tek. 
Der vil naturligvis ikke være dansk 
oplysningsseddel i de udenlandske 
pakker, og det er vigtigt, at man sikrer 
sig, at indholdsstofferne er de rigtige, 
da samme slags medicin har forskelli
ge navne i forskellige lande, og for
skellig medicin kan have sammenfal
dende navne. 
Hvis man køber medicin her i landet, 
er man automatisk omfattet af en sær
lig erstatnings ordning i tilfælde af, at 
medicinen forvolder skade. Det gælder 
ikke, hvis man har hentet noget hjem 
fra udlandet via nettet. Så må man selv 
ud at føre erstatningssag i det pågæl
dende land efter de regler, der gælder 
der. Det er hverken let eller billigt. 
Det kan godt lade sig gøre, at købe 
medicin på internettet med varsomhed, 

men i de fleste tilfælde er det både 
nemmere, billigere og i hvert fald sik
rere, at købe den på et dansk apotek.■ 

Familie og samfund 

Generalforsamling 
onsdag d. 22. april 98 kl. 19

30 på Grønbjerg skole

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Kreativ indslag ved Susanne Sig, Holstebro 
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Bohgm1n1ster1et har godkendt det 

Kommunen har godkendt det 

I Grønb1erg har v1 arbe1det med det 

Mange har g1vet b1drag hl det 

DU KAN OGSÅ NÅ DET! 

Du kan hjælpe dig selv og sognet 

ved at give et bidrag til vort aktivitetscenter. 

Små som store bidrag modtages gerne - og beløbet kan indbetales i 

Ringkjøbing Landbobank i Grønbjerg. 

Med venlig hilsen Grønbjerg - 2000' bestyrelse 

Kræftens bekæmpelse 

lokalafdeling Videbæk 

Afbolder generalforsamling 
mandag den 23. 03 I 998 kl. I 900 

på 
Westergårds hotel i Videbæk. 

Hjemme Service 

Fordi det er svært at nd det hele selv 

Er der nogen, som har lyst til at 
deltage aktivt i bestyrelsen, er I 
meget velkommen til at henvende 
Jer. 

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. Der er Landsindsamling søndag 

den 29. marts. Vi håber at I vil 
tage pænt imod indsamlerne. 
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Venlig hilsen 
Gudrun Nyborg og 
Hanne Kjærgaard 

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. 



Skiltet med Årets 
Landsby 1995 er 
ved at være lidt 
slidt Skiltet 1897 - 
Grønbjerg - 1997 
blev taget ned ved 
nytårstid 

Hvad skal vi se på de næste år? 

Grønbjerg - 2000 indbyder alle til at deltage i konkurrencen 
om at finde på et godt slogan til 
byskiltene ved indkørslen til vor by. 

Der vil være præmier til de bedste forslag 
Grønbjerg - 2000 forbeholder sig ret til at benytte eller forkaste 

indsendte forslag i skiltesammenhæng 

Bestyrelsen Grønbjerg-2000 

Tour de Pedal 

4.maj - 12.maj - 20.maj - 28.maj

Grønbjerg GUF 
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■ Grønbjerg • 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Aktivitetscenteret 

Sidst i 1997 kom den endelige godken
delse fra Boligministeriet vort projekt 
ved skolen. Siden har der været en del 
aktivitet i det "lille byggeudvalg". 
Der er holdt mange møder for at vi kan 
have så mange detaljer klar til selve 
projekteringen hos arkitekt og ingeniør 
som overhovedet muligt. 

Efter godkendelsen skulle der aftales 
og holdes møder i 6- mandsgruppen 
(Torben Nørregaard, Christa Werge, 
Olav Vind Ebbesen fra økonomiudval
get og Gravers Kjærgaard, Poul Erik 
Nielsen og Mogens Ballegaard fra 
Grønbjerg, Kommunaldirektør Keld 

Kom 
ind ien 
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere! 

Jørgensen er med som koordina
tor/sekretær). 
På grund af kommunalvalg jul, nytår 
m.v. kom mødet i stand medio februar 
måned. 
Vi har nu aftalt rammerne for projektets 
gennemførelse. Det drejer sig bl.a. 
om: 
Færdiggørelse af forsøgsprojektet 
(multisal og to klublokaler) inden ud
gangen af 1998. (Vi forsøger naturligvis 
også at få tillægsprojektet billardlokalet, 
indgangsparti og parkeringsplads 
gjort færdig på samme tid.) 
Byrådet godkender byggeprojektet, og 
licitationen. 
Kommunen har det overordnede ansvar 
for byggeriet. 
Der nedsættes et udvalg der skal føre 
tilsyn med projektet. (Jørgen Andersen, 
Christa Werge, Olav Vind Ebbesen fra 

jlæl Landbobanken
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økonomiudvalget, Ole Berthelsen, Ole 
Østergaard og Mogens Ballegaard fra 
byggeudvalget i Grønbjerg.) 
Hvordan midlerne til byggeriet frigøres 
og udbetales. 
Licitationen skal være offentlig. 

Det blevet vedtaget og godkendt at vi 
fortsætter med at arbejde med Peder 
Hays Thøgersen, der har udfærdiget 
projektet til multisalen. 
P .H. Thøgersen har i forvejen et sam
arbejde med arkitekt Jan Utzon, og vil 
gerne drage ham med ind i Grønbjerg
projektet. 
Arkitekt og ingeniør har givet tilbud på 
at udarbejde projektmaterialet og følge 
op på projektet og det er accepteret. 
Der er naturligvis nogle tidsterminer 
der skal overholdes i og med at Byrådet 
skal godkende projektet i alle faser. Og 
Byrådet holder møde een gang i måne
den. 
Når de endelige tegninger er blevet 
udfærdiget vil de komme til at ligge til 
gennemsyn i Servicebutikken. 
Efter planerne skulle selve byggearbej
det kunne påbegyndes umiddelbart 
efter sommerferien. 
Boligministeriet forlanger at der skal 
udarbejdes en evaluering af projektet. 
Til den ende har vi faet Torben Vester
gård til at optage en video film og tage 
en dias-serie af projektet. 
Men under alle omstændigheder og 
selv om det bliver en hektisk periode 
glæder vi os meget til at komme i gang 
med byggeriet. 

Man kan stadig væk nå at give et 
bidrag til byggeriet. 

Jeg kan da sige at det har betydet meget 
og vækker en del opmærksomhed at vi 
i et så lille samfund kan indsamle 
500.000,- kr. Det er absolut med til at 
der er velvillighed over for projektet og 
at der fra andre kanter sættes pris på den 
frivillige indsamling i og med at det er 
medvirkende til at fa andre sponsorer til 
at spytte i kassen. 

Ældreboliger: 
I den nærmeste fremtid vil der blive 
afholdt licitation over de fire ældreboli
ger der skal opføres i Grønbjerg. Efter 
planen skulle byggeriet påbegyndes i 
foråret 1998 og være afsluttet i efteråret. 
Det derejer sig om to dobbelthuse med 
hver to lejligheder på ca. 64 m2

• 

Vi vil holde kontakt til kommunen med 
henblik på udlejning m.v. og de perso
ner der har vist interesse for boligerne 
vil naturligvis også blive holdt orien
teret om situationen. ■ 

/Jenled Salon 

ti/. 97 38 41 12 

_Abniruplider 

man - OMdag O<J Jredag

s°o _ t2°o 

Jerdag kun efter aftale
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Læge Henrik Thomsen 

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Algade 8, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 4 l 33

Behandling af 

muskler og led tilbydes 

efter aftale fra 9 - 17 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ Skolebestyrelsen

Ved opstillingsmødet til skolebestyrel

sen ved Grønbjerg skole den 26. janu
ar var 54 % af alle hjem repræsenteret. 

Der blev der opstillet en liste, og da 
der ikke indkom flere lister, var de op
stillede valgt. 

Til skolebestyrelsen ved Spjald skole 
indkom der to lister, og dermed blev 
der valg. Jørn Bak fra Grønbjerg var 
opstillet, og han blev valgt med et flot 
stemmetal. Grønbjerg-forældre skulle 
stemme i Grønbjerg, de mødte op og 
stemmeprocenten blev 75%. 

Til dette nummer af Runestenen har 

vi bedt medlemmerne i den nyvalgte 
skolebestyrelse præsentere sig ved at 

besvare følgende spørgsmål: 

l. Hvem er du?

2. Hvilke tanker gør du dig om det
kommende arbejde i Skolebesty
relsen?

3. Hvad vil du arbejde for som sko
lebestyrelsesmedlem?

4. Hvordan vil Grønbjerg se ud med
og uden skole, eller en skole til 3.,

4., eller 5. klassetrin og hvad er
din holdning til disse alternativer?

Inge L. Ibsen, jeg er gift med Hans 

Nielsen. vi bor Holstebrovej nr. 12. Vi 
har tre børn. Kent på 18 år, Jim på 9 år 

og Nick på 7 år. Jeg er støttepædagog, 
tilknyttet støttepædagogkorpset i Vi
debæk Kommune. 

Mine tanker omkring det kommende 
arbejde i skolebestyrelsen, er først og 

fremmest, at fa indsigt i skolens funk
tion, og få dybere kendskab til de ting, 
der allerede er startet under de tidlige
re skolebestyrelser, bl.a. være med til 
at sikre, at den virksomhedsplan, der 
er udarbejdet bliver fulgt op, og lø
bende videreudviklet. 

Derudover forestiller jeg mig et godt 

samarbejde med lærerne og de øvrige 

medlemmer af skolebestyrelsen, som 
går på: åbenhed, ærlighed og debat 
omkring videre udviklingen af vores 
skole. Jeg forventer, at jeg kommer til 
at se skolen fra en ny vinkel, og gen

nem kurser, læsestof far ny inspiration 
til, hvordan skolen kan blive en endnu 
bedre arbejdsplads, både for lærere og 
børn. 

