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"Det Hvide Hus" i Grønbjerg -Annebergs nye kontor   

RUNE 
STENEN 



■ Redaktionen

Forside: 

Vi fortsætter føljetonen fra sidst og vi
ser denne gang, at byggeriet er kom
met over jorden. 

Nyt: 

Konflikten er heldigvis overstået, og 
vi har fået billeder igen, så vi kan 
bringe de lovede indlæg om pengeyn
gel og virksomheden Pipecon as. 
I denne udgave er der ingen Mindeord, 
de bliver bragt i næste nwnmer af Ru
nestenen. 

Det er sidste gang jeg er medskribent 
på Runestenen. Jeg stopper nemlig 
som medarbejder efter dette nwnmer. 
Jeg når lige netop at fejre et lille ju
bilæum, idet jeg har været med til at 
skrive IO numre af Runestenen. 
Det har været sjovt, udfordrende og 
ind imellem også hårdt at være med i 
processen. Men selvom det kan være 
presset undervejs, indlæg kommer i 
sidste øjeblik, computeren gør ikke 
som jeg forventer og pludselig har 
teksten flyttet sig, så er det bare "fedt" 
når den nye Runesten ligger klar til 
trykkeriet. 
Det er lidt som at skulle til eksamen 
hver gang. Det er en tilfredsstillelse, 
når man har klaret det og resultatet er 
nogenlunde. Det er så i dette tilfælde 
Runestenens læsere, der er censorer og 
kan bedømme resultatet. 
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Jeg har ikke nævnt årsagen til min be
slutning; men det er ikke fordi jeg er 
træt af arbejdet - tværtimod. 
Jeg skal i gang med at videreuddanne 
mig under åbenuddannelse i Ålborg. 
Jeg skal læse og samtidig arbejde på 
lidt nedsat tid, derfor bliver der ikke 
plads til Runestenen. 

Det vil sige, at der fra september står 
en computer ledig! 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at 
sige TAK for godt samarbejde til skri
benterne i Runestenen, og specielt til 
Mogens. -imm. ■

RUNESTENEN 

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

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

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

Tegner:
Jens Erik Bygvraa (jeb), Frydendalsvej 1. 
Tlf: 97 38 43 57 

Skribenter: 
En familie i Grønbjerg: 
Susanne Bagge (sb). Ørnhøjvej 8. 
Tlf: 97 38 44 14 

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

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

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 



� Servicemeddelelser ,a

læge H. Thomsen Klip og Krei: 

Tlftid: 8°0 • 900 Mandag: 900 . 1730 

Konsultation: 
efter aftale 

Tit: 97 38 40 50 

Grenbjerg 

Folkebibliotek: 

Tirsdag: 900 . 1730 

Onsdag: lukket 
Torsdag: 900 . 1730 

fredag: 900 . 1730 

lørdag: lukket 

Tlf: 97 38 42 85
Mandag: 1500 • 1700 

Torsdag: 1800 · 2000 Grenbjerg Kro: 

Tit: 97 38 41 77 

Grønbjerg • 2000 

Servicebutik: 

mandag, tirsdag & 
onsdag 1600 • 1800 

torsdag 1500 • 1 J45 

fredag 13'5 
• 15'5 

Tit/fax: 97 38 48 08 

Mandag: 1400 . 2300 

Tirsdag: 1400
• 2300 

Onsdag: 1400
• 2300 

Torsdag: 1400 . 2300 

fredag: 1100 -0200 

lørdag: 1100 - 0200 

Søndag: 1100 . 2300 

Tit: 97 38 44 50 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: 
Ved Brugsen: 

Rutebilernes informationscentral: Tit: Videbæk 
Mandag • fredag kl 800 

• 2000 Ringkjøbing 
Lørdag kl 800 - 1600 Holstebro 
Søndag kl 1100 

· 2200 Skjern 

Vagtlægen: 97 84 18 00 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 
Billardklubben: Per Johansen 97384276 
By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285 

Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 

Børnehuset Best: Susanne Andersen 97384362 
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 
Dagplejerep.: Marlene S. Høj 97381157 
Forsamlingshuset: 97384383 
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 

Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 

Havekredsen: Ingrid Engestoft 97384010 

Hjemmeplejen: 97172433 
Familie & Samt: Annette Petersen 97384139 
Idrætsforeningen: Inge lund-Nielsen 97382162 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 

Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 97384073 
Klubhuset: 97384076 
landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
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Brugsen: landbobanken: 

Mandag: 800 . 1730 Mandag: 9Jo. 1200 

Tirsdag: 800 . 1730 Tirsdag: lukket 
Onsdag: 800 . 1730 Onsdag: lukket 
Torsdag: 800 . 1730 Torsdag: 1330

• 1730 

Fredag: 800 . 1800 Fredag: 1330
• 1630 

lørdag: 900 . 1200 

Søndag: 800 . 1200 Tlf: 97 38 40 49
Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: Bentes Salon: 

Alle hverdage: Mandag · Onsdag 
930

• 1200 & fredag: 800 · 1200 

Posthuset er lukket lørdag efter aftale 
fra 1200

• 1330 

Tit: 97 38 41 12 
Post indleveret efter 1330 

bliver sendt Genbrugspladsen: 

efterfølgende hverdag. Nylandsvej • åben 

Tit: 97 38 40 42 

Mandag - fredag kl. 1800 

Mandag • fredag kl. 1200 

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

Alarmcentralen: 

lokalhistorisk: 
lægen: 

Menighedsrådet: 

Musikforeningen: 
Nr. Omme 
Posthuset: 
Præsten: 
Røde Kors: 
Servicebutikken: 
Skolebestyrelse: 
Skolen: 
Sogneforening: 
Udlejn./Flagalle 

Ungdomsklubben: 
Venstreforen: 
Vandværket } 

lørdag 1000 · 1200 

Søn-og helligdage kl. 1745 

112 

N. Peder Svendsen 97384110 

Henrik Thomsen 97384050 

Hanne Kjærgaard 97384094 

Birgit T. Jensen 97384397 

Kirkekontor 97384696 

Brugsen 97384042 

Ernst M. Ottosen 97384183 

Besøgstjeneste 97173204 

Grønbjerg • 2000 97384808 

Ole Berthelsen 97384179 

Henning B. Møller 97384177 

Kresten Vestergaard 97384200 

Jørgen Oemant 97384187 

Karen Bak 97384349 

Jørgen Demant 97384187 

Leif Tange 97384284 

Jørgen Kristensen 97384259 



I Nyt fra Byrådet
Ved: Gravers Kjærgaard

Det sidste byrådsmøde og de sidste
udvalgsmøder før sommerferien er af-
viklet. Det lader dog ikke til at være
ensbetydende med. at man nu kan
lægge kommunale tanker på hylden
indtil engang i august. I løbet af uge
27 udsendes budgetoplæg for 1999 fra
okonomiudvalget. Uden at kende en-
keltheder er jeg ret sikker på. at det
ikke er et oplæg til kommunal for-
brugst'est. De overordnede rammer for
budgettet er lagt i en flerårig aftale
mellem Komrnunernes Landsforening
og regeringen. Budskabet her er. at
skatterne skal holdes i ro i '99. I stedet
som forst foreslået bliver der dog in-
gen statsafgift på skatteforhøjelser.
men en præmie ph 25 o/o af provenuta-
bet for at sætte skatten ned. En sådan
præmie har jeg min tvivl på at Vide-
bæk Kornmune, vil modtage. Uden på
forhånd at gå i enkeltheder, tror jeg
besternt børnepasr,ing og folkeskole
vil få stor opmærksomhed, oln ikke
besparelser. så i hvert fald fokus på
udnyttelse af ressourcerne på disse
ornråder. Den 19.-20. aug. vil byrådet
atholde budgetkonference.
"Kvalitet i folkeskolen - et lokalt an-
svar". Dette enule har skolebestyrel-
serne i Videbæk Kornmune diskuteret
og meldt deres svar tilbage til Børn.-,
Undervisrrirg- og Kulturudvalget, med
forslag til kommunale indsatsområder.
Disse svar vil vi i udvalget gå i dyb-
den med på et ekstraordinært møde i
august rnåned. hvorefter udvalget af-
lægger hver enkel skole et besøg for
dialog.
"Den gronne betænkning" sorn danner
grundlag tbr tilskuddet til kommuner-
nes idrætshaller, har været til diskus-

sion for at klarlægge om fordelingen
er retfærdig. Konklusionen blev at
selv om det er en mangeårig forde-
lingsnøgle, så findes der på nuværende
tidspunkt ingen bedre måde at gøre det
på. Uanset det ikke gav anledning til
ændringer, mener jeg alligevel, det har
været positivt og lærerigt for alle par-
ter at få vendt tingene.
I løbet af 2 måneder sker der mange
ting i byrådssammenhæng, som plad-
sen her ikke tillader at berette om. Jeg
kan kun opfordre til, at enhver følger
med i aviser og fremlagte dagsordner,
og efterfølgende reagerer når trang
føles til dette. På den måde er alle bi-
dragsydere til et levende demokrati. -
Med disse ord ønskes en fortsat god

/
\Y,

sommer. I
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� Servicemeddelelser "iil 

Læge H. Thomsen Klip og Krøl: 

Tlftid: 8 00 • 9 00 Mandag: 9 00 . 17 30 

Konsultation: 
efter aftale 

Tit: 97 38 40 50

Grenbjerg 

folkebibliotek: 

Tirsdag: 9 00 . 17 30 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9 00 . 17 30 

fredag: 9 00 . 17 30 

Lørdag: Lukket

Tit: 97 38 42 85
Mandag: 15 00 

• 17 00 

Torsdag: 18 00 
• 20 00 Grenbjerg Kro: 

Tit: 97 38 41 77 

Grenbjerg • 2000 

Servicebutik: 

mandag, tirsdag & 
onsdag 16 00 

-18 00 

torsdag 15 00 
- 1 ?45 

fredag 13 15 
-15 15 

Tit/fax: 97 38 48 08

Mandag: 14 00 . 23 00 

Tirsdag: 14 00 . 23 00 

Onsdag: 14 00 . 23 00 

Torsdag: 14 00 . 23 00 

Fredag: 11 00 -02 00 

Lørdag: 11 00 .02 00 

Søndag: 11 DO· 23 00 

Tit: 97 38 44 50 

Postkasserne tømmes: Ved skolen:
Ved Brugsen:

Rutebilernes informationscentral: Tit: Videbæk
Mandag • fredag kl 8 00

• 20 00 Ringkjøbing
Lørdag kl 8 00 

• 16 00 Holstebro
Søndag kl 11 00 • 22 00 Skjern

Vagtlægen: 97 84 18 00 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 
Billardklubben: Per Johansen 97384276
By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285
Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 
Børnehuset Best: Susanne Andersen 97384362 
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066
Oagplejerep.: Marlene S. Høj 97381157 
Forsamlingshuset: 97384383
Grønbjerg-2000 : Mogens Ballegaard 97384332
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448
Havekredsen: Ingrid Engestoft 97384010
Hjemmeplejen: 97172433 
Familie & Samt: Annette Petersen 97384139
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97382162
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343
Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen 97384073
Klubhuset: 97384076
Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
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Brugsen: Landbobanken: 

Mandag: 8 00
• 17 30 Mandag: 930. 12 00 

Tirsdag: 8 00 . 17 30 Tirsdag: lukket
Onsdag: 8 00

• 17 30 Onsdag: lukket
Torsdag: 8 00 . 17 30 Torsdag: 13 30

• 17 30 

fredag: 8 00 . 18 00 fredag: 13 30
• 16 30 

Lørdag: 8 00 . 12 00 

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

Postekspeditionen: Bentes Salon: 

Alle hverdage: Mandag · Onsdag 
9 30

• 12 00 & fredag: 8 00 · 12 00 

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

Tit: 97 38 41 12 
Post indleveret efter 13 30 

bliver sendt Genbrugspladsen: 

efterfølgende hverdag. Nylandsvej • åben

Tit: 97 38 40 42

Mandag • Fredag kl. 18 00 

Mandag • Fredag kl. 12 00 

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

Alarmcentralen: 

Lokalhistorisk:
Lægen:
Menighedsrådet:
Musikforeningen:
Nr. Omme
Posthuset: 
Præsten: 
Røde Kors: 
Servicebutikken: 
Skolebestyrelse: 
Skolen:
Sogneforening:
Udlejn./Flagalle
Ungdomsklubben:
Venstreforen: 
Vandværket } 

Lørdag 1 0 00 
· 1 2 00 

Søn-og helligdage kl. 17 45 
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N. Peder Svendsen 97384110
Henrik Thomsen 97384050
Hanne Kjærgaard 97384094 
Birgit T. Jensen 97384397 
Kirkekontor 97384696 
Brugsen 97384042 
Ernst M. Ottosen 97384183
Besøgstjeneste 97173204 
Grønbjerg • 2000 97384808
Ole Berthelsen 97384179
Henning B. Møller 97384177 
Kresten Vestergaard 97384200
Jørgen Oemant 97384187 
Karen Bak 97384349 
Jørgen Demant 97384187
Leif Tange 97384284
Jørgen Kristensen 97384259



JULI Side Side 

MA 13 Dagen aftaget med Ot 44m 29 LØ 15 

TI 14 SØ 16 Kirke 9 

ON 15 MA 17 34 

TO 16 TI 18 

FR 17 ON 19 

LØ 18 TO 20 

SØ 19 Kirke ingen FR 21 BY-LAND Kamp 31 

MA 20 30 LØ 22 AKTIVITETSKALENDER 17 

TI 21 SØ 23 Kirke 9 

ON 22 MA 24 35 

TO 23 TI 25 

FR 24 ON 26 

LØ 25 TO 27 

SØ 26 Kirke 1030 AH FR 28 

MA 27 Fodboldstart 31 20 LØ 29 Deadllne nr. 34 

TI 28 SØ 30 Kirke 1030 

ON 29 MA 31 36 

TO 30 SEPTEMBER 

FR 31 TI 1 

AUGUST ON 2 

LØ 1 TO 3 

sø 2 Kirke ingen FR 4 

MA 3 Fodboldstart 32 20 LØ 5 Ålegilde 16 

TI 4 SØ 6 Kirke 1030 

ON 5 Fodboldstart 20 MA 7 37 

TO 6 TI 8 

FR 7 ON 9 

LØ 8 TO 10 

SØ 9 Kirke 1030 FR 11 

MA 10 33 LØ 12 

TI 11 SØ 13 Kirke 9 

ON 12 MA 14 38 

TO 13 TI 15 

FR 14 Fællesspisning & Film 38 ON 16 Dagen aftaget 51 1 7m 
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■ Skolebestyrelsen

Ved: Formand Ole Berthelsen 

Udover konstitueringen, er vi stadig 
på undersøgelsesstadiet, for at finde 
ud af hvad vi kan, og skal arbejde vi
dere med. En ting blev dog slået me
get fast ved vores første møde med 
Børne- Ungdoms- og Kulturudvalget, 
og det var at vi i de kommende år skal 
tænke i besparelser, så det bliver nok 
en kreativt og fantasifuld arbejdsperi
ode vi går ind i. Umiddelbart træls ja! 
Men vi er jo nød til at få det bedste ud 
af de betingelser vi har, så jeg mener 
faktisk. at det kræver en hel del krea
tivitet og vilje, til at se mulighederne, 
selv om der er økonomiske begræns
ninger. Så er der nogle der sidder 
hjemme med nogle gode ideer, så kom 
endelig frem med dem!! Det er op til 
os forældre. at blande os i debatten om 
skolens fremtid, så der kan komme 
nogle positive tiltag, fremfor der bli
ver pålagt os noget, i besparelsens 
ånd, som vi har mindre indflydelse på. 

Jo flere ideer og muligheder der 
kommer frem, jo større er chancerne 
for at finde på noget, der er fornuftigt 
og brugbart. 
Vi har været til generalforsamling i 
Skole og Samfund i Ringkøbing Amt, 
hvor der bl.a. blev valgt ny bestyrelse. 
Derudover har der været et møde, med 
et inspirerende debatoplæg, fra Skole 
og Samfund, så det bliver spændende 
igen at starte op efter s01mnerferien. 
Dele af legepladsen er, som de fleste 
af jer nok har bemærket, blevet revet 
ned. Da vi ved at legepladsen også er 
tilholdssted for mange børn. også i 
fritiden. har vi opfordret forældrene til 
at tilmelde sig til nogle arbejdsaftner, i 
samarbejde med Børnehusets bestyrel
se, mandag d. 3/8 og tirsdag d. 4/8, så 
vi kan få legepladsen restaureret inden 
skoleårets begyndelse. Hvad der vide
re skal ske med den gamle legeplads, 
kommer lidt an på, hvad der sker om
kring multisalen, så det vil vise sig til 
den tid, hvilke muligheder der er. 
God sommer! ■ 

Efterlysning ! 
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Har du lyst til at hjælpe med at lede gymnastik her til efteråret, vil vi meget 
gerne høre fra dig, ung som ældre. Du kan kontakte os på følgende tlf. nr. 

Med venlig hilsen 

Helle Jacobsen 97 38 44 60 
Torben Sønderby 97 3 8 46 06 

Lone Justesen 97 38 41 01 

Grønbjerg GUF 



■ Bak' smeden

Onsdag den 1. juli overtog Arne Niel

sen Grønbj erg Maskinforretning efter 
Arne Nielsen. (Dette er ikke en vits til næ

ste Runesten red.) 

Den tidligere ejer af 
Grønbjerg Maskinfor
retning hed også Arne 
Nielsen, men er fra 
Holmsland. 

Nu får Arne Nielsen, 
der kommer fra Thor

sted og er udlært 
landbrugssmed fra 

Tim Maskinfabrik alt

så fod under egen 
ambolt. Arne Nielsen 

har været bestyrer af 
Grønbjerg Maskinfor
retning siden marts 
1995 og har således 
godt tre års erfaring at 

bygge på - om det er ,. 
muligt at opretholde 
en omsætning, således at man kan leve 
af det. 
Arne Nielsen lejer sig ind i lokalerne 

incl. maskiner, hvorimod han overta

ger al håndværktøj og lageret og vare-

�DANA 
VINDUERf 

sortimentet vil bliver udvidet. 
Arne Nielsen har i den sidste tid fore

taget en del ændringer i bygningerne. 

Der er således indrettet nyt kontor og 
en ny indbydende butik, hvor man kan 

få alt til landbruget, men gør-det-selv
folk kan også købe bolte, skruer, ha
veslanger, havevandere m.m. i butik-

ken. Arne Nielsen siger at selvfølgelig 
kan han ikke have så stort et udvalg i 

diverse værktøjer m.m. som store 
byggemarkeder kan, men de mest al

mindelige værktøjer har han hjemme 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 38 45 00 
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og resten kan skaffes fra dag til dag. 
Til daglig kan man f.eks. købe 5 for
skellige skruetrækkere til i alt 98,- kr. 
og så er der livsvarigt garanti på dem. 
Derudover kan man få diverse top
nøgler, i forskellige sætstørrelser lige
som man kan få stjernenøgler og rør
tænger m.m. i meget god kvalitet. 
Havefolk behøver heller ikke køre 
uden for sognet for at få hjælp. Som 
sagt kan man få alt til havevanding, 
men også haveredskaber, ukrudts
sprøjter til både hånd og ryg og plæ
neklippere både til at skubbe med, 
men også selvkørende til at sidde på 
kan fås eller skaffes i butikken. Der
udover byder butikken på træsko, 
gummistøvler, arbejdshandsker, elpæ
rer, patsalve, trillebøre, vinkelslibere, 
boremaskiner, rustløser og meget an
det godt. 
Arne Nielsen fortsætter naturligvis 
med reparationer og småprojekter til 
landbruget, men også reparation af 
plæneklippere m.v. tager Arne Niel
sen, der til daglig har en lærling til at 
hjælpe sig, sig af. 
Den kontormæssige side af sagen skal 
Arne Nielsens kone tage sig af. Hun er 
ansat på Vildbjerg apotek og har fri 
hver tirsdag hvor bogholderiet i Grøn
bj erg så passes og faktureringen lige
ledes sker. Der bliver indkøbt nyt edb 
med regnskabs- og faktureringssyste
mer og priser på diverse produkter 
indlagt. Således skulle det lette den 
kontormæssige del af arbejdet. 
Arne Nielsen håber at de nuværende 
kunder der kommer fra Grønbjerg, 
Ømhøj, Vind, Thorsted, Spjald, Abil
då vil blive ved med at komme til de 
lidt ændrede omgivelser, men han hå-
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ber da også at andre så som havefolk 
og gør-det-selv-folk vil komme i hans 
forretning. 
Den mandag morgen/formiddag, der 
ellers er lidt stille, hvor jeg var på be
søg hos Arne Nielsen, blev vi i den 
times tid besøget varede, afbrudt af 
telefonen et par gange, der var kunder 
der skulle have en greb, IO 1 olie, re
pareret en del til et vandingsanlæg, 
ordnet et gummihjul til en trillebør, så 
umiddelbart ser det ud til at Arne 
Nielsen og hans lærling ikke kommer 
til at kede sig. 
Lørdag d. 4. juli var der så åbent hus i 
den "nystartede" forretning hvor ven
ner, bekendte, naboer og kunder var 
på besøg for at se de nyindrettede lo
kaler.■ -mb 