Jeg vil gerne være med til at støtte et 

godt arbejdsmiljø, både fysisk, men 

ikke mindst psykisk, da jeg mener det 
også har en afsmittende virkning, på 

børnenes mulighed for at indlære. Jeg 
er meget interesseret i at inddrage 
forældrene i at motivere børnene til at 
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lære. Måske kunne vi som forældre, 
der jo kender vores børn bedst, give 
nogle fif videre til lærerne om, hvor
dan min lille Viggo bedst lærer noget. 
Jeg vil også gerne være med til, at der 
bliver åbnet mulighed for at fa en pæ
dagog ind i indskolingen (ikke fordi 
jeg selv er pædagog), fordi jeg ved, at 
tværfagligt samarbejde i mange sam
menhænge er meget udbytterigt, og da 
netop lærer og pædagog har meget 
forskellige indfaldsvinkler til børn, ser 
jeg som en styrke, hvis det kan kobles 
sammen til et frugtbart samarbejde. 
Desuden kunne jeg godt tænke mig en 
debat om at få koblet lidt mere filosofi 
og psykologi (på børneplan) ind i den 
daglige undervisning. Til sidst, men 
ikke mindst, er det vigtigt, at børnene 
far brugt deres krop også udenfor 
gymnastikundervisningen. 

Jeg er ikke tilhænger af hverken ned
lægning, eller nedskæringer af klasse
trin. Selv om det er en lille skole, med 
sommetider for få elever i klasserne, 
så er det op til os, som bruger, at være 
med til at støtte, og finde styrkeområ
derne i det. I den forbindelse er det 
måske endnu vigtigere, at finde vores 
lille skoles ressourcer, og finde ud af, 
at arbejde målrettet med dem, for at 
synliggøre de kvaliteter, der er i Grøn
bjerg Skole. 

Lars Holm Hansen, Sandbækvej 26. 
35 år. Født i Sevel ved Vinderup, men 
opvokset i Ulfborg. Gift med Birthe 
og har 2 drenge, Søren i 4. Klasse og 
Jacob i 2. Klasse. 
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Mit arbejde: Reservedels-ekspedient 
hos Tage Nyborg "Scania lastbiler'' i 
Holstebro. Fritidsinteresser er især alt 
hvad der har med natur at gøre, dog 
står fuglene mig særligt nær. Søren og 
Jacob, haven, høns mm. 

Spg. 2-4. At nedskrive sine tanker 
omkring det kommende arbejde i 
skolebestyrelsen, kan være lidt svært, 
idet man som nyvalgt ikke ved 100 % 
hvad det er man er gået ind til. Jeg 
sagde Ja til at blive opstillet, fordi jeg 
mener at vi som forældre har et ansvar 
for at vore børn får en god start, og at 
de rar lært en hel masse de år de går i 
skole. Vi er selvfølgelig ikke dem der 
skal lære børnene tingene i skolen, 
men at være med i skolebestyrelsen og 
derved være med til at skabe og ud
vikle nogle gode rammer, må være en 
fin udfordring. Jeg mener at vi her i 
Grønbjerg har en god skole, som jeg 
håber og vil gøre alt for skal bibehol
des på nuværende stade med 8 klasser, 
altså fra børnehaveklasse - 7. klasse. 
Hvis man som nogle kommuner ned
lægger de største klasser i en skole er 
det ligesom at udsulte skolen, idet det 



vil give endnu færre først og fremmest 
elever, men også lærere. hvilket vil 
gøre det mindre attraktivt også for læ
rere at være på så lille en skole. 
Jeg er helt sikker på at en skole af 
Grønbjergs størrelse har mange kvali
teter. som en større skole ikke har. Her 
tænker jeg på nærhed -, overskuelig
hed- og trygheden ved at alle kender 
hinanden. Jeg husker, både da Søren 
og da Jacob startede i bh.klassen at de 
fik en "værge" fra 7. klasse, som 
skulle vise dem skolen og tage sig lidt 
af dem de første uger. Dette synes jeg 
er et eksempel på "en god start", som 
egentlig har flere facetter. Først og 
fremmest føler den lille en tryghed 
ved at der er en større elev. som man 
kan spørge. Den store rar et ansvar 
over for den mindre og samspillet må 
alt andet gøre at man får langt færre 
drillerier og mobninger, store og små 
elever imellem. 
Konklusionen på dette må være at vi 
selvfølgelig fortsat skal have en "hel" 
skole i Grønbjerg. Hvis landsognene 
og landsbyerne fortsat skal bebos af 
mennesker i alle aldre og det skal de 
selvfølgelig, er det helt afgørende at 
skolen, som samlingspunkt, mødested 
og arbejdsplads er særdeles berettiget, 
faktisk helt uundværlig. 

Niels Jacobsen, Sønderkjærsvej 18, 
Grønbjerg. 
Driver fritidslandbrug på 6,5 ha., med 
ammekøer og kom til grovfoder. Er 
gift med Helle, der er i gang med ud
dannelse til social og sundhedshjæl
per. Vi har 3 børn, Betina på 12 år, 
Lasse på 9 år og Mathilde på 6 år. 

Jeg arbejder KMC Derivatfabrik i 
Brande, hvor jeg er produktionschef; 
fremstiller kornsiloer til landmænd, 
minidrivhuse og kompostsiloer til ha
vefolk. 

Det kommende arbejde: arbejde med 
de tiltag der er sat i gang, styrke sam
arbejdet med en større skole og få er
faringer fra en offentlig arbejdsplads 

Målet: at bevare skolen. 

Med uden skole: skolen skal bevares, 
da det ellers vil ødelægge sammenhol
det i en så lille by. Jeg mener ikke der 
er grundlag for at lukke - minimere 
skolen, hvis der bliver lavet et fornuf
tigt samarbejde med en større skole. 

Karen Højmose, Algade 72, Grøn
bjerg. Jeg er 35 år, gift med Andres 
Højmose. Vi har 3 piger; Emilie 5 år 
starter i børnehaveklasse i år, Josephi
ne 4 år, går i børnehuset og Frederikke 
2½ år, går i dagpleje. 
Jeg arbejder som politiassistent ved 
Herning Politi. 
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Jeg tror, det bliver en spændende og 
udfordrende opgave. Det kommer til 
at kræve noget arbejde, da jeg endnu 
ikke har stiftet bekendtskab med sko
len, og først kommer til det i august, 
når Emilie starter. 

Hvad jeg vil arbejde med i skolebesty
relsen: Det vigtigste må være at sikre 
vore børn rar en god solid skoleud
dannelse i trygge rammer, og at skolen 
har ry for at være en velfungerende 
skole. 

Grønbjerg med og uden skole: det er 
svært at spå om. Skolen KAN være et 
trækplaster for tilflyttere, afhænger af 
folks syn på små skoler contra store 
skoler. Skolens ry udenfor byens/ sog
nets grænser er nok en større faktor. 
Hvis vi skal bevare vores skole er det i 
mine øjne vigtigt, at vi bibeholder alle 
syv klassetrin, samt at skolen kar ry 
for at vore elver har en rigtig god 
"skoleuddannelse". Giver vi først slip 
på nogle klassetrin, tror jeg, at vi stille 
og roligt er på vej mod en nedlæggel
se. Skolen som "trækplaster" svækkes 
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betydeligt jo mindre antal klassetrin 
der er. 

Ole Bjerg Berthelsen, jeg er gift med 
Eva Broni , vi har sammen tre børn, 
Tom 10 år, Mona 9 år og Søren I år. 
Vi bor Holstebrovej 26, som er adres
sen på et landbrug ved navn "Bæk
gaard" nord øst for Grønbjerg. Jeg 
blev uddannet landmand på Bygholm i 
1984 og købte Bækgaard samme år. 
Her har vi opbygget en svineprodukti
on, som vi begge ernærer os ved. 

Jeg vil gerne takke alle som har stemt 
på mig, ved opstillingsmødet til skole
bestyrelsesvalget, og herved gjort det 
muligt med endnu 4 år i skolebestyrel
sen. 
Med 4 års erfaring i skolebestyrelses
arbejde, kender jeg gangen i arbejdet 
på Grønbjerg skole. Med en nøje be
skrivelse af Grønbjerg skole i den nye 
Virksomhedsplan, ser jeg frem til en 
"nem" opstart for den nye skolebesty
relse. Jeg ser virksomhedsplanen som 
et arbejdsredskab, hvor vi kan priorite
re indsatsområder, som så indføjes el
ler rettes i virksomhedsplanen. Herved 
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har vi altid en virksomhedsplan som 
beskriver Grønbjerg skole nu. 
Der er til stadighed eksempler på, at 
kommuner tager de ældste klasser fra 
de små skoler og flytter dem til over
bygningsskolen. Jeg vil arbejde meget 
hårdt for at det ikke sker for Grøn
bjerg, jeg tror på, at det vil ødelægge 
skolen. Hvis der kan fmdes besparel
ser ved af flytte en eller to klasser nu, 
så bliver det endnu nemmere at finde 
besparelse næste gang, og hermed ik
ke langt til en skolelukning. Jeg me
ner, at hvis noget sådan skulle komme 
på tale, skal det komme fra skolebe
styrelsens bagland, nemlig "forældre-
ne". 
Jeg vil gå ind i det kommende arbejde 
med gensidig respekt overfor elever, 
lærere og skoleleder og med mottoet, 
"problemer er til for at blive løst". • 

, , . ~ ~ 
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I.OKAI.BRUGSEN 
GRØNBJERG 

Tlf. 97 38 40 42. Fax 97 38 44 42 
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Vi er til for dig! 
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■ En familie i Grønbjerg

Denne gang gjaldt mit besøg en familie 
som har boet i Grønbjerg gennem 8 år 
men de er alligevel aldrig blevet por
trætteret i denne klwnme. Familien er 
nok kendt blandt mange, men mon ikke 
det skulle være spændende alligevel at 
høre om denne unge familie med man
ge jern i ilden. Denne gang besøgte jeg 
familien Sand Larsen på Spåbækvej , 
der består af far Alan, mor Lisbeth og 
børnene Jakob, Eva og Simon. 