SPISE

KARTOFLER 

Sort: Økologisk Sava 
5, 10 eller 25 kg - Kan leveres 

Sad�� 
Spåbækvej 2 • Grønbjerg 

Tlf: 97 38 40 09 
Øko.Reg.Nr. 21611 



■ Sundhed

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Selen er et metal, som i naturen 
findes sammen med kobber, men 
også findes spredt i jorden. Det er 
kendt som et mikronæringsstof, 
som er nødvendigt i små mængder 
i en del livsvigtige enzymer. 
Det har længe været givet som 
kosttilskud i foder. Selenmangel 
påvirker væksten og forplantnings
evnen hos dyr og kan medføre led
gener. Det har så som en ekstra ge
vinst vist sig, at det også i nogen 
grad forebygger mod kræft. Alle 
former for kræft hos alle dyr. 
Derfor var det nærliggende at anta
ge, at det også skulle kunne fore
bygge kræft hos mennesker, men 
hidtil har man ikke kunnet påvise 
forskelle i forekomsten af kræft i 
forhold til selen i kroppen. 
Den mængde selen, man får, af
hænger af, hvor man bor. I Dan
mark indeholder kosten gennem
snitlig 50 mikrogram om dagen. 
Nu er der så en amerikaner, der 
ville bevise at selen kunne forhin
dre tilbagefald hos patienter, der 
var blevet behandlet for hudkræft, 
og han gav dem et tilskud på 200 
mikrogr. daglig, altså 4 gange det 
gennemsnitlige danske kostind
hold. Det hjalp ikke på hudkræft, 
men - meget overraskende- det 

hjalp på næsten alle andre former 
for kræft. 
Dette resultat giver anledning til, at 
der nu iværksættes en stor under
søgelse i 6 lande. I følge "Helse" 
skal ca. 6000 mennesker i Fyns 
Amt deltage i den danske del af 
undersøgelsen, som forestås af et 
hold af forskere fra Kræftens Be
kæmpelse og universiteterne i År
hus og Odense. 
Undersøgelsen kommer til at vare i 
5 år, og resultatet ventes med 
spænding. Det er før sket at for
håbninger er blevet skuffet. 
Som det ser ud nu, tyder meget på, 
at 50 mikrogram om dagen er for 
lidt for en del af os. Der findes vi
tamintabletter på markedet, som 
indeholder selen og andre mikro 
næringsstoffer, og det ville nok væ
re klogt at tage sådan en hver dag. 
■ 

/Jenled Salon 

ti/ 9 7 3 8 4 f f 2 

_Abningd!der 

man - Onddag 09 Jredag
800 - 1200 

Jørdag kun efter aftale 
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I
Årets Sølvviking 

Dette års sølvviking blev tildelt 
Villads Kyndesen. 

Villads Kyndesen er født i Grønbjerg 
og som ung var han ude at tjene bl.a. 
på Sjælland. Villads var på Ryslinge 
Højskole og tog her delingsførerud
dannelse i gymnastik som han flittigt 
har brugt i alle årene efter. Villads har 
været aktiv gymnast og leder i Grøn
bjerg siden barndommen. Villads har 
gennem hele livet været aktiv i udvik
lingen i og af lokalsamfundet og været 
i en del bestyrelser hvoraf kan nævnes 
Mejeriet, Forsamlingshuset og Brug
sen hvor hån i en længere årrække var 
formand. Villads er nu formand for 
Kirkeligt Samfund og aktiv blandt 
pensionisterne hvor han leder man
dagsgymnastikken for de ældre. 

■ GIF - Nyt

Ved: Formand Inge Lund-Nielsen 

Placering efter forårets kampe - DS, 
JS og Dame Junior 

Efter forårssæsonens 11 kampe er 
Danmarksserien placeret på en 2. 
plads med 10 sejre og 1 nederlag. Det 
eneste nederlag var til puljens nr. 1, 
HB/FC Horsens, der er ubesejret. 
Jyllandsserien er ved sommerferien 
placeret på en 8. plads efter 2 sejre, 3 
uafgjorte og 6 nederlag. Hvis holdet 
skal være at finde i Jyllandsserien i 
1999, skal de nuværende 9 point, for
øges betragteligt i efterårssæsonen. 
Dame Juniorholdet bliver i efteråret 
indplaceret i Dame Junior 2 og det er 
sammen med andre hold, der har op
nået en placering som nr. 4 eller lavere 
i forårets turnering. Holdet spillede i 
foråret 9 kampe og det gav 5 sejre og 
4 nederlag. 

Landspokalturneringen 
Danmarksserien deltager igen i år 
DBU's Landspokalturnering. 
1. kamp blev spillet torsdag 11. juni i
Lemvig mod Lemvig GF's Jyllandsse
riehold. GIF vandt 1-3 og var denned
klar til 2. kamp, som skulle spilles lør
dag 20. juni mod Vinding UIF's Serie
1 hold på Grønbjerg Stadion.
Vinding kunne desværre ikke stille
hold, hvorfor GIF vandt uden kamp.
3. kamp er mod Vorup FB, der i for
året spillede i Elitedivisionen og til
efteråret er de rykket ned i 1. division.
Kampen spilles på Grønbjerg Stadion
søndag 2. august kl. 13.00!

Grønbjerg IF ønsker alle en god som
mer! ■



■ Båltale

Ved: Gravers Kjærgaard 

Sankthans - Midsommer. Naturligvis 
synger vi "Vi elsker vort land". årsti
der bliver beskrevet med hov�dvægt 
på midsommertid, og netop TID , tid i 
f�rskellige sammenhænge og betyd
runger skal være overskriften for bål
talen i år. Jeg skal nok sørge for det 
ikke tager for lang tid. Uanset hvad vi 
beskæftiger os med. ved vi altid hvad 
vi skal bagefter. tålmodighed er nok 
ikke ligefrem det der præger den tids
alder vi lever i. tiden skal jo slå til. 
Men der er det forunderlige ved tid, at 
vi alle har lige meget af den, ung -
gammel. rig - fattig, alle er vi tildelt 
24 timer i døgnet, det må vi da kunne 
blive enige om, at det er retfærdigt. 
Hvis vi vender tilbage til årstider, man 
kan vel ikke sige det er specielt dansk, 
men det er i hvert fald ikke alle natio
naliteter. der nyder det privilegium at 
opleve årstiders skiften. 
Tænk på foråret der kommer, marker 
og haver bliver tilsået alt grø�es, træ
er springer ud. vi synger "V åren er i 

luften" - "Velkommen lærkelil" - "Nu 
lyser løv i lunde". 
Netop nu midsommer. "Vi elsker vort 
land" og "Du danske sommer jeg el
sker dig". 
E_fteråret, hvor naturen klargør sig til 
vmter og hvor løvtræer udviser et ko
lossalt farvespil, også her har natur og 
årstider inspireret danske sangskrive
re, "Nu falmer skoven trindt om land". 
Vi når vinteren og spørger os selv, f'ar 
vi mon hvid jul? 
Nogle oplever nok vinteren som mørk 
og trist, og det er måske netop derfor 
vi specielt glæder os til foråret og 
hvert år forundres over det. - Spørgs
målet er så giver vi os selv tid til at 
nyde og værdsætte naturen. -
Tid er noget vi har, folk interesserer 
sig for tid på forskellig vis, nogle for
dyber sig i fortiden, mens andre for
sker i fremtiden. 
V ed de netop overståede overens
�omstforhandlinger var stridspunktet 
ikke penge som det plejer at være, nej 
det var mere tid til at være sammen 
med børnene, jo børn kan bruges til 
mange ting ... 

HUSK HØSTFESTEN 

SfET KRYDS I KALENDEREN 

Den 1 O. oktober 1998 
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Det hører sig ikke til med tal og ud
regninger i en båltale, men jeg kan nu 
ikke helt lade være alligevel. 
Hvis vi nu tager: 
1 uge på 7 dage å 24 timer = 168 timer 
søvn 7 dage å 8 timer = 56 timer 
rest 112 timer 
arbejde 3 7 timer 
til og fra arbejde 12 timer 
så er der stadig 63 timer til rådighed i 
hver uge. 
Det siges at folk er mere fortravlede i 
dag end førhen, hvorfor nu det tiden 
er, som jeg har nævnt, den samme som 
tidligere. 
Hænger det måske sammen med at vi -
den generation jeg tilhører, ikke havde 
det store behov for at prioritere, da vi 
var børn? Tilbudene var groft sagt: 
fodbold/ håndbold om sommeren og 
gymnastik om vinteren. Så vi kan vel 
til vores undskyldning sige, at vi ikke 
har fået lært at vælge og prioritere, og 
hvad værre er måske også for dårlige 
til at lære vore børn den svære kunst at 
vælge til og fra. 
Kan vi ikke prioritere mellem alle til
budene fritiden byder os og vore børn, 
skal vi deltage i stort set alt hvad der 
rører sig og samtidig tjene penge til at 
betale for det, - ja så er det ikke så 
mærkeligt, vi må bilde hinanden ind, 
at vi har travlt og ikke tid til ditten og 
datten, endsige beskæftige os med vo
re egne børn. 
Er det så et dystert billede jeg prøver 
at tegne, nej det er det ikke, for som 
man siger kommer tid kommer råd. 
Børn har altid været klogere end deres 
forældre og evnet et lære af fortidens 
syndere. 