Lisbeth, der er 33 år stammer fra Spjal

d, men har spillet fodbold i Grønbjerg 

gennem mange år. Lisbeth - og Alan -

er uddannet lærer på seminariet i Her-

ning hvor de også mødte hinanden i sin 
tid. Efter seminariet fik Alan arbejde i 
Sørvad og Lisbeth blev ansat i Spjald. 
så for dem var det et nemt valg at bosæt
te sig i Grønbjerg da det var rimeligt 
centralt for begge. Derudover var der 
en del andre gode grunde til at valget 
netop faldt på Grønbjerg: Lisbeth 
kendte Grønbjerg gennem sin fodbold, 
Alan ville ikke bo i storbyen mere (han 
ville faktisk helst bo på en gård) og 
endelig så var HUSET på Ømhøjvej til 

salg (og så er det jo også billigt at købe 
hus i Grønbjerg). I november 1989 
flyttede de så til Grønbjerg og her blev 
de godt modtaget. I . dag kom naboen 
med blomster og andre naboer hjalp 

med at flytte. Lisbeth og Alan havde 

ikke boet her I år før de begge var med 

til dilettant, hvor de lærte nogle nye 

. 

. 

. 

Ørnhojvej 24. Grønbjerg . Tlf. 97 38 42 81 • Fax 97 38 42 88 
IDE• HU5ENE. 

.

IVAN V MORTENSEN 

Bygge & indretningsfirma 
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sit deltidsland-

Lisbeth bruger en del af 

 

· sin fritid på køkkenhaven l., �- \_ .. · · med de økologiske grønt
sager og bær (som hun 

""''" -,·, sylter og laver saft af). 
mennesker at kende. Andre lærte de at 
kende ved at gå til fest i forsamlingshu
set - det er en rigtig god måde at lære 
folk at kende på. Alan er i det hele 
taget god til at gøre nye bekendtskaber 
og det er ikke få gange hvor han har
ringet hjem for at sige at han altså lige
havde inviteret gæster til middag sam
me aften. August 1995 flyttede familien
fra Ømhøjvej til Spåbækvej og fra gode
naboer til det nye gode naboer. 
Siden 1993 har Lisbeth arbejdet i Skje
rn på Skjern A skolen, en specialskole
for børn med generelle indlærings
vanskeligheder. Det er meget spænden
de og helt anderledes end at arbejde i
en almindelig skole. Oven i dette er
Lisbeth så også blevet landmandskone -
det er dog ikke den store omvæltning
da både Alan og Lisbeth er opvokset på
landet. 
Alan er 32 år og uddannet lærer i 1989 

Derudover er hun involveret i diverse 
bestyrelser. Lisbeth forsøger så vidt
muligt at dyrke en eller anden form for
sport (i år blev det til gymnastik). Hele
familien kan godt lide at tage på skiferie 
så vinterferien tilbringes i Norge sam
men med en del andre familier fra byen. 
En del af sommerferien tilbringes i
Klegod i Lisbeths forældres sommer
hus. Lisbeth vil lige så gerne fodre be
sætningen og så er det Alan der står for
madlavningen indendørs. Derudover har
Lisbeth nok at se til med mand, 3 børn
og 10 ammekøer. 
Alans store fritidsbeskæftigelse er deres
deltidslandbrug. Som Alan selv siger, så
er det spændende at følge med i naturen
på en helt anden måde og at prøve på at
få det hele planlagt så alt går op i en
højere enhed (både det økonomiske og
det biologiske kredsløb skal hænge
sammen). Derudover er det også rart at
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kunne komme ud og bmge kroppen når 

man til dagligt arbejder med munden 
som værktøj. 
Landbmget er økologisk og familien 
går op i at man ved hvordan at gulerød
derne er dyrkede - så smager de også 

bedre. Der er en stor tilfredsstillelse i at 
give sine børn hjemmekogt saft uden 
konserveringsmidler og at kød og kar
tofler smager af noget. Det var lidt af et 
sammentræf af omstændigheder at 
gården blev økologisk (alle marker lå 
grønne og udyrkede hen da de overtog 
stedet), men Alan og Lisbeth har aldrig 
fortmdt at de valgte økologisk. Det 
første år var de selvfølgelige bekymre

de over om det hele nu kunne løbe 
rundt, men det kunne det. Nu kunne 
Alan slet ikke tænke sig at bruge sprøj
tegifte. 

Alan og Lisbeth ældste søn hedder 

Jakob og han er 7 og gå i 1. klasse på 

Grønbjerg skole. Jakob kan godt lide at 
se fjernsyn og være på skiferie. ''Jeg 
løber tit så stærkt at far og mor ikke 
kan følge med og det er sjovt." Jakob er 
også interesseret i sport: om vinteren 
går han til gymnastik og om sommeren 

til fodbold .. derudover går han til musi
kalsk legestue. Jakob kan godt lide at 

være ude og lege med kammeraterne og 
så kan han godt lide slik. Jakob synes 
det er sjovt at gå i skole, hvor de lærer 
at læse, skrive, gør gymnastik og regner 
( det kan han godt lide). Jakob synes 
dog at det bedste i hele verden er at 
spille spil ( computerspil, matador, 
kort). Eftermiddagen tilbringer Jakob i 
Børnehuset, så han er en travl ung herre. 
Yngstemanden hedder Simon og han er 
2½ år og er til daglig i dagpleje. Simon 
kan godt lide at køre traktor med sin 

far, at rutsche i halmen, lave huler og 

GRØNBJERG EL 
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snakke med kattene. Simon kan også 
godt lide hjælpe med at fodre. Derudo
ver synes han det er sjovt at lægge 
puslespil. Han er fan af puslespil trak
torer futtog og Postmand Per. Simon er 
meget udendørsmenneske og han har 
det bedst når han leger udendø�. 
Endelig består familien af Eva på 5 år 
som er i Børnehuset til daglig. Hun skal 
starte i børnehaveklasse efter sommer
ferien og det glæder hun sig til . Eva 
går til gymnastik og musikalsk legestu
e og så kan hun godt lide at lege med 
sit Askepot slot. Eva laver perler, teg
ner og syr meget. hun er meget kreativ, 
så hendes kasse i børnehuset bliver 
tomt hver anden dag, så meget laver 
hun. Eva er meget tålmodig, og hun 
nusser med tingene til de bliver helt 
perfekte. Eva havde gang i at lave jule
pynt allerede i oktober måned. og hun 
fik lavet så meget at børnene måtte 
have et juletræ på værelset så der kum1e 
være plads til al pynten. Eva er god til 
at fortælle godnathistorier for sin far og 
lillebror. Eva er også god til dyr og hun 
elsker at lege med dem. Hw, har for 
eksempel lavet en stor zoologisk have 
med biller, myrer, regnonn, bænkebi
der og andre smådyr. Bænkebiderne 
blev hentet på det sted i skoven hvor 
far og børn havde sovet i telt på et 
tidspunkt og der havde set nogle bæn
kebidere under en træstub. Da Eva 3-4 
uger senere ville lave sin zoologiske 
have var hun bestemt på, at bænkebi
derne kun kwme findes på det sted, så 
der var ikke andet at gøre end finde 
cyklen og så køre i skoven og hente de 
små dyr. 

Det næste spændende der skal ske for 
familien er forårstilsåningen, kælvning 
samt slagtning og salg af ungtyre. Fa-

milien foretrækker at sælge deres okse
kød til private, så folk kan komme og se 
hvilke forhold dyrene er opvokset un
der. Det er sjovere at se dem man sælger 
til og køberne kan altid henvende sig 
hvis de har nogle spørgsmål. 
Jeg vil gerne sige mange tak fordi Alan, 
Lisbeth. Jakob. Eva og Simon havde tid 
til at få besøg af mig. 

Næste gang Runestenen udkommer vil 
jeg indføre en ny ting i denne rubrik: 
Den familie jeg besøger skal stille et 
spørgsmål, som jeg så stiller til den 
næste familie jeg besøger. Det vil dog 
foregå på den måde at den spørgende 
familie ved ikke hvem der skal være 
det næste "offer" og den spurgte fami
lie får først kendskab til spørgsmålet 
når jeg kommer på besøg. så nu kan I 
alle gå rundt i spænding til næste gang 
for ingen kan vide sig sikker.■ - sb 

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

"r 

97 38 42 85 
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■En samtale

Jeg har besøgt Grethe.- Jo, der var lige 
den der onsdag eftenniddag, hvor hun 
ikke havde andet for. 

Ellers er Grethe Pøl en meget optaget 
dame. der på trods af, at hun er blevet 
noget handikappet og udenfor bevæ
ger sig rundt i sin motoriserede køre
stol- min Rolls Royce- som hun kalder 
den, har gang i meget. 
Både Grethe og ægtefællen Aksel er 
nogle rigtige gamblere, som hun selv 
siger, og er meget af tiden optaget af 
kort- eller bankospil. En aften om 
ugen, påstår Grethe at hun nøjes med, 
lægges der brikker på, og det mest 
fordi hun gerne vil køre med nogle af 
vennerne. 
Grethe fortæller: Jo, jeg mødte Aksel 
allerede i 1949, det var indenfor De 

�DANA 
VINDUER� 

danske Ungdomsforeninger, men vi 
blev nu ikke sådan lige gift , nej, vi 
var gode venner i 15 år. Jeg passede 
min syge mor i 12 år, så først i 1964 
giftede vi os, og jeg flyttede til Grøn
bjerg fra Holstebro. Så du ka' nok 
tænke dig til, at Aksel er en rar og 
tålmodig mand. Det er jeg heldig med, 
og også med, at jeg valgte ham. For nu 
er det ham, der hjælper mig, han gør 
såmænd alt det, jeg beder ham om. Jo, 
Aksel er en rar mand, bli'r flere gange 
pointeret, men jeg vidste jo da også, 
hvad jeg gik ind til, efter femten års 
venskab. 
Når jeg har besøgt Grethe, er det fordi 
hun er, som hun netop er. Jeg tror, at 
mange som kender hende vil give mig 
ret i, at hun gennem sin livsanskuelse 
og udstråling spreder glæde og opti
misme omkring sig. Hvad jeg mener 
hermed, håber jeg vil fremgå af føl
gende: 
Grethe, hvordan er det at blive æl

dre og gangbesværet? 

Når man bor her i Grønbjerg, er det 
ingen sag,- med al den venlighed man 
møder. Folk er så rare og hjælpsom
me,- ta' nu bare lige her i dag, da har 
jeg allerede været ude for i fire tilfæl
de, at nogen ville hjælpe mig med for
skelligt. Jo, jeg har mange venner her 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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og også i Holstebro. Jeg forstår heller 

ikke al den utilfredshed med hjælpen 
til ældre, her i Videbæk Kommune er 
den i alt fald hel fin. 
I denne valgtid er det aktuelt at 
komme lidt omkring det politiske, 

også herom er Grethe bevidst! 
Godt nok er jeg vokset op i et radikalt 
hjem, men de radikale får nu ikke min 
stemme. Jeg har megen sympati for 
centrumsdemokrateme, men der er jo 
lige det der - ja, og så det! Fortsat at 
være med i det europæiske samarbejde 
betragter Grethe som nødvendigt for 
Danmark. Men endeligt besluttet sig 
for, hvor krydset skal sættes her ved 
folketingsvalget, har hun ikke endnu. 
Dog, et er sikkert, Grethe gør sin sam
fundspligt og afleverer sit kryds, når 
den dag kommer. Lade sig påvirke vil 
Grethe nok heller ikke, så jeg undla
der at nævne om ord som - fare for 

Generalforsamling 

stemmespild og - der med forsøg på at 
forlede hende. 

Vi ser dig til alle slags arrangemen
ter her i Grønbjerg, lige fra byfester 
til Kirkeligt Samfunds møder! 
Ja, det kan jeg godt sige dig, at den 
dag, jeg ikke mere kan bevæge mig ud 
blandt folk, det bliver en sorgens dag. 

Jeg skal ud og snakke med menne
sker! 

Du fik i din ungdom tid til et høj
skoleophold! 
Jeg var elev på Vallekilde,- og jeg vil 
godt tilføje, at for mig er et højsko
leophold ikke hele livet, men det er 
med til at gøre livet værd at leve. 
Grethe, du har mange bøger om

kring dig, hvad læser du helst? 
Jeg kan godt lide at læse digte, og el
lers alt lige fra Helle Stangerup til 
Søndags BT. Jeg synes, det er et godt 
ugeblad- med mange gode kryds og 
tværs'er. 

Grønbjerg Gymnastikforening afholder generalforsamling 

Dagsorden: 

I. Valg af dirigent

3. Regnskab

5. Valg til bestyrelsen

7. Evt.

Tirsdag d. 28. april 1998 kl. 19
30

på Grønbjerg Skole 

2. Beretning

4. Indkomne forslag

6. Valg af revisor

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbare til bestyrelsen, når man 
er fyldt 16 år. 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde se
nest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Mød op og få indflydelse. 
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Dit klaver ser ud til at have en lidt 

tilbagetrukken plads i stuen? 
Ja, jeg spiller ikke så meget på det me
re, men jeg synes nu, det er lidt tomt, 
hvis ikke her er noget musikinstru
ment. Jeg lærte jo som barn at spille, 
først på orgel og så på klaver! 

Når du får besøg af gode venner til 

middag, hvad vil du så byde dem 

på? 

Det kan jeg lige fortælle dig da, jeg 
ringer op på kroen, det har jeg gjort så 
tit. Så skal vi ha' suppe, kød, en god 
dessert og kaffe. Så spiser vi hos Ruth 
og går hjem og hygger os bagefter, 

nogen gange kommer min gode ven
inde Marie så og hjælper mig med kaf
fen. Jeg støtter Grønbjergs erhvervsliv 

alt det jeg kan, og gør det med glæde. 
Det meste af, hvad vi har brug for, kan 

vi jo købe her i Grønbjerg. 

Vi har set byens børn flokkes om 

dig og din Rolls Royce. 
De er så søde, de børn, - hvordan får 

man sådan en, spørger en, en anden 
lille pige inviterer mig med hjem til 
hendes mor, så hun også kan beundre 
køretøjet, mens en tredje fortæller, at 

hendes bedsteforældre også godt ken

der mig.- Jo, det er skønt. at alle, er så 
positive. 

Læser du Runestenen? 

Om jeg gør, det kan du tro. Jeg er så 
lykkelig for at bo i et sogn, hvor man 

har sådan et blad, jeg har da også gemt 
alle numrene. 

Du er en flittig kirkegænger, Gre

the! 
Det har jeg da været, det er ikke så let 

mere at komme omkring. Jo, jeg har 
altid søgt Kirken. Mine bedsteforældre 

Din lokale el-installatør ... 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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var tilknyttet Luthersk Mission. men 
mine forældre var grundtvigianere- det 
var en lysere kristendom. som også 
passede mig bedst.- Jeg har kendt mi
ne bedsteforældre, og det synes jeg, 

har haft stor værdi for mig.- Mit 
livstestamente har jeg for længst ned
skrevet,- og det har Aksel for resten 

også -, det ligger godt forvaret hos 
yngre slægtninge. Jo, vi vil godt selv 

bestemme, hvad der skal synges ved 

vore begravelser.- Og ved du hvad, et 
liv, der er levet til ende, er der ingen 

grund til at sørge over, skal slutte. Der 
skal være kaffe bagefter, og vennerne 
må gerne le og være glade. Det kan 

selvfølgelig ikke undgås, at der fældes 
tårer, men tårer ved ægtefællens grav 
vil jeg betegne som kærlighedens af
skedssmil. 
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Sommerbadminton 

Tilmelding 

Tirsdag d. 24. marts 98 

kl. 19
°0

i gymnastiksalen 

Badmintonudvalget 

For længst lærte jeg et digt at kende. 
som jeg gang på gang vender tilbage 
til,- det skal du høre: 

Skal vi end møde regn og blæst, 

så giv du os Gud at lære, 
at du i alting kender bedst, 
hvad os til gavn kan være. 

Giv du os styrke i den tro. 
at du er gæst. hvor vi slår bo. 
Lær os vor gæst at ære! 

Beriget af Grethes livskloge visdoms

ord tager jeg afsked med hende. - som 
trodser besværet, men med sit lyse 

sind lever i tryg forvisning om, at al
ting går, som det skal. 

Den gæve holstebropige har slået dybe 
rødder i Grønbjerg. ■ 

Grønbjerg 
Kro Anne og Kim 

VI LEVERER VARM 

OG KOLD MAD UD AF 

HUSET 

Tlf.: 97 38 44 50 

SØNDAGSMENU 

KUN Kr. 65, -
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■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Dagene bliver længere og længere, det 
er rigtigt dejligt. Vinteren er fortsat 
meget mild og man begynderfor alvor 
at få forårsfornemmelser. 
Ude i naturen begynder der at ske en 
hel masse. Alle de forskellige blom
sterløg begynder at pible op af jorden. 
Vintergækker og krokus står allerede i 
blomst. Hvis man ser på træer og bu
ske er der store knopper i mange af 
dem. Det går fremad, man længes alle
rede efter at det hele igen bliver grønt. 
Vi fodrer stadig fuglen på foderbræt
tet. men det er stadig de samme al
mi�delige arter som vi ser. Dog har 
skovskaden været her nogle gange og 
her midt i februar havde vi besøg af en 
jernspw-v, en lille brun grå spw-ve
agtig fugl, med spidst næb. Den opfø
rer, sig meget lidt iøjnefaldende, idet 
den gerne vimser lidt rundt under bu
ske og træer, hvor den bl.a. roder efter 
småkravl. 