12 

Vi bliver i dag alle overfyldt af tilbud 
fra både nær og fjern, det være sig bå
de hvad posten kommer med, TV bi
drager og internettet skal vel også 
nævnes for at gøre samlingen fuld
endt. Kloge mennesker påstår, at 
mængden af viden fordobles hver 
gang der er gået 18 måneder. Ja nu 
bliver det en bydende nødvendighed at 
prioritere og fincle ud af hvad der er 
væsentlig, og som bekendt lærer nød 
nøgen kvinde at spinde. 
Jeg tror den kommende generationers 
forældre vil være meget bevidste om 
at vælge og prioritere, og dermed vil 
de have masser af tid til rådighed, li
gesom min generations forældre havde 
til os. 
Nå jeg må vist også passe på tiden ik
ke løber fra mig, tak for ordet og tak 
for at jeg måtte tage lidt af jeres tid. 
Fortsat god sommer. ■



Anneberg Transport A/S 
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Anneberg Beltransport Ltd. 
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Tel. + 375 172 10 25 72 
Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 
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Læge Henrik Thomsen 

Speciallæge i almen medicin 

og 

specialist i manuel terapi 

Algade 8, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 SO

fax: 97 38 4 l 33

Behandling af 

muskler og led ti I bydes 

efter aftale fra 9 - 17 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ Ka' a køw nowwe grise?

En grønbjergborger runder de 90 

··som alle ting da har forandret sig,
ikke mindst indenfor landbruget, fra
da jeg var ung og begyndte at handle
med grise." - Det var vort første sam
taleemne, da jeg besøgte Emil Nielsen
deroppe i hans hyggelige hjem på
Møllebakken.
Og så bliver kaffen og kagerne ellers
nydt, alt mens værten fortæller om løst
og fast gennem alle årene- alle hans
år, som efterhånden snart er blevet til
halvfems.
Emil er født og opvokset på en gård i
Røjkum ved Spjald, som den yngste i
en børneflok på 9.

Gik i Brejning Skole i 7 år, - og 
så lå ellers voksenlivet foran ham. 
"Jeg har prøvet meget forskelligt", 
fortæller Emil. "Først var det nogle 
pladser som karl på landet,- ja, tænk, 
da jeg som 24-årig tjente som forkarl 
på en gård, var lønnen kun 700 kroner 
for et år.- I 1932 slog jeg mig ned i 
Grønbjerg som medhjælper i bageriet, 
(her var Emils søster Emma jo konen i 
huset) og her fik jeg et værelse og gik 
til hånde med et og andet, som at køre 
som brødkusk, ekspedient i butikken 
eller som medhjælp i bageriet. Det 
blev tit til nogle lange dage, da jeg og
s� ind imellem var handelsmand og 
hJemmeslagter. Det med slagteriet 
havde jeg lært i Ølgod. 

Konfirmation i Grønbjerg 

• 

På billedet ses Pastor Mølgaard Ottosen 

Det er staende fra venstre: Søren Andersen. Christina Lund Andersen, Peter Helles Eriksen 
Rolf Dyrberg, Jan Jaco�sen, Mette Andersen, Kenneth Kjærgaard Kristensen, 

Claus Bak, Edith Ellegaard, Sara Nielsen, Lene Vestergård. 
15 
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Jo, jeg har såmænd forsøgt mig med 
så meget. Drevet hotel i Ømhøj, haft 
rutebilforretning og en kort tid havde 
jeg en slagterforretning. Samtidig gik 
jeg og tænkte, at jeg nok ville ende 
som hestehandler", jeg har nemlig al
tid været så glad for heste.--Men nej, 
det blev som grisehandler Emil Niel
sen blev kendt nær og fjern. En dag, 
hvor det var ham, der var ekspedient 
bag bagerens disk, kom der nemlig en 
kunde og spurgte: "du ved vel et, hvor 
a ka køw nowwe gries", og dette 
spørgsmål satte noget i gang hos "ba
gerjomfruen"!- Grisehandler? - Jo, en 
sådan var der vist brug for her i Grøn
bj erg. Og så blev en sådan forretning 
etableret. 
Emil havde gået og set sig lun på en 
sød pige ude fra Sønderkjær, og da 
kærligheden var gensidig, ja så giftede 
Helene og Emil sig, og fik deres hjem 
på ejendommen, som nu er Grøn
bjergvej 35, (der hvor familien Nilau
sen bor). Det var i krigsårene 1940-

1945 de havde denne ejendom, og det 
sølle tider, så efter fem år blev stedet 
afhændet, og Emil og Helene slog sig 
ned i huset, som nu er Algade 32, og 
boede der i 19 år, indtil de byggede 
huset hvor Emil stadig bor. 
Emil mindes med glæde tiden som 
grisehandler, og minder om mange 
sjove og positive episoder dukker op i 
løbet af vores samtale.- "Jo, jeg fik 
oparbejdet en god forretning, baseret 
på gensidig tillid mine kunder og mig 
imellem. Det er det allervigtigste, men 
vigtigt var det også at have et godt 
forhold til landmandens børn, hans 
kone og deres hund. Jeg havde gerne 
lidt med i lommen til børnene, men en 
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dag var det sluppet for tidligt op, så da 
en bitte knægt kom og spurgte:" Har 
du ikke noget til mig", var jeg meget 
ked af at måtte skuffe ham. 
Jeg kom vidt omkring på markeder, tit 
til Randers, og på sådanne steder kun
ne man godt komme ud for en "skum
pi", som ku' hitte på at bytte om på de 
grise, der var solgt. Dem sku' man 
holde øje med, men jeg havde nu god 
hjælp af staldkarlene, soril var på min 
side." Emil fortæller, at han også kom 
ud for, at folk var lige det modsatte af 
griske. En landmand her i Grønbjerg 
forlangte så lidt for sine grise, at Emil 
måtte sige til ham, at han godt ville 
købe hans grise, men til en højere 
pris,- der skal være rimelighed i al
ting! "Jeg fik mange venner ved- ja, 
ved den gensidige tillid, det gik ikke 

-- i, __ ��l ,;.; . . 1( 

� ---- - .

Grønbjerg 

Kro Anne og Kim 

HUSK ALEGILDE 

Den 5. september kl. 1830 

Kom og spis de ål du kan. 

Husk bordbestilling se
nest d. 22. august 

Tlf.: 97 3 8 44 50 



an. at sælge grise til en mand den ene 
dag og til naboen den næste dag, hvis 
ikke der var harmoni i priserne. Til 
gengæld. hvis nogen prøvede på at 
snyde mig. så kom jeg der ikke mere. 

jeg ville ikke udnyttes". 
··Emil. jeg husker, at du havde et helt
specielt tag på at bære grisene ind. de
skreg da aldrig!"
"'Nej, man skulle da tage rigtigt på
dem og behandle dem godt. og når jeg
så lagde dem op over skulderen, så lå
de trygt og godt der. Det var ikke gri

sen� men en bitte knægt. der spurgte
mig, om jeg lige var blevet bibobbet,

da måtte jeg grine. Hvor er det dejligt
med folk. der har lune. dem har jeg
truffet mange af, og sætter stor pris på
dem. Men man skal passe på, nogle

tåler det ikke,- forstår sig ikke på lune.

Det ligger Emil stærkt på sinde, at vi
også får Helene, hans hustru gennem
mange år, nævnt i denne omtale. Med

en vis stolthed viser Emil mig nogle af

de smukke håndarbejder, som Helene 
gennem de mange år har udført. Hele
ne døde for et år siden. "Jo," siger 

Emil," mens jeg var på farten, havde 
Helene god tid til at dyrke sin store 

hobby, -syning og broderi." De mange 
kønne ting vidner virkelig om flittige 
hænder. Telefonen blev også passet af 

Helene, der kunne finde på at pr�sen
tere sig som chefen.- Det morer Emil.

Helene havde også megen glæde af at 

være med i en kortklub, hvor der blev 
spillet Whist. Interessen omkring ha

ven var Helene og Emil fælles om, og 
mange var de ture, som de var med på 
som bestyrelsesmedlemmer i Havefor
emngen. 
Som Emil selv siger, var han ret ·'arm" 
i starten, men griseforretningen må 
have udviklet ham til en lidt mere vel

stillet, for Emil fortæller mig, at han 
nogen gange har ageret en slags bank, -
betalt for grise på forskud og sådan," 

HUSK! 

Sammen med næste Runesten kommer 

Aktivitets-kalenderen for 1998/99. 

Planlæg derfor foreningens aktiviteter, 

generalforsamling med videre. 

Aktiviteterne skal indleveres senest: 

Søndag den 23. august 

- det er vigtigt at flest mulige aktiviteter kommer med.
Redaktionen 
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jo, jeg har såmænd regnet mange 
veksler ud", som han siger. Der har 
været et stort regnskab at føre, og det i 
en tid, der lå før PC-alderen. Jeg (skri
benten) ved, at Emil i en periode sad i 
repræsentantskabet for en af egnens 
banker. så han har sikkert flair for 
"'monny"! 
"Og hvad går så tiden med her på dine 
ældre dage. Emil?" 
·'Jeg får den daglige avis læst godt og
grundigt, og så er jeg musikinteresse
ret" - Nu bliver interessen stimuleret
ved at lytte til musik. men om Emil
selv har været aktiv, må jeg vist ikke
skrive noget om.
"Jeg nyder at være med ved familiefe
ster- at sidde og lytte til musikken og
kikke på, når folk danser-, det kan jeg
li'.- Jeg har gode naboer, som jeg har
det godt med."

Jeg når slet ikke, at få spurgt Emil om. 
hvad han synes om de nymodens svi
nefabrikker. Men som sagt, da vi be
gyndte vor lille samtale. tiderne skif
ter. Der er uvægerligt en forskel fra 
dengang, da Emil Nielsen på en uge 
fordelte 300-400 grise på 30-40 gårde 
til nu. hvor lige så mange fabriksfrem
stillede smågrise bliver leveret til en 
stald på en vogn. - Når jeg ikke spør
ger, er Emil da også forskånet for at 
svare på et spørgsmål, som måske kan 
være lidt svær for ham at udtale sig 
om. - Jeg tror, at Emil havde respekt 
for hver en lille gris� han gav en køre
tur! 
På egne og på Runestenens vegne 
HJERTELIG TILLYKKE den 16. 
august med de 90 år ! ! ! ■ -ik 

Tåler din bank 
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■ PipeCon as !

En virksomhed kom til byen! 