Når man går og tænker på hvad man 
kan gøre for at forbedre sin have og 
næromgivelser , får man sommetider 
nogle ideer, der skal afprøves. For et 
par år siden havde vi et stort træ, som 
var udgået. Vi savede det ned og skar 
det meste til brænde, men hvad med 
alle grenene. De fleste ville nok bræn
de grenene af i et stort bål, for så var 
man jo af med dem. Nej, jeg tog sim
pelthen og satte grenene skråt op mod 
hinanden, som til et Sankt-hansbål og 
siden er de grene vi har savet ned, 
kommet op at stå samme sted. Denne 
såkaldte kvasdynge, hvor de inderste 
grene langsomt forgår, er simpelthen 
blevet et super flugt- og opholdssted 
for især alle vore skovspw-ve, men og
så musvitterne og blåmejserne ses tit 
på insekt og edderkoppejagt mellem 
de mange grene. Tager man en kikkert 
og ser på dyngen, kan man stort set 
hver eneste gang se at der er liv derin
de, således talte jeg ikke færre end 32
skovspw-ve der sad og hyggede og 
pudsede sig en dag. Fornyelig snakke
de jeg med en "skovmand", som gav 
mig en anden ide, som jeg også har 

Den landlige avisindsamling 

Foretages af 5. - 6. - 7. klasse få Grønbjerg Skole
den 25. april kl. 10° - 1200 

salget af aviser går til den store lejrtur 

Har du problemer med at opbevare aviserne indtil indsamlingen, 
så kontakt 97384004 eller 97384349 

eller aflever dem på Sønderkjærsvej 12 eller Grønbjergvej 24 
.....__ ____________________ -:29



tænkt mig at forsøge med. Den er i øv
rigt også et godt bud på hvordan man 
kan lave ekstra bundlæ i sin have, 
hegn eller læhegn. Man tager nogle 
pinde/rafter og banker dem ned i jor
den 1 for hver meter cirka, herefter la
ver man yderligere en række rafter pa
rallelt med i den bredde som der pas
ser en. Imellem disse rafter fylder man 

sit grenaffald, hæk-afklip og andet 
forgængeligt materiale. Herved får 
man et slags hegn, hvor det døde ma
teriale ligeså stille forgår fra bunden af 
og man kan bare blive ved at fylde 
ovenpå til den højde man har lyst til. I 
sidegevinst giver du insekter, firben, 
fugle, regnorme, biller og meget andet 
et rigtigt godt leve-/ ynglested, for
uden at du rar den meget vigtige 
bundlæ til dine øvrige planter / træer: 
Hvis du kunne tænke dig at eksperi
mentere med at trække forskellige dyr 

til din have, kan jeg anbefale en bog 
der hedder "Naturen i haven" af Ketil 
Trolle. Med en lille indsats kan man 
mange gange blive meget overrasket. 

30 

HOV, hvad var det for en lyd "Prrok
prrok " - meget hæs. Hvad kan det væ
re! Der er den, en meget stor sort fugl. 
Det er en ravn. Midt i februar har vi 
nogle gange set denne Odin's intelli
gente fugl komme flyvende ovre fra 
Kiddal og ud i Fjaldene, hvor den så 
har fourageret. En virkelig impone
rende kragefugl, omtrertt påstørrelse 
med en musvåge og med et meget 
stort sort næb og kileformet hale. Jeg 
tror de 2 fugle måske er dem, som har 
ynglet i Hoverdal de sidste år. Ravnen 
har været en meget sjælden fugl i 
Danmark, idet den næsten var udryd
det omkring 1960, men har i de sidste 
år igen bredt sig en del. 

Fik du i øvrigt fabrikeret fuglekasser, 
for nu er det ved at være på høje tid at 
få dem hængt op. Har du nogle mejse
kasser i forvejen er det en god ide at 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

tlf. 97384187 



tømme dem nu. for gammelt redema
teriale, det kan nemlig være fyldt med 
fugleloppe-æg , som bliver udklækket 
ligeså snart det bliver varmt i vejret. 
Stærekasser behøver man ikke at 
tømme for det klarer stærene selv. De 
rengør kassen og ligger herefter nogle 
friske plantedele ind for at desinficere. 
I øvrigt kom den 1. Stær og kikkede til 
vore kasser d. 21.2" Jeg hørte lærken 
synge første gang d. I 3.2, en flok vi
ber fløj over d. 14.2. og solsortens 

smukke sang hørtes d. 20.2 . .  Det er 
snart forår. ■ 

Ørnhøj -Grønbjerg Havekreds 

Fællesmøde med Vinding-Vind Havekreds 

Mandag d. 30.marts kl.1930 på Ørnhøj hotel. 

Foredrag ved Grete Jørgensen, Vejle. En dygtig foredragsholder, der betegnes 
som "en glad amatør med gode billeder, stor viden og smittende begejstring" 
Grete Jørgensen vil fortælle om "Haven - En blomstrende hobby", et lysbilled
foredrag om at se, at opleve, at glæde sig. Der vises glimt fra store og små haver. 

Billeder af inspirerende detaljer og ideer. Spændende planter og blomster. Farver, 
former og gode plantesammensætninger. 
Kort sagt lægges der op til en aften, hvor haveejeren kan få lyst til at gå i gang 
derhjemme. Og der vil være noget at hente for såvel den erfarne som den nye ha
veejer. Efter kaffen skal vi se "Glimt fra rejser i syd og nord", der vises bl.a. 
billeder fra Øland og Spanien. Steder med vidt forskellig charme! 

Torsdag den 16. april kl. 19
°0 

har vi et jubilæumsarrangement i samarbejde med 

Trehøje Museum. Søndermarken 2, Ørnhøj. 
Grethe Halkjær der har været medlem af kredsen i alle 60 år, planter et egetræ ved 

museet. Ca. kl. 19
30 

bliver 125 balloner med frøposer sendt op. En lysbilledserie 
fra kredsens 50 års jubilæumsudstilling i Ørnhøjhallen vises. Museets udstillinger 
kan beses. Der kan købes kaffe/te/sodavand og kage. Fri entre. 

Tag børnene med, så de kan hjælpe os med at få ballonerne sluppet løs. 
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■ Badminton

V ed: Christina Andersen 

Lørdag d. 21.02.98 om morgenen 
mødtes vi på skolen, både store og 
små, fordi vi skulle til amts mester
skab i badminton. Nogle skulle til 
Skjern og andre til Lemvig. Os der 
skulle til Lemvig, var i Lemvig ca. kl. 
9°0

• Da vi havde klædt om, så vi bad-

minton. Jeg skulle spille min første 
kamp kl. 11 15

, men da de var forsinket 
kom jeg først til kl. 12' 5

. Det gjorde 
ingenting. for der var meget underhol
dende badminton at se. Da vi alle 
sammen havde spillet alle vores kam
pe + finaler, skulle vi hjem (kl. var 
vist nok 18 15 eller sådan noget). Jeg 
fik en guld og en sølv medalje med 
hjem. samt mindet om en god og hyg
gelig dag. 

Fastelavnssøndag var der tøndeslagning i Grønbjerg forsamlingshus for børn i alle 
aldre. Det var et meget hyggeligt arrangement med tøndeslagning og fastelavns
boller. Dette år var der samlet 75 børn og 35 voksne og så mange har der vist ikke 
været før. Der var hele 3 tønder der hurtigt blev slået til pindebrænde, hvorefter 
der var et kæmpe mylder om at komme først til slikket (der var dog nok til alle). 
Kattekonge for de ældste blev Nicolai Asmussen og han valgte Karen Engestoft 
til kattedronning, for de mellemste blev Kim Jensen kattekonge og Emilie Høj
mose kattedronning. Selv de yngste havde en kattekonge og -dronning og her var 
de heldige Rasmus Hansen og Katrine Sørensen. Det var første gang jeg var til 
fastelavnsfest i Grønbjerg og jeg synes det var dejligt at se alle de prinsesser, 
skildpadder, mariehøner og meget andet. Alle børn var klædt ud og man kunne 
virkelig se, hvordan forældrene havde haft gang i den kreative side. ■ -sb 
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■ Billard - nyt

Ved: Gert Pedersen 

Vintertiden er tid for indendørs sport 
som Billard, der er da også blevet 
spillet en hel del Billard i Grønbjergs 
B.K.s lokaler på Sønderkjærsvej 1. 
Men vi vil gerne være flere til at spille 
Billard, så hvis du går rundt med en 
billardtalent i maven så vil Gr.B.K. 
gerne hjælpe med at udvikle dette 
talent (kontakt bestyrelsen). Nå men 
der er sket en del i Billardklubben 
julefrokost og skomagerturnering'. 
Julefrokosten blev afholdt i klubbens 
lokaler den 14/11-97 kl. 18.30 der var 
12 tilmeldte til arrangementet. Det var 
en hyggelig aften hvor menuen stod 
på smørrebrød fra kroen. Jule-

frokosten blev afholdt i en festlig og 
kammeratlig tone, rygtet vil vide at 
gæsterne festede til den lyse morgen. 
Den 22/02-98 blev der afholdt sko
magerturnering i billardklubben, hvor 
vandrepokalen stod på spil, 
spørgsmålet var om Henrik Skytte 
skulle vinde pokalen for 3. gang i træk 
eller om der skulle være en ny ejer af 
trofæet. Turneringen startede kl.10.00 
hvor 13 medlemmer var kommet klar 
til kamp, der hørtes en lettelsens suk 
da man så at "mesteren" ikke var 
ankommet. Der blev spillet på livet 
løs indtil kl.12.00, hvor der var 
frokost. Spillet fortsatte indtil ca. 
kl.16.30 hvorefter at formanden 
kunne offentliggøre placeringerne 
blev som følger: Gert Pedersen, Per 
Johansen, Chr. Nielsen, Niels Erik 
Jacobsen. 
Bestyrelsen ønsker tillykke!! 

Stauning Silofabrik af 1994 
Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 97-38 44 60-også aften og weekends 
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VÆl<STBUEN 

Mål: 100 cm lang, 50 cm bred, 30 cm høj 
Jordspyd i hjørnerne giver stabilitet i vinden 
Pris: Vækstbue 35,- kr pr stk. 

Gavlsæt (1 par) 30,- kr pr stk. (kun; enderne) 

diameter/omkreds højde rumindhold pris 
cm cm l dkr

50-60 100 210 98,00

240 100 280 128,00

300 80 350 136,00

320 100 560 199,00

320 100 640 165,00

400 80 700 215,00

400 80 800 172,00

2x 320 100 1280 248,00

2x 400 80 1600 278,00
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Familie og Samfund 

Kursusafslutning i Forsamlingshuset 

onsdag d. 25. marts kl. 19
°0

Udstilling af vinterens arbejde er åben for alle 

kl. 14
°0 

- 16
°0 

aftenens underholdning er: 

Modeopvisning v/ Hanne Garnborg 

og 

Underholdning v/ "De Ringkøbing Spillemænd" 
(vores egen Ingrig Engestoft spiller med)

Udstillingsgenstandene kan afleveres tirsdag aften 18
°0 

- 20°0 

Tilmelding senest mandag den 23. marts på Brugsen tlf. 97384042 eller
til Karin Demant 973 84187

Hilsen bestyrelsen 

"At blive slugt af en hval" 

Børnegudstjenesten den 19. april 98 kl. 10
°0

i Nørre Omme Kirke 

Udvalgte sange fra kantaten JONAS - et rytmisk kor- og orkesterværk 
- vil indgå i gudstjenesten

Kantaten bliver opført i sin helhed i Spjald Hallen den 27. marts, og 
Linda Andersen har lovet at komme og glæde os med udpluk herfra til 

vores bømegudstjeneste. 

Præsten og Menighedsrådet 



■ Mindeord

Ved: Ernst Mølgaard Ottosen. 

JENS KRISTIAN JENSEN, Vinkelvej 
2, Grønbjerg, døde den 4.december 
1997 I 02 år gammel. Jens Kristian 
Jensen var den ældste grønbjergboer -
kun 3 uger efter sin død kunne han 
være blevet 103 år. Han er født den 
25. december 1894 på Møltrup hede i
Timring sogn som søn af Jeppe Jensen
og hustru Else Kathrine Mikkelsen og
var den ældste af en børneflok på 10.
Jens Kristian Jensen havde den høje
alder til trods en god hukommelse.
Han kunne for eksempel huske år
hundredeskiftet 1900 både, hvordan de
fejrede juleaften og nytårsaften det år i
barndomshjemmet. Allerede som ni
årig dreng kom Jens Kristian Jensen
ud at tjene som hjorddreng. Han blev
konfirmeret den 18.april I 909 i Nørre
Omme kirke. På det tidspunkt tjente
han nemlig på en gård mellem Ømhøj
og Grønbjerg. Ømhøj landsby var der
ikke på det tidspunkt. Der skete først
en større udvikling i sognet fra 1909,
da jernbanen til Ringkøbing blev op
rettet. Under I.verdenskrig var Jens
Kristian Jensen soldat i Ålborg. Han
blev indkaldt den I .september 1916 og
først hjemsendt igen februar 1918.
Soldaterne levede dengang under den
trussel at kunne blive sendt i krig,
hvad dag det skulle være. Jens Kri
stian Jensen huskede tydeligt en jule
aften, hvor han måtte spise juleaf
tensmad alene mand i en skyttegrav
oppe i en hedebakke. Det var i Salling
·ved Glyngøre.
Efter hjemsendelsen arbejdede Jens
Kristian Jensen en tid i mergellejet i

Ølstrup. Forældrene var på det tids
punkt flyttet dertil. Den 23 .maj 1926 
blev Jens Kristian Jensen i Torsted 
kirke viet til Anna Kirstine Andreasen, 
født Daater. Parret bosatte sig i Tor
sted og drev sammen en landbrugs
ejendom. Det blev til 38 år, inden de 
som pensionister flyttede til Grøn
bjerg. Sammen fik de 10 børn og 
skabte et godt hjem for dem. Orden, 
disciplin og arbejdsomhed blev sat i 
højsædet. Nøjsomhed og flid var en 
nødvendighed i disse tider. Arbejdet 
hårdt gennem mange år har Jens Kri
stian Jensen, men lønnen derfor var 
for det meste lille. Foruden arbejdet 
derhjemme på ejendommen har han 
været beskæftiget ved mange ting 
uden for hjemmet. Han har blandt an
det arbejdet i tørvemoser og brun
kulslejer og har som mælkekusk kørt 
mælk til mejeriet. Når Jens Kristian 
Jensen opnåede så høj en alder, var det 
altså ikke fordi han skånede sig selv. 
Et jernhelbred har han haft og altid 
været vågen og virksom. Selv i sin 
meget høje alder kunne han hjælpe til 
ved den daglige husholdning, f.eks. 
ved at rede senge, skrælle kartofler og 
vaske op. Han vidste, hvor vigtigt det 
er for helbredet, at man ikke bare 
sætter sig hen uvirksom. Udadvendt 
var han, og gennem mange år deltog 
han i pensionistforeningens arrange
menter. Ja, indtil for ca. et halvt år si
den var han i stand til at deltage i 
samværet for pensionister i Grønbjerg 
skole. Allerede i 1975 døde hans tro
faste og afholdte hustru og børnenes 
gode moder i en alder af 66 år. Gen
nem mange år har Mussi Kjær senere 
været hans gode ven, og de har sam
men delt gode og onde dage. Jens Kri
stian Jensen havde oplevet meget i sit 
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lange liv og kunne fortælle derom. En 
utrolig udvikling inden for landbrug 
og industri var han vidne til. Selv om 
han kunne give udtryk for, at foran
dringerne er sket lige så stille hen ad 
vejen - der var ingenting, der kom 
pludselig - så syntes han alligevel, da 
han som snart 103-årig lå på hospita
let, at der næsten var sket for stor en 
udvikling i hans levetid. Han var utro
lig åndsnærværende til det sidste og 
kunne stadig se til at læse, men på 
grund af alvorlig sygdom svandt 
kræfterne daglig den sidste tid. Mæt af 
dage ønskede Jens Kristian Jensen nu 
at sige verden ret farvel, tage afsked 
med sine kære og få fred, og så sov 
han stille ind efter et langt og meget 
indholdsrigt liv. Han efterlader sig en 
stor familie: 9 børn, da en søn døde 
allerede som godt 20-årig, 33 børne
børn, 75 oldebørn og 11 tipoldebørn. 

ANDERS KRISTIAN KRISTENSEN, 
Lillebyvej 8, Brejning sogn, døde den 
14.december 1997 på Centralsygehu
set i Holstebro. Han blev født den
30.september 1919 i Vildbjerg sogn
som søn af landmand Jens Kristian
Kristensen og hustru Rasmine Vester
gaard, født Jensen. Her voksede An
ders Kristian Kristensen op sammen
med 7 søskende. Som ung mand tjente
han nogle år som landbrugsmedhjæl
per på forskellige gårde, men fra 18
års alderen har han kørt bil, først som
chauffør, senere som selvstændig
vognmand. Den 5.februar 1944 blev
Anders Kristian Kristensen i Nørre
Omme kirke viet til Olga Juelsgaard
Jensen. I ægteskabet er der 8 børn, to
piger og seks drenge som de sammen
skabte et godt og trygt hjem for. An
ders Kristian Kristensen har kørt
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fragtkørsel for forskellige firmaer, 
bl.a. Falck i Ringkøbing, Vendelbos 
kom- og foderstofforretning i Abildå, 
Grønbjerg Teglværk. I 1956 købte han 
sin første bil. og Anders Kristian og 
Olga Kristensen hjalp ofte hinanden 
bl.a. med at læsse brunkul ved brun
kulslejerne i Abildå. Efterhånden har 
vognmandsfirmaet vokset sig større og 
større, og i dag drives det af de 3 yng
ste sønner. Anders Kristian Kristensen 
mindes som en god og kærlig mand og 
fader, der undte sin hustru og børn alt 
godt. Den sidste tid, han levede, måtte 
han føre en hård kamp mod sygdom. 
Han led bl.a. af sukkersyge gennem 
mange år, og efterhånden var han næ
sten blind. Et par sygdomsperioder 
med blodpropper har han også gen
nemlevet. Anders Kristian Kristensen 
var i besiddelse af en kolossal livsvilje 
og livskraft, og kendetegnende for 
ham var, at han udholdt meget uden at 
klage. Hans gode lune og humoristiske 
sans gjorde livet lettere i krisetider bå
de for ham selv og sine omgivelser. 
Den sidste tid, han levede, var kræf
terne så udtærede af sygdom, at han 
efter planen skulle have været på af
lastning på et plejehjem ,men døden 
kom inden den aftalte flyttedag, og 
som det hjemmets menneske han var, 
fik har det store ønske opfyldt at blive 
skånet for at flytte hjemmefra. 
Anders Kristian Kristensen var et 
åbent og ærligt menneske, som man 
altid vidste, hvor man havde. Af væ
sen var han ligefrem, kaldte tingene 
ved rette navn .Til det sidste var han 
åndsfrisk og kunne med stor glæde og 
interesse følge den efterhånden store 
families liv. Han ville gerne have be
søg, og mange, både familie, venner 
og bekendte, kom mellem år og dag på 



visit i det gæstfrie hjem i Lilleby. An
ders Kristian Kristensen satte stor pris 
på fællesskab og sammenhold, og blev 
han selv inviteret ud i anledning af en 
fødselsdag eller andet i familien, glæ
dede han sig til at efterkomme indby
delsen. Med hensyn til den kommende 
jul følte han og gav udtryk for at han 
desværre ikke mere havde kræfter til 
at komme hjemmefra. Til det sidste 
glædede han sig over at kunne følge 
med i det daglige liv i firmaet, og han 
lagde f.eks. mærke til, når bilerne efter 
endt arbejdsdag vendte tilbage. Anders 
Kristian Kristensen havde et gavmildt 
sind og ville gerne give en udsøgt ga
ve til den enkelte i familien .Den store 
familie, hustruen Olga Kristensen, 
børn, svigerbørn, børnebørn og olde
børn har kunnet glæde sig over kær
lighed og et ualmindelig godt sam
menhold. 