PipeCon as - hedder den - virksomhe
den. 
Og hvad er det så for en størrelse? Pi
pe er engelsk og betyder rør, Con står 
for consept, construktion, eller hvad 
man nu har lyst til. Og så er man jo 
straks på sporet - det har netop noget 
med konstruktion af rør at gøre. Alli-

komponenter kan gå igen i de forskel
lige rørsystem er. 
Hvorfor så det og hvorfor i Grønbjerg, 
når skibsværfterne lukker og langt 
væk fra alting. 
Der skal til alle tider bygges ca. 2000 
skibe om året på verdensplan, og når 
man skal rundt i hele Europa, og må
ske hele verden kan man jo ligeså godt 
bo i Grønbjerg som et hvilket som 
helst andet sted. Telefonen, fax, com
puteren, flyver og bil er jo opfundet. 
Men det er ikke hele forklaringen. 

gevel ikke hvilke som helst rør. Ud
stødning. Udstødningsrør - og dem 

kender vi alle fra bilerne - der er lyd
potte, der er ophæng, der er katalysa

tor bolte, skruer, samlinger og flere 
meter rør. 
PipeCon as konstruerer og sælger ud
stødningssystemer, bare ikke til biler, 
men til bl.a. skibe og kraftværker. 
Rørsystemerne kan blive helt op til 60 
- 70 m for store systemer.
PipeCon as har opbygget et helt "LE
GO" system i rør, således at mange

Der er en tendens til at man på de for
skellige værfter og hos rådgivende in

geniører ikke kan have folk siddende 
der har forstand på alt, derfor foregår 

specialiseringen mere og mere og rør
systemer til udstødning til skibe og 
kraftværker kan vel godt siges at være 
en specialiseringsniche. Det er jo også 
praktisk for et værft eller lignende at 
bestille et helt udstødningssystem i 
stedet for selv at skulle købe kompo
nenterne fra mange forskellige steder. 
PipeCon as får en tegning over hvor 
de forskellige maskiner skal stå, og ud 
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fra den tegning konstruerer og bereg
ner man så de forskellige komponen
ter. Man indhenter tilbud på systemet 

fra flere forskellige leverandørere og 
ender med at få delene sendt til det 

pågældende skibsværft. 

Til tegning og beregning af rørsyste
merne benytter PipeCon as de mest 
moderne tegne- og beregningspro
grammer der findes til computer. Man 

kan blandt andet tegne rørsystemerne i 

tre dimensioner. 
Lige så vel som virksomheden sælger 
til hele Europa, så har man også un
derleverandører fra mange forskellige 
lande, og med den ordreproduktion 
virksomheden har i dag, giver det be

skæftigelse til 10 - 30 personer. 

Den produktion ville jo være fint at få 
til Grønbjerg, men det er der ikke pla

ner om. "Lad os koncentrere os om det 

vi tror vi er gode til nemlig at beregne 

og konstruere rørsystemerne, og lad så 

dem der har et produktionsapparat om 

at udføre arbejdet." 

Tanken om at etablere egen virksom
hed fik Poul Erik Nielsen i 1995. (Poul 
Erik Nielsen bor Sønderkjærsvej 12. red) 
Tingene har så siden udviklet sig og d. 
1. marts 1998 etablerede virksomhe

den sig i lejede lokaler "oven på" hos

Grønbjerg Møbelindustri. Foruden
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DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

tlf. 97384187 

Poul Erik Nielsen består virksomhe

den af ingeniør Karsten Elland, man 
har så siden ansat teknisk tegner Lis
bet Mulbjerg. 
Poul Erik Nielsen har den direkte 

kontakt til kunderne, Karsten Elland 
beregner og designer rørsystemerne, 
medens Lisbet Mulbjerg, som titlen 
siger, primært står for den tegnings

mæssige side af rørsystemerne. 

PipeCon as forbliver ikke hos Grøn
bjerg Møbelindustri, når Anneberg 
A/S er færdig med kontorbyggeriet 

ved Algade flytter PipeCon as ind hos 
Anneberg. 

Grønbjerg IF - ungdoms
afdelingen 

Opstart fodbold efter 
sommerferien 

Mandag d. 3/8 1998 

-mb

kl. 17 - 18 for miniputter og 
mikro 90/91. 

Mandag, den 27/7 1998 kl. 
18 - 19 for lilleputter. 

Onsdag, den 5/8 1998 kl. 
17 - 18 for mikro 92/93. 



■ Marabou-dag er blevet taget skal man ha' kasketten 
af. 

Ved: Helle. Tina og Karen 
Sune 7 år: 

Det startede med at vi kom op på sta
dion. Der legede vi først Ib, far, mor 
og de tre små bjørne. Vi skulle stå i en 
rundkreds der var to der hed Ib. to 
fædre. to mødre og fem små bjørne. 
Når vores navn blev læst op skulle vi 
løbe rundt om rundkredsen. Bagefter 
spillede vi boldt. Vi driblede og spil
lede kamp og meget andet. Så skulle 
vi spise vi fik boller og så kunne vi 
selv bestemme hvad vi skulle have å 

Jeg synes det var sjovt at lege, - og 
spille træner mod børnene. Børnene 
vandt. Pausen vra også god, man 
måtte købe både is og "snoller". 

Søren 4 år: 
Vi legede "ib og de fem små bjørne", 
og til sidst løb vi rundt alle sammen -
det var sjovt. Vi legede også "Fugle i 
reden". Det var vannt og vi fik en
drikkedunk. ■ 

enten hamburgerryg eller 
leverpostej. 

Nanna 6 år: 
Det var sjovt at være til 
Marabou-dag på stadion. 
Det var sjovt at lege og 
spille bold. 

Signe 7 år: 
Det var nogle sjove lege 
vi fandt på, både "stå
trold" og "uhyre", og en 
med sæler og isbjørne, 
hvor man skal drible rundt 
med bolden, mens der er 
en, som tar' en. Når man 

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. 
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■ Gadefodbold

Ved: Formand Inge Lund Nielsen 

Lørdag 20. juni deltog 9 hold i GIF's 

Gadefodholdturnering 1998. 
De 16 indledende kampe blev afviklet 
fra kl. 13 .00 til kl. 16.00. 
De 2 semifinaler blev afviklet således: 
Algade Øst (nr. 1 P 1) - Algade Vest 
(nr. 2 P2) 1-3 

Vinderholdet Algade Vest 

Sønderkjærsvej (nr. 2 P2) - GKS 1 (nr. 
2 Pl) 1-3 

GKS er en forkortet udgave af Grøn

bjergvej/Kodalsvej/Sandbækvej !
Finalen mellem Algade Vest og GKS 

1 endte efter ordinær spilletid ( 15 

min.) 2-2 og måtte dermed afgøres ved 
straffespark. 

Algade Vest trak det længste strå og 
kunne fortjent modtage pokalen. 

.. . . ,, 

� .  � 

... , ., 

2. pladsen Grønbjergvej,

Kodalsvej og Sandbækvej - 1 holdet: G1 

odalsvej og Sandi 
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Årets Fair Play hold blev GKS 2 og 
det bedst udklædte hold blev GNRS -
forkortet udgave af Grønnega
de/Ny landsvej/Rundingen/Skolevæng 
et - der var udklædt i GIF-spilletøj og 
dannebrogsflag. 
Efter finalen var der præmieoverræk
kelse og fotografering - blandt præmi
erne til holdene var en jubilæumska
sket. sponseret af Grønbjerg - 2000. 

Som noget nyt i år var der en pokal til 
Fair Play og Bedste udklædning - dis
se pokaler er også vandrepokaler. 
Derefter tog deltagerne hjem og ca. 50 
vendte lidt senere tilbage til "Fælles 
Grill". 
Efter at have hentet ekstra borde og 
stole kunne alle gå i krig med grillen 
og den medbragte mad. Efter spisnin
gen, et spil rundbold samt hygge og 
snak sluttede aftenen ca. kl. 23.00! ■

Bedst udklædte: Sko 

gen, Grønne o 

. , � .. ·.-:..-;', 

!, ·�;, , I',,•••� .... ••·-�_,./�.�•-.,-, , .,., • . ·• 
,••, �:,��.,r::c: t•'., ,' i-

'"

i..7 
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■ En familie i Grønbjerg

Mit besøg denne gang gælder familien 

på Rundingen 3A. Den består af Keld 
Elmann Larsen og Dorte G. Christen
sen og deres to hunde. 

Keld er 3 8 år og kører som montør for 
Vestas. Han stammer fra Staby ved 
Ulfborg og har arbejdet med vind

møller siden 1985. Det er et spænden
de job, og han har tidligere rejst meget 
- også i udlandet. I perioden 1990 - 95

rejste han rigtig meget over hele ver
den og han har blandt andet monteret

vindmøller i Indien, Australien og

USA. Nu rejser han ikke mere så me
get til udlandet, for som han siger:
"Det er sjov at rejse - men det er dejli
gere at være hjemme i Danmark." De

fleste af hans ture har været længere

varende, for eksempel boede han 1 år i
USA.
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Keld bruger det meste af tiden på sit 
arbejde, men den sparsomme fritid 
bliver brugt sammen med familie og 

venner og så går Keld på jagt sammen 
med hunden Til<k.a. Familien nyder 

også meget at gå tur i naturen. Keld er 
med i Grønbjerg Jagtforening og var 
med til at arrangere og hjælpe med til 
den nys overståede Feltskydning med 
flere end 150 deltagere fra hele landet. 

Det var en �jov dag, men mon ikke 
også festen i august bliver rigtig 

SJOV. 

Dorte er 33 og har arbejdet 9½ år 
som serviceassistent på Holstebro 

Sygehus. Dorte stammer fra Holste
bro. Dorte har spillet badminton i 
Grønbjerg GUF denne vinter, men 
hun holder dog en lille pause nu -
grundet de lykkelige omstændighe- -

der der i november måned udvider 
familien med et lille nyt medlem! 
Dorte har tidligere været en meget 
aktiv gymnast og dyrket springym
nastik på meget højt plan - det er 
dog nogle år siden. Nu bliver tiden 

brugt til at gå der hjemme og hygge 
om hus og have. Da Dorte er fra

værsmeldt fra sit arbejde går hun der
hjemme og nyder den søde ventetid. 
Dorte er nyuddannet jæger - jagttegnet 

tog hun først og fremmest for at bevise 

at den svære jagtprøve kunne hun da i 

hvert fald godt klare - jeg vil kun sige 
mange gange til lykke med jagttegnet 

og den flotte præstation. 

Dorte og Keld boede tidligere på en 

lille ejendom mellem Torsted og Ulf
borg med udsigt over heden. Det var 

et dejligt sted, men der var hele tiden 
noget der skulle laves ved hus og ha-



ve. Familien flyttede da de følte sig 
meget alene med langt til naboerne. 
De ville egentlig helst finde noget i 
Ulfborg eller omegn, men der var ikke 
noget. En dag de var ude og køre en 

tur kom de så igennem Grønbjerg, 
hvor de stoppede ved Servicebutikken 
og så HUSET hænge i vinduet. De 

kørte lige forbi, mødte Holger Søren
sen udenfor og fik lov til at komme 
ind og se. Så var Keld og Dorte og 
HUSET solgt. 

Keld og Dorte kan godt lide at bo i 

Grønbjerg, de synes at Grønbjerg er en 
dejlig, bette, stille og rolig by. De bor i 
et stille kvarter med gode naboer som 
har taget godt imod dem. En uge efter 
de flyttede ind ( de flyttede ind den 1. 

august 1997) var der gadefest, hvor de 

fik mulighed for at møde alle naboer
ne. I februar var hele gaden af sted til 
fælles bowling og spisning, hvor fa

milien også deltog. Selvom Keld og 
Dorte er glade for at bo i Grønbjerg 

kan de dog ind imellem savne den go
de udsigt fra deres tidligere ejendom, 
for eksempel var der altid rålam på 
markerne som de kunne følge fra de
res vinduer hele sommeren. 

Dorte og Keld kender hinanden fra 
Holstebro, hvor Keld på et tidspunkt 
boede lige ved siden af Dortes moster. 

Dorte var i den periode meget ofte på 
besøg hos sin moster og de unge fandt 
ud af det skulle altså være dem. De har 
kendt hinanden i 6 år nu, den første tid 

så de dog ikke så meget til hinanden 
på grund af Kelds arbejde. 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

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

'1-r�:-1;·:_ __.,/--- ·: __ ._-:;;,-I _,,- · . · ._ ... 

-J;�J�1J2
-���-:.::: _:-:·ÅBNINGS-TI DER:

Man - tor 8.00 - 17.30 
, Fredag 8.00 - 18.00 
: Lørdag 8.00 - 12.00 
: Søndag 8.00 - 12.00 

G\J�RER 
oAGU pt:.O\i\ON 

pos1t:.KS suosALG
\-\�NoKØB 

sRøouosAL� & LOiiO
oNUNE 1\P 

Vi er til tor dig! 
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Udover Keld og Dorte består familien 
også af de to hunde Tut og Tikka. Tut 
er en langhåret dværggravhund på 3 år 
og hun er meget kælen og en rigtig 
skødehund. Tikka er en tysk korthåret 
på 4½ år og hun er meget legesyg. 

Keld og Dorte glæder sig rigtig til de 
skal være forældre til november og 
den forandring det medfører. 

Denne sommer skal Keld og Dorte af 
sted på deres første fælles sommerfe
rie, hvor Keld ikke skal arbejde ( de 
har ikke tidligere kunnet komme af 
sted sammen på grund af Kelds arbej
de). Familien pakker bilen og kører i 
sommerhus på Falster sammen med et 
hold venner, der også venter barn - så 
der bliver nok lidt travlt med at op
varte de unge damer/vordende mødre! 

Også denne gang har jeg et spørgsmål 
med stillet af den foregående familie, 
denne gang var spørgsmålet: 

Onsdag d. 5 aug. Havevandringer. 

"Fortæl hvad i laver når hele familien 

er samlet og i rigtig skal hygge jer?" 

Dorte og Keld mener at for eksempel 
er det rigtig hyggeligt til en ·familieju
lefrokost hvor hele familien er samlet 
med noget godt at spise og nogle sjove 
spil og lege. Familien hygger sig ofte 
med at servere dyreryg eller dyrekølle 
sammen med familie eller venner. 
God mad er altid godt sammen med en 
god flaske rødvin. Det er også hygge
ligt med en god film på fjernsynet, el
ler også slukker familien fjernsynet og 
sidder og læser eller spiller. Dorte og 
Keld slapper meget af i gode venners 
lag og så kan de rigtig godt lide en 
lang travetur i skov eller ved strand. 

Jeg vil gerne sige mange tak til Dorte, 
Keld , Tikka og Tut fordi jeg fik lov til 
at besøge dem, det var meget hygge
ligt at få en snak med den lille familie. 
■ -sb 

Afg. fra P-pladsen i Ørnhøj kl. 18.30 og Grønbjerg kl. 18.40. 

Besøg i 2 dejlige, men meget forskellige landbohaver. 

Først hos Krista og Kurt Meldgaard, V æggerskildevej 8, Spjald, 

derefter hos Karen og Eigil Nielsen, Sandbækvej 14, Spjald. 

Hvis vejret tillader, nydes den medbragte aftenkaffe i haven. 
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Søndag d. 13. september "Havens Dag" 

Plantebytte/ køb/ salg fra kl. 10.00 - 12.00 hos 

Eva Broni og Ole Bertelsen, Holstebrovej 26, Grønbjerg. 



■ Med sang i bussen

Ved: Grethe Lauridsen 

Den 3. juni, med afgang fra parke
ringspladsen kl. 13, startede Menig
hedsrådets årlige udflugt for pensioni
ster i typisk dansk sommervejr. 
Med godt humør og med sang i bussen 
nåede vi alle 65 deltagere Gjern 
Automobilmuseum, som nok var et 
besøg værd. Mange forskellige mo
deller og flotte biler, som var sat i fin 
stand. 
Derefter kaffe på Gjern Hotel med 
kringle og "lagkage". Sidste år blev 
man snydt for lagkagen. så alt var i år 
som det skulle være. 
Så gik turen til Gl. Rye Mølle og træ
skomuseum, hvor der kunne ses red
skaber fra gammel tid til fremstillin-

gen. Gik man ovenpå i møllen, var der 
en god udsigt over landskabet. 
Videre ad Silkeborgvej til Virklund 
hvor vi skulle se den nye kirke, som 
blev indviet i 1994. En meget lys og 
moderne kirke med hvidkalket kirke
rum og 365 små ophængte pærer til 
belysning - det så meget flot ud. Så 
ikke uden grund er den blevet ,kaldt 
"lysets kirke". 
Vi har kørt rundt omkring Silkeborg i 
den dejlige og smukke natur og skulle 
nu starte på hjemturen. Der blev kørt 
ad Viborgvej frem til Signesminde 
Kro. Her blev vi godt betjent med en 
dejlig middag. Vi fik oplæst en histo
rie og sang et par sange, før vi kørte 
mod Grønbjerg igen. 
Dagen var godt valgt, ikke for varm til 
at køre i bus, så det blev en dejlig tur 
med godt samvær og hermed tak til ar
rangørerne. ■

Pengeyngel 

Som mange 
andre idrætsfor
eninger har Grønbjerg IF ik
ke for mange penge. Vi har 
derfor valgt at prøve noget 
nyt i år: 
Vi har givet Jan Dyrberg 
(Anneberg Transport) og 
Kirsten Nielsen (Ringkjø
bing Landbobank) hver 
1000,- kr. som de så har et et 
år til at få til at yngle. Vi er 
meget spændt på hvad de to 
kan komme op med af gode 
ideer. 
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■ Grønbjerg - 2000
Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Igen en stor tak til de mange og 

store bidrag til Servicebutikken 

og dermed til Grønbjerg - 2000. 

Vi vil her gøre opmærksom på at ga
ver givet til Grønbjerg - 2000 er fra
dragsberettiget på selvangivelsen efter 
gældende regler om fradragsberettige
de gaver. Så derfor gem kvitterin
gen. 

Ældreboliger 
Vi søgte om at få opført ældreegnede 
almennyttige boliger i Grønbjerg i 
1997. d. 15. april fik vi bevilget 4 stk. 
til opførelse i 1997. Men p.g.a. 
byggestop er projektet blev udsat til 
1998. Men nu er håndværkerne i gang. 
Der bliver bygget på området mellem 
"telefoncentralen" præsteboligen og 
"Georg og Lotte Annebergs hus". I 
skrivende stund er der støbt fundament 

og der er lagt rør til kloak og 
vandføring. Så hvis interesserede har 
lyst til at se hvordan man kan komme 
til at bo i de nye ældreboliger er man 
velkommen til at se forbi. Boligerne 
bliver bygget to og to vinkelret på 
hinanden, og vi er overbevist om at 
det bliver et dejligt sted at bo. Der vi 
senere blive indkaldt til møde med 
dem der er interesseret i at bebo 
husene. 

Aktivi tetscen te ret. 
Efter sommerferien går vi i gang med 
at bygge aktivitetscenter. 
I sommerferien fjerner vi så mange 
træer i læbæltet vest for biblioteket at 
den nye multisal kan være der. 
Som man måske har læst i dagspres
sen er alt ikke gået lige efter en snor. I 
første instans syntes Ringkjøbing Amt 
ved udvalget for kultur og arbejmar
kedsforhold ikke at vort projekt (Akti
vitetscenteret) havde regional interesse 
- altså interesse for hele amtet. Det
stiller vi os i Grønbjerg - 2000 os no-
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get uforstående overfor! Det må da 
have interesse for hele amtet hvis ak
tivitetsniveauet er lige så højt i alle 
andre lokalsamfund i amtet. Der var 
vel næsten ingen grund til at tænke på 
problemer med at tiltrække arbejds
kraft i så tilfælde! 
Derudover har vi ikke fået respons på 
de 40 ansøgninger til diverse fonde 
som vi har sendt ud. Man giver sand
synligvis ikke til mursten. I alle tilfæl
de er der ikke givet anden begrundelse 
at der er mange ansøgere og området 
ligger uden for det som fondet almin
delig giver støtte til. 
Sidst har vi fået afslag fra Lokale og 
Anlægsfonden. En fond vi efter at ha-

ve studeret præmisserne for tilskud 
havde forventet os støtte fra. Men fra 
begrundelsen lød det bl.a.: "Efter en 
samlet vurdering af den konkrete sag 
finder fonden ikke, at projektet ad
skiller sig fra andre projekter på en så
dan måde at, at der kan opnås støtte. 
Der er i særdeleshed lagt vægt på, at 
projektet ikke i tilstrækkeligt omfang 
opfylder fondens arkitektoniske, funk
tionsmæssige og byggetekniske kva
litetskrav." . . . og vi synes netop at vi 
havde fået tegnet et projekt der opfyl
der vore krav til være- og aktivitets
sted i Grønbjerg. Det har byggeudval
get der består af de implicerede parter 
(brugerne af aktivitetscenteret) 

Kampe i Grønbjerg IF - DS og IF DS 

Søndag 9. august kl. 14.00 Holsted FB JS 
Lørdag 15. august kl. 16.00 Varde IF JS 
Lørdag 8. august kl. 16.00 Tarup-Paarup DS 

Tirsdag 18. august kl. 19.00 Vejle B JS 

Lørdag 22. august kl. 16.00 Silkeborg KFUM JS 

Lørdag 29. august kl. 16.00 Lemvig GF JS 
Lørdag 29. august kl. 16.00 Vejlby IK DS 
Lørdag 5. september kl. 16.00 Thisted FC DS 
Søndag 6. september kl. 14.00 Thyregod SF Frem JS 
Lørdag 12. september kl. 13.30 Herning KFUM JS 
Lørdag 12. september kl. 16.00 Stjernen BK DS 
Lørdag 19. september kl. 16.00 Esbjerg IF 92 JS 
Søndag 20. september kl. 13.00 HB/FC Horsens DS 
Lørdag 26. september kl. 15.15 Kolding IF JS 
Søndag 27. september kl. 14.00 Vejgaard E DS 
Lørdag 3. oktober kl. 16.00 SUB Sønderborg JS 
Lørdag 3. oktober kl. 16.00 Frederikshavn fl DS 
Lørdag 10. oktober kl. 16.00 Odense B DS 
Søndag 11. oktober kl. 14.00 Vojens BI JS 

Lørdag 17. oktober kl. 15.15 Ikast FS JS 

Søndag 25. oktober kl. 14.00 Fortuna Hjørring DS 

Lørdag 31. oktober kl. 14.00 Aars IK DS 

Turneringsplaner for børne-/ungdomsholdene er pt. ikke modtaget! 
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da lagt meget vægt på at det var bru
ger og funktionsmæssigt tilfredsstil
lende. - Men det var åbenbart ikke 
godt nok. 
Men vi lader os ikke slå ud. Vi har få
et midler fra Kommunen vi har selv 
samlet en del midler ind og vi har fået 
midler fra Boligministeriet. 

For disse midler får vi nu bygget en 
Multisal. Der er arbejde vi selv skal 
stå for. Blandt andet skal vi selv fjerne 
en del af læbæltet vest for biblioteket. 

Vi skal selv bygge depotrummet til 
gymnastikredskaberne, og så skal vi 
selv i gang med at male det der skal 
males i multisalen. Men da vi samlede 
midler ind var der mange der gav til
sagn om frivillig arbejdskraft, så det 
får vi brug for nu. 

Vi betragter nu Multisalen som det 
første projekt i rækken af projekter til 

at få hele aktivitetscenteret op at stå. 
Når vi får mulighed (midler) til at 
bygge næste etape går vi så i gang 

med det. 

Vi skal nok få lavet et center hvor alle 
både unge ældre og gamle kan trives. 
Grønbjerg - 2000 ønsker også alle en 
god sommer - trods nederlaget til Bra
silien. 

Billedet herunder er af de nye "ind
gangsskilte" til Grønbjerg 

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 
F orrnand: Mogens Ballegaard 

Næstformand: Ole Berthelsen 

Kasserer: 

Sekretær: 
John Asqmssen 

Henrik Thomsen 

Susanne Bagge 

Gravers Kjærgaard 

Kresten V estergaard 

Anne-Kirsten Gammelgaard 

Grønbjerg 

Maskinforretning 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 
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BY -LAND kampe 1998 

Fredag 21. august spilles de årlige opgør mellem bønderne fra byen og fra landet. 
I 1997 spillede børnene, som noget nyt, deres kamp på 7-mands bane inden de 
voksnes opgør på stor bane. 
I 1997 vandt børnene fra byen over børnene fra landet, men den store overraskelse 
var, at de voksne fra byen brød landets sejrsdominans gennem årene. 

Kl. 18.15 
spilles børnenes BY-LAND kamp 
• Spilletiden er 2 x 15 minutter med

5 minutters pause.
• Kampen dømmes af en leder fra

Grønbjerg IF.
• Der må være 7 spillere pr. hold på

banen ad gangen samt et ubegræn
set antal udskiftningsspillere.

• Spilleme skal være født i

1985/86/87 /88/89 for at deltage.
• Såfremt kampen efter ordinær

spilletid ikke er afgjort, sparkes
straffespark.

• Har DU lyst til at spille, så tilmeld

dig senest 10. august til

• Søren Nilausen (træner for Mini

putterne) på tlf. 97 38 43 78, til
Niels Jakobsen (træner for lille
putterne) på tlf. 97 3 8 44 68 eller til
Susanne Bagge på tlf. 97 38 44 14.

Kl. 19.00 
spilles de voksnes BY-LAND kamp 
• Spilletiden er 2 x 30 minutter med

5 minutters pause.
• Kampen dømmes af en dommer fra

dommerklub.
• Der må være 11 spillere pr. hold på

banen ad gangen og et ubegrænset
antal udskiftningsspillere.

• Såfremt kampen efter ordinær

spilletid ikke er afgjort, sparkes
straffespark.

• Har DU lyst til at spille, så tilmeld
dig senest 10. august til:

BY -kontaktpersonerne: 
Jes per Lauridsen Tlf. 97 3 8 4 2 91 
Martin Gammelgaard Tlf. 97 38 41 80 

LAND-kontaktpersonerne: 
Jørgen Bank Tlf. 97 38 44 98 

Klaus Tang Tlf. 97 38 43 58 

Salg af træningsdragter 

Fredag 21. august vil der før, under og efter BY-LAND kampene være mulig
hed for at købe billige træningsdragter. 
Igennem årene har spilleme i GIF haft mange forskellige træningsdragter, 
men grunden til udskiftningerne har ikke været, at dragterne har været slidte, 
men ønske om lidt nyt engang imellem og at spilleme er vokset fra dragterne. 
Der er flere forskellige slags og størrelserne vil passe store børn samt voksne, 
der ikke er alt for store. 
Priser for en hel dragt (bukser og trøje) vil være fra 50 kr. til 75 kr. 
Kom og kig i Klubhuset - det koster i hvert fald ingenting! 
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■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Ja, så blev det midsommer og SanktHans, med bål og brand over landet,som tradition jo er. Hvor gik foråretdog stærkt også i år. Det er mærkeligtat allerede nu begynder dagene at gåden anden vej, om end det vil var langtid før man kan mærke det. Foråret1998 tror jeg vil blive husket, som etår med et utroligt blomsterflor i buskeog træer. Alle steder så man træer,frugttræer og buske klædt i hvidt. Håber udbyttet kommer til at svare tilforventningen, for så bliver det " Æ såringe endda." Et er i hvert fald sikkert! Jord bærerne har ikke skuffet. Bærreneligger i flere lag omkring nogle af planterne og vi mæsker os i de delikate bær ( som smager af sommer) hver dag i denne tid. På fuglefronten,har der hersket stor travlhed hele foråret. Hver eneste dag har givet sinoplevelse. Redekasserne har haft engod belægningsprocent i år. Således

Sultne stæreunger følger deres for
ældre overalt for at tigge om mad. 

er/har alle stærekasserne været i brug
32 

dvs. at 9 par har ynglet og fået unger.3 par er p.t. i gang med andet kuld.· Imejsekasserne har der været 2 Musvitpar og 5 par skovspurve. Også tårnfalkene har i år haft travlt med at fodre3 unger op. Den 1. unge forlod kassend. 21.6. De først dage sad den megetpå udhustaget, hvor man kunne betragte den på få meters afstand, hvilketjo ikke er så tit man kan med rovfugle.Det er 4. år i træk de yngler i telefonpælens top. I alt 17 unger er fløjet derfra hidtil. I mosen har andemor hafttravlt med et kuld ællinger på 10-12stk., som blev udklækket omkring d.10. 5. V ed okkernedfældningssøerne iAbildå, så jeg i maj een andemor medminimum 19 ællinger. Mon ikke det eret sammenbragt kuld? Det er .i hvertfald mange børn at holde styr på. Påvor mark har vi hele juni måned haft
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meget fornøjelse af et par viber med 2 
unger. Forældrefuglene har været me-

get aggressive over forstyrrel
se/fjender, som kom deres små nuttede 
dunbolde for nær. Jeg har undret mig 
over at vibe forældrene en lang perio-

de stod lige neden under tårnfalke kas
sen. Man må formode at tårnfalken 
ville være en potentiel fjende for vibe
ungerne. Jeg tror, det var en strategi 
som viberne havde regnet ud. Tårnfal
kene kan ikke udstå fjender, som kra
ger, musvåger, måger og andre i nær
heden af deres rede. Hvis disse kom 
for nær bliver de mobbet gevaldigt. 
Viberne udnytter således tårnfalkenes 
aggressivitet og har således kun 2 
fugle, han- og hun tårnfalken at de 
skal koncentrere deres afledningsma
nøvrer og beskyttelse af ungerne over
for. Min største oplevelse i dette forår 
var da der var helt nysået og stadig bar 
jord d. 10.5. Jeg havde om aftenen d. 
9.5., set at der løb nogle gule vipstjer
ter rundt på marken. Vi skulle i byen, 

Din lokale el-installatør. .. 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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så der var ikke så meget tid til at kik

ke, men søndag d.10.5. var de der 
igen. Jeg fandt ud af at der var 1 al
mindelig Gul vipstjert og 5 af en race, 
som hedder Nordlig gul vipstjert. Her
udover disse var der en fugl som skilte 
sig tydeligt ud fra de andre, ved at væ
re mere gul en de andre ( nærmest som 

en smørblomst) og så havde den oli
vengrøn ryg og helt sort hoved. Jeg 

var nødt til at hente en fuglebog og 
ganske rigtigt, det var endnu en race 
vipstjert, nemlig en "Sorthovedet gul 

vipstjert", som yngler på Balkan. Jeg 
ringede til en bekendt, som også var 
ude at se og fotografere den. Denne 
fugle er faktisk så sjælden i Danmark, 

at man skal sende en beskrivelse til 

sjældenhedsudvalget i DOF. for at få 

iagttagelsen godkendt. Hvis denne 
fugl bliver godkendt er det 1. fund i 

Ringkøbing Amt og der er under 10 
anerkendte fund fra Danmark hidtil. 
Apropos sommer og fugle er der jo 
også noget der hedder sommerfugle og 

de har deres høj sæson netop nu. Der er 
en lang række arter, nogle arter mere 
iøjnefaldende og almindelige end an

dre. Kålsommerfuglene er nok de mest 
almindelige, men der er faktisk 3 for

skellige arter nemlig Lille, Stor og 

Grønåret. Nældens takvinge "National 

sommerfuglen", har ligesom flere an

dre fantastiske farver og mønstre, som 

man kan opleve, hvis man lister ligeså 

stille og roligt hen til dem. Lige for ti
den er Græs- og Engrandøje + flere 
arter bredpander almindelige. Prøv her 
i juli at lægge mærke til trækronerne 
på elmetræerne (hvis du stadig har 
nogle), hvis der farer nogle små hurti
ge sommerfugle rundt i toppen er det 
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næsten helt sikkert Det hvide W. I år 

har jeg set både Admiral og Tidsel
fugl, som begge er arter der er træk
sommerfugle og ikke lige almindelige 
hvert år. Begge disse arter er fantastisk 

flotte. I år har vi haft besøg af nogle 
andre iøjnefaldende arter. Bl.a. Aurora 
(hvid med orange på øverste vinge
kant), Citronsommerfugl og blåfugle 
og her fornyelig Sortåret hvidvinge. 

Sidstnævnte er en art der er under 
spredning i Jylland. Nyd sommeren og 
iagttag hvad der sker omkring dig for: 

Hvis du lever efter naturens orden 

vil du aldrig blive fattig, men hvis 
du lever efter din lyst vil du aldrig 
blive rig. 

·;,:.;., � 4 i� '. 

.- ' ,{.j: 

Seneca ■

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

"t 

97 38 42 85 



■ Frøer ku' han ikke li'!

Ved: Familien Berthelsen/Broni 

En skøn aften i maj satte en flok gæve 
børn og voksne fra Videbækegnens 
4H hinanden stævne ved naturskolen i 
Røddinglund. 4H er en forening for 
børn med interesse for natur, dyr, 
hobbyaktiviteter, madlavning m.m. 
En veloplagt naturvejleder, Alan Lar
sen, fra Grønbjerg tog imod os, da vi 
ankom. og da Alan er en mand. der 
kender sit eget værd. startede han med 
at byde velkommen. hvorefter han 
kom med en længere præsentation af 
sig selv og hans virke på naturskolen. 
Dernæst havde han lavet en tur rundt i 
01mådet. hvor der var indlagt flere op
gaver. der skulle løses på familiebasis. 
I den første opgave havde Alan fundet 

forskellige ting i naturen, som vi så 
også skulle finde magen til, bl.a. et 
stykke plastik, rønnebær, en mursten, 
bregneblad, bævreasp m.m. Bævre
aspens blade skulle vi prøve at tygge 

på - de smagte af, og virkede som 
asperin - naturens egen hovedpinepil
le. En anden opgave bestod i at gætte, 
hvilket dyrebillede. man havde fået sat 
på sin ryg, en tredje opgave bestod i at 
finde ting. der var blevet placeret i 
naturen, og som bestemt ikke hørte 
hjemme der. en CD, et kompas ( det 
var måske rart nok, om det fandtes 
naturligt forekommende i naturen), 
juletræspynt o.s.v. 
Undervejs på turen fortalte Alan en 

hel del om sten, som vi ret hurtigt er

farede, var hans store lidenskab. Hvad 

vi derimod fandt ud af, at han ikke 

,.. 

kunne li,, var frøer. Vi kom til en sø, 
hvor vi med et net skulle fange biller, 
larver. orme og andet kryb, som Alan 
begejstret tog op og fortalte om, men 
kom der nogen med en haletudse eller 
endnu værre - en frø, så blev han bleg, 
og bad stille folk om at gå tilbage til 
søen med dem under påskud af, at de 
er fredede. 
Aftenen blev afsluttet med bål og sno
brød i 3 graders varme - eller kulde, så 
det var dejligt at komme hjem i var
men mættet med indtryk fra "en aften i 
naturen". 

Billedtekst: Naturvejleder. Alan Lar
sen. viser ting fundet i naturen. 

ri, 

•�.� :':pi?
f 

·,
,\ 

·�\ ·� 

�� l�-

.. ,{· 

:JZ]it 
■/ti;'.
:ti;r __ .. -

; � \ .. '•,'-1 

-!.',, ·, 
·., 

----�,-

35 

i 



■ Grønbjerg GUF

Ved: Formand Ole Østergaard 

Generalforsamling. 

Det har været et godt år for Grønbjerg 

Gymnastikforening. Med de 4 aktivi
teter Badminton, Gymnastik, Svøm
ning og Tour de Pedal har vi øget vo

res antal aktivitetsmedlemmer med 46 
til nu 471. 

Især badminton går godt, med mange 

nye ungdomsspillere. Det giver dog et 
problem med at finde træ

ner/instruktører. Vi vil søge at få nogle 
sendt på kursus. Vi har haft mange 

spillere til stævner og turneringer, især 
i februar-marts. Det har krævet en stor 

indsats af trænere, bestyrelsesmed-

lemmer og forældre og der er opnået 

gode resultater. Vores interne turne
ring var også en succes. men med 10 I 

kampe over 4 dage er det rigeligt læn
ge. Vi bestræber os på at gøre kampe

ne så jævnbyrdige som muligt. men er 
der nogen som mener det kunne gøres 

anderledes er vi altid lydhøre over for 

kritik, hvad enten den er positiv eller 
negativ. Der skal også lyde en stor tak 

til Signe Bilgrav for hendes store ar

bejde med børnene gennem mange år. 
Gymnastikopvisningen blev igen i år 

en flot og festlig oplevelse. Både for 
arrangører og især instruktører er det 

dejligt med den store tilskureopbak
ning. Vi har mange dygtige gymna
ster, men også lederne, både de mere 

erfarne og de nye unge gør et stort 

stykke arbejde. 

GRØNBJERG EL 
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For 6. gang uddeles vores lederpokal. 
den gik i år til Lissi Dyrberg. 
Svømning har haft 53 deltagere hvoraf 
kun de 6 er voksne, det hedder faktisk 
familiesvømning, så vi kan kun opfor
dre forældrene til at tage med deres 
børn. 
Tour de Pedal er kendetegnet ved at 
alle aldersgrupper er repræsenteret. Vi 
har haft nogle gode ture. 
Vi er også med i arbejdet med bygge
riet af aktivitetscenteret. Det ser nu ud 

til at der sker noget i løbet af 1998. 
Til slut en stor tak til alle, som har væ
ret involveret i arbejdet for og med 
Grønbjerg Gymnastik- og Ungdoms
forening. Tak til sponsorer og de øvri
ge bestyrelsesmedlemmer. 
En særlig tak til Inger som stopper ef
ter 8 år i bestyrelsen, hun blev afløst af 
Lone Justesen. 

Konstituering: 
Formand: Ole Østergaard 
Næstform.: Torben Sønderby 
Kasserer: Jens Peter Mikkelsen 
Sekretær: Jeanette Kristensen 

Anne Kirsten Gammelgaard. 
Lone Justesen 
Helle Jacobsen 

Gymnastikudv.: Helle J. 

Badminton: 

Svømning: 
Tour de Pedal: 

Torben S. 
Lone J. 
Anne Kirsten G. 
Jeanette K. 
OleØ. 
Jens P. M. 
Jeanett·e K. 
Torben S.■

■ Fiskedag i Grønbjerg 

Ved: Skolebestyrelsen Lars Holm Hansen 

I uge 26, den første uge i skolernes 
sommerferie arrangerede Videbæk 
ungdomsskole igen i år Sommerskole 
for alle skoleelever i kommunen, med 
et væld af aktiviteter. 
Skolebestyrelsen ved Grønbjerg skole 
stod for et af tilbudene, nemlig "Fiske
dag" torsdag d. 25.6. ved Teglværks
søen. 58 deltagere fra 1. - 10. klasse 
havde tilmeldt sig. De fleste kom med 
bussen kl. 9.30 med deres fiskegrej. 

Vejret var godt til at fiske i og en del 
fik i løbet af dagen held med sig. En 
enkelt fik dog fanget sig selv og en 
anden fik en stor fangst, idet han kro

gede en af hjælperne så meget at han 
var nødt til at aflægge Læge Thomsen 
et bes2'g. 
Arrangementet sluttede kl. 15.30 og 
trods uheldene er jeg sikker på at alle, 
såvel deltagere, som hjælpere fik en 
rigtig god dag. Samtidig skal også si
ges TAK, til alle der hjalp til, så det 
hele forløb tilfredsstillende og vi håber 
at I vil hjælpe til igen, hvis der bliver 
brug for det. ■
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■ Trimmede haver

Ved: Broni/Berthelsen 

Åben have i Grønbjerg. 

I Weekenden d. 23. - 24. maj havde 
mere end 250 haveejere i Det Jyske 
Haveselskab trimmet deres haver, og 
for et par dage åbnet dem for offent
ligheden. Det gjaldt også for Maren og 
Ib Pedersen på Holstebrovej i Grøn
bjerg. De havde længe ladet hånt om 

helbred og den stille pensionisttilvæ
relse for at få haven til at fremstå som 
en mønsterhave, som det kun er de 
færreste forundt at eftergøre. For os, 
som kom og nød frugten af deres an
strengelser, blev forventningerne til 
fulde indfriet. Ib og Maren har i man
ge år samlet mange sj ælpne planter, 
som de har haft med sig hjem fra 
planteskoler i hele landet. Der står næ
sten altid nogle nyindkøbte planter i 
potter foran deres hus, og Maren kla
ger altid over, at hun ikke kan finde en 

$0,erder 

fætte88pl811,l11,g igen,. 
Med to/e0,tprem,ler, på fitm," "9.iæt,"• l0,"d•/Jy" 

Fred6g d. 14. lilll,fll,lt 1998 "'· ,r
0

l for••mtlng•liu•et.

Tltmetdlng1frl1t ,om ,kat 01>erliotde1 er 

ttr,tto,g d. 11 twgø1t i 8røg,en etter i $er1>ue611,tikken. 

$0,#UM1i tMd Fe,iø og $ø,id/J,ierg, Tliyliolm, er Grø1i/J,ierg et 0,f dø tr, to/uu-

10,m,'fu,,uJ lw-or fil1M1i "$.J'æk1i1 /.0,tul1/Jy" er opt0,get. 

Nolm/Jro1>e,i lt6r for døt l&uJl"°'rl1/u l1id1la-g. 

Premiere på filmen hvor alle tre landsbyer er til stede foregår i Søndbjerg på Thyholm 
d. 12. august hvor bl.a. Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen vil være til stede.
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plads til dem i haven, men 
på en tur rundt i haven, kan 
man se, at der i hvert fald 

· er blevet plads til en del af
dem. V anen tro havde Ma
ren også stillet an med kaf
fe og kage til de mange be
søgende, der kikkede forbi
på denne dejlige majdag.
Der var kun et skår i glæ
den for Ib og Maren. De
mente ikke, de