AXEL KROGH, Byskellet 1 , Spjald, 
døde den 18.januar 1998 på Spjald 
Plejehjem 96 år gammel. Axel Krogh 
blev født den 29.juni 1901 i Ølstrup 
sogn som søn af husmand Anders Jen
sen Krogh og hustru Ane Hedevig 
Graversen. Han var ud af en stor sø
skendeflok på 16 og i alder befandt 
han sig i midten af flokken. Det var 
naturligt og nødvendigt dengang, at 
man i sådanne tilfælde kom hjemme
fra tidligt for selv at bidrage til føden. 
Allerede som 6-årig kom Axel Krogh 
ud at tjene som hjorddreng på en gård 
i nærheden af barndomshjemmet. Det 
fortsatte de følgende somre. Om vinte
ren var han hjemme, for da skulle han 
gå i skole hver dag, som skik var den
gang. Fra sit hjem blev Axel Krogh 
præget af grundtvigsk tankegang, og 
ånden og inspirationen fra højskole-

kredse. I familien var der tradition for, 
at man tog et højskoleophold på et 
tidspunkt i ungdomstiden. men Axel 
Krogh blev mærkeligvis den eneste af 
de 16 børn, der ikke selv nåede at 
komme på højskole. Forældrene og de 
15 søskende kunne til gengæld ved 
samtale og indbyrdes diskussion præ
ge ham og gjorde det i høj grad. Axel 
Krogh var et udadvendt menneske, der 
kunne møde mennesker med venlig
hed og hjertevarme. Så længe førlig
heden tillod det ville han gerne deltage 
i dans og selskabelighed, og i sine 
yngre år dyrkede han aktivt fodbold 
og var en ivrig skytte. 
Den 2.juni 1931 blev Axel Krogh viet 
til Else Christensen Bjerg fra No, som 
i høj grad blev hans livs udkårne og 
trofaste livsledsager. Hun var og blev 
kvinden i hans liv, en ualmindelig 
energisk, dygtig , trofast og kærlig hu
stru og kærlig og omsorgsfuld moder 
til de to børn, som senere kom til ver
den. Axel og Else Krogh fik lov til at 
beholde hinanden i så lang tid, som 
det kun er meget få beskåret, et ægte
skab kendetegnet ved gensidig kærlig
hed som varede i 66 1/2 år, indtil dø
den skilte dem ad. Det har altid været 
en forfærdelig tanke for Axel Krog, 
om han skulle opleve, at døden først 
bortrev Else Krog. Ved ægteskabet 
overtog parret gården i Ny Sinkjær på 
Sandbækvej i Nørre Omme i 1931, og 
der kom de til at opleve de forfærdeli
ge krisetider, som ramte landbruget 
særlig hårdt i trediverne. Det blev til 
megen slid og ringe udbytte. De kom 
igennem det hele ved flid, sparsom
melighed, arbejdsomhed og godt 
sammenhold. Samtidig formåede de at 
skabe for de to børn, en pige og en 
dreng, det børnene karakteriserer som" 
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et fantastisk godt hjem". De mindes 
forældrenes kærlighed og omsorg og 
medfølelse og medleven trods knappe 
økonomiske forhold og sygdom, som 
"så godt et hjem, som nogen kan ha
ve". 
Desværre var Axel Krogh allerede 
handicappet i stor udstrækning, inden 
han var fyldt de 50 år. Han gennemle
vede frygtelige smerter, inden han fik 
lindring for det. Den fulde førlighed 
fik han ikke tilbage, men han beklage
de aldrig sin skæbne. Else Krogh be
varede derimod et ualmindeligt godt 
helbred og gode kræfter, som der blev 
så hårdt brug for. Hun tog det som en 
selvfølge, at hun arbejdede desto me
re. Om hjemmets gode og kærlige ånd 
vidner det også , at Else Krogs broder 
Arne Bjerg fik lov til midlertidig i en 
sygdomsperiode at bo hos dem i 
Sinkjær. Det blev imidlertid til 24 af 
de bedste år for Arne Bjerg, og gensi
dig forstod de alle tre at være til hjælp 
og glæde for hinanden. Det var en 
tung tanke for Axel Krogh i levende 
live at skulle forlade gården i Sinkjær, 
men da parret i en høj alder flyttede til 
Spjald i en lejlighed ved Plejehjem
met, blev det deres nye hjem i en grad, 
som næppe nogen af dem havde fore
stillet sig. Der var gode kontaktmulig
heder til andre og til samtale og hilsen 
på gode venner og bekendte. Mange 
vil både mindes og savne en kort eller 
længere samtale med det gæstfrie, 
opmærksomme og interesserede ægte
par, men mest har familien mistet. I 
årenes løb er den vokset med sviger
børn , 7 børnebørn og 4 oldebørn. Axel 
Krog var ikke et menneske, der med 
alderen var livstræt. Han var beredt på 
at skulle dø, det hører med til menne
skets lod, men selv i sin høje alder 
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kunne han elske den brogede verden 
trods al dens nød og strid, og meget 
længe kunne han følge med i de vig
tigste begivenheder i ind- og udland. 

EGON DUEHOLM SUNDGAARD, 
Byskellet 1, Spjald, døde den 
31.januar l 998 på Spjald Plejehjem.
Egon Sundgaard blev født i Ømhøj,
Nørre Omme sogn den 5. august 1925
som søn af Kristian Andreas Sund
gaard og hustru Kirstine, født Due
holm. Han voksede op sammen med to
søskende, en broder og en søster. Efter
sin konfirmation kom Egon Sundgaard
i lære som mejerist og blev udlært og
arbejdede inden for faget i flere år,
bl.a. i Fjerritslev. Så blev Egon Sund
gaard indkaldt til militærtjeneste, og
efter soldatertiden skiftede han er
hverv. Han købte senere hus og havde
en servicestation i Allerslev og tillige
forhandlede han Fiat biler. Da han var
omkring de 50 år begyndte helbredet
at svigte. Slidgigt i hofterne forårsa
gede mange smerter, og store operati
oner måtte han gennemgå. Egon
Sundgaard kunne efterhånden ikke
klare presset på arbejdsmarkedet og
fik på grund af helbredet tildelt pensi
on, han flyttede tilbage til hjemsognet,
Nørre Omme og kom til at bo hos mo
deren, der på det tidspunkt var enke og
havde hus i Grønbjerg. Den 2.maj
1980 havde Egon Sundgaard den store
sorg at miste moderen Kirstine Sund
gaard, hun døde 7 5 år gammel. I
Grønbjerg - tiden havde han gennem
ca. 12 år den store glæde at have ven
inden Karen, der boede i Holstebro.
De var til gensidig glæde, hjælp og
støtte, og Karen var i høj grad med til
at give Egon Sundgaards liv mening
og indhold. For fire år siden blev hun



alvorlig syg, og Egon Sundgaard 
måtte opleve den store sorg at miste 
hende. da sygdommen førte til hendes 
død. 
Egon Sundgaard ville gerne ud at se 
sig om, og i flere år havde han som
merhus på Grand Canaria og opholdt 
sig dernede længere tid ad gangen. 
Stadig måtte han til tider døje med 
helbredet, og han måtte gennemgå en 
stor operation i maven. Det blev med 
tiden den bedste løsning for ham at ta
ge ophold på Spjald Plejehjem. Her 
faldt han ualmindelig godt til. Så læn
ge han havde kræfter dertil, deltog han 
med glæde og interesse i de aktive be
skæftigelser, der er mulighed for i te
rapilokalet. Han glædede sig ved sam
været med andre, og en stor oplevelse 
var det for ham at være i sommerhus 
sammen med en del andre af hjem
mets beboere og plejepersonale. Han 
var taknemmelig for den hjælp, pleje 
og det fællesskab, der blev ham til del 
i det hjem, der blev hans sidste. Egon 
Sundgaard opnåede ingen høj leveal
der, men som hans sidste dage var 
med stort besvær med vejrtrækningen, 
kunne man ikke ønske hans liv for
længet under disse sygdomsvilkår. 
Egon Sundgaard var kendt som et 
venligt, høfligt og imødekommende 
menneske. Medens han boede i Grøn
bjerg har han gennem flere år deltaget 
i adskillige fritidsbeskæftigelser: 
Oliemaling, træskærerarbejde og hyg
gelig sammenkomst. Han var med til 
at skabe en god stemning med sit mil
de væsen og sit gode lune og humori
stiske sans 
Om de mennesker, som er gået bort, 
gælder det, at vi ærer vore af døde ved 
at huske dem med taknemmelighed for 
det gode, som vi har delt med hinan-

den og fået i livet med dem. Vort liv 
med hinanden betyder mere, end vi 
ofte tænker over. Det er en rigdom, at 
vi er så forskellige. Man bekræftes og
så i det, man godt ved i forvejen, at 
tilværelsen er et broget foretagende. 
Der er medgang og modgang, glæder 
og sorger. Sorgerne og glæderne er 
udmålt forskelligt. Der er i livet lykke 
og ulykke til os alle, og det kan skifte 
hurtigere, end vi aner. Livet er noget 
uforklarligt og gådefuldt. 
Grundtvig gik en forårsdag hen over 
kirkegården i sin by. Han så på sym
bolerne der på gravene i forårslyset og 
blev forfærdet: Kors, askekrukke, 
brudt vandringsstav - mørke og uhyg
ge. - Jamen kirkegården er vel ikke 
kun dødens have, tænkte han. V ed 
Kristus blev den også til livets have. 
Han er gået forud for os, op til sin Far, 
der hvor vi engang skal møde ham. 
Foran os er ikke mørke, tomhed, håb
løshed, forrådnelse. Der er lys, glæde 
og glædens symbol: Liljen. Grundtvig 
gik hjem og skrev salmen: "Tag det 
sorte kors fra graven, plant en lilje, 
hvor det stod." ■ 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 
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■ Mød en forfatter

Ved: Litteraturkredsen 

I et samarbejde med skolen er det lyk
kedes at få forfatteren Kirsten Holst til 
Grønbjerg, om formiddagen vil hun 
inspirere videbegærlige børn og om 
eftermiddagen gælder det de voksne 
læsere. 
Kirsten Holst har et meget stort for
fatterskab bag sig, som spænder fra 
alderen 6-7 og til over de 90, hun har 
skrevet i forskellige genrer, indtil nu 
omkring 70 bøger. 

Tidspunktet på eftermiddagen er end
nu ikke endeligt fastlagt, se opslag el
ler forhør på biblioteket. 
Lån en af hendes bøger på biblioteket, 
Torben Vestergaard vil gerne vejlede 
omkring forfatterskabet.■ 

Mød en forfatter 

En eftermiddag med Kirsten Holst 

på Grønbjerg skole 
torsdag d. 23. april 98 

Alle er velkommen 
Entre 30 kr. 

Litteraturkredsen 

Vind en ½ gris - stort banko i Grønbjerg 
tirsdag den 21. april kl. 19

°0 
på skolen 
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Mange gode gevinster, også sidegeveinster. 
Amerikansk lotteri i pausen 

Der kan købes kaffe, te, øl og sodavand 

Overskudet går til 5.- 6.- 7. klasses Bornholmertur 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalentreprise D Modernisering D Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 

97 38 42 70 

97 38 42 78 • Biltlf: 30 95 47 78 

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



VIKINGEN ER LØS 

Det ligger til Runestenen at låne tekster fra andre medier, men somme tider 

gør vi en undtagelse specielt når det er af morsom karakter. 

Vi har fundet denne morsomhed fra Kirkebladet for Mariager Kirke og Sogn: 

Efter prædiken bekendtgjorde præsten: 

- Ja, sidste søndag ved indsamlingen til sognets fattige indkom der 11,25 kr. i
danske penge. Desuden en tysk DM. en amerikansk 10-cent og en japansk

yen. Det er glædeligt at se, at folk kommer så langt borte fra for at støtte vort

arbejde.

Under bekendtgørelsen gjorde præsten en pause, idet han så ud over
menigheden. Så sagde han:

-Der er i denne kirke en mand, som har gjort kur til en anden mands kone.

Medmindre han lægger 5 dollars i kirkebøssen, vil hans navn blive læst op
næste søndag.

Da indholdet af kirkebøssen blev talt op efter gudstjenesten, var der 23 5-

dollarssedler plus 2 endollarssedler med en seddel vedhæftet: Jeg sender 3

imorgen.

Og så en fra det virkelige liv: 

En lidt overvægtig pige betroede mig en dag at hun led af bulimi.!!!! 
( og for nye læsere skal det fortælles at det er den tilstand hvor man spiser helt vildt 

for straks derefter at gå ud at kaste op) 

Jeg har bare det problem at jeg glemmer at kaste op!!!! 
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Nørre Omme 

Kirke 

Kirkens restaurering i 1961. 

Sydsiden og østgavlen var efterhånden 

skredet så meget ud, at en større 

restaurering var nødvendig. Dette arbejde 

blev udført i 1961. Foruden at murene 

blev rettet op blev også kirkens gulv 

fornyet. Under dette arbejde stødte man på 

en del begravelser i koret. Nogle af 

kisterne var forsynet med en blyplade med 

inskription. Hverken arkitekten eller menig

hedsrådet var interesseret i hvad der stod på 

blypladerne.Alt blev hurtigst muligt tildæk

ket så et nyt gulv kunne blive lagt. 

Det lykkedes for Jørgen Engestoft, der med 

interesse fulgte arbejdet, at tyde indskriften 

på en af pladerne inden det var for sent. Det 

drejede sig om en barnebegravelse, som lå 

til venstre for Alteret, midt imellem koråb

ningen og den østre mur. Blypladen, der var 

en del tæret, var oval og ca. 20 cm. høj og 

ca. 15 cm. bred og hvælvet. 

Ved hjælp af kirkebogen har det været 

muligt, at rekonstruere næsten hele inskrip

tionen. Der stod følgende: 

"Udi dette høje Rum gemmes til glædelig 

Opstandelse den jordiske Rest af en yndig 

afsjælet Datter, Salig Elisabeth Magdalene 

født den VI Februar Anno I 770. Til Salig

hed strax igenfødt til Himlen glædelig 

hjemkaldt". 

Død den IV Mai Anno I 770. 

Hun var Forældres Lyst i XII Uger. 

Salig gaar fra Verden ud. 

Til evig Arv og Eje. (Resten kunne ikke 

læses.) 

Det drejer sig om en datter af præsten 
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Mathias Hansen Bering, der var sognepræst 

for Nr. Omme og Brejning menigheder fra 

1757 til I 780. Tre år senere fik præstefami

lien igen født en datter, der blev døbt Elisa

beth. 

Under restaureringen viste det sig, at der 

var tre lag gulv over hinanden. Nederst var 

der lergulv, over dette var der piksten og 

øverst et gulv af mursten, som var meget 

slidt i gangarealerne. Der blev også fundet 

rester af "Kalkmalerier". men det var kun 

nogle borter, som var meget beskadiget, 

hvorfor arkitekten ikke fandt dem be

varingsværdige. 

Ved at sigte jorden fandt man en del gamle 

mønter og knapper samt brudstykker af en 

halv snes kridtpiber. mændene har vel ikke 

røget under gudstjenesten, - men har måske 

taget en smøg medens de ventede på præ

sten. 

De fundne mønter blev afleveret til Den 

kongelige Mønt og Medaljesamling i Kø

benhavn. Hvis menighedsrådet havde ud

trykt ønske om at få mønterne tilbage til 

kirken, skulle de opbevares i en glasmontre 

på et tilgængeligt sted i kirken. Menigheds

rådet var ikke interesseret i at få dem tilba

ge, så de findes stadig i København. Det 

drejer sig om 15 mønter og to metalstykker: 

I. Erik Klipping, Nørre Jylland

2. " " Ribe Mispræg 

3. "

4. Christian IV, Skilling 1615

5. Frederik d. V, " 1763 

6. Christian d. IX, 25-øre 1874

7. " 2-øre 1874

8. I-øre 1897 

9. " 2-øre, årstal ulæseligt

10. I-øre , 

11. og 12. Meklenborg, Hulpenning,

1400-tal let

13. Meklenborg-Sverin, Frederik (1756-

85) Skilling 1774

14. Frederik Frans I (1784-1851) Skil-



ling 
15. Nyrenberg Regnepenning (slutningen
af 1500-tallet)
16. Tyndt, rundt metalstykke med fals 14
mm 
17. Rundt metalstykke med fals 18 mm

Den mest interessante af mønterne er nr. 15 
Nyrenberg Regnepenning og den er nu 
indlemmet i den kgl. Mønt og Medailjesam

lings hovedserie. 

Koret 

Koret står som det oprindeligt er bygget, af 
granitkvadre på "simpel skråkant sokkel", 
tækket med bly og med fladt træloft. Op
rindelig har koret haft tre vinduer, -eet i 
østgavlen og et hver side. Det østre vindue 
er forlængst muret efter, og kun overlig
geren er tilbage, muligvis er det muret til 
samtidig med, at kirken fik sin første alter
tavle som fuldstændig dækkede det østre 
vindue. 
Det nordre vindue har i mange år været 
muret efter, men ved kirkens restaurering i 
1961 blev vinduesåbningen igen gjort fri og 
i den blev indsat et glasmaleri af kunstneren 
Jais Nielsen, som forestiller "Marie med 
Barnet". Det søndre vindue er forlængst 
udskiftet med et større, formodentlig samti
dig med udskiftningen af vinduerne i ski
bets sydside. 

I sengotisk tid er der lavt i korets sydside 

brudt et hul i muren og indsat et spidsbuet 
vindue med teglstens indfatning, muligvis 
et "spedalskhedsvindue". I dag ses sporene 
efter dette vindue kun som en blænding 
indvendig i korets sydside. 
Oprindelig var både præstens og degnens 

stol anbragt i koret, desuden var der plads 

til præstens familie, men denne familiestol 
blev fjernet i 1864 for at give mere plads. 

I 1774 klagede synsmændene over, at der 
ikke fandtes trælværk og skranke til alter
gæsterne, men der skete ikke nogen foran
dring før i 1811, hvor det igen blev påtalt, 
at det var upassende, at der ikke var gitter
værk hvor altergæsterne skulle knæle. Det 
første knæfald var lige tværs over koret, 
men i 1876 blev det forandret så dets ender 
bøjer om mod alteret, samtidig blev præ
stens og degnens stole flyttet fra koret. 
Knæfaldet er adskillige gange fornyet og 
fået nyt betræk, det har skiftet mellem 
skind, fløjl og klæde. 
Det første gulv, der har været lagt i koret 

har været brolægning af marksten. Så sent 
som i 1700 klages der over, at gulvet ikke 
var i orden og der mangledes nogle sten. 

Senere blev der lagt trægulv mellem alteret 
og skranken, men det blev ødelagt af svam
p, og måtte flere gange lægges om og for
nys. I dag er hele gulvet i koret belagt med 
gule Murstensklinker. 
I 1890 blev der indmuret en reservedør i 
korets nordside. Det blev bemærket, at der 
ikke måtte bruges mursten, man har formo
dentlig ikke villet skæmme granitmuren. 
(Hvilket der ikke altid er taget hensyn til 
ved ældre reparationer). 
Allerede i 1916 blev det bemærket, at ko
rets sydmur trængte til at blive omsat. Se
nere blev det også galt med Østgavlen, men 
der var ingen mulighed for at skaffe penge 
til den nødvendige restaurering, så man 
klarede sig med 'at indsætte nogle kraftige 
jernankre. Selv om det blev mere og mere 

påtrængende, at få de to mure omsat, så 
skete det dog først i 1961 ved den store 
restaurering af kirken. 

I næste nummer 

Tårnet og Skibet 
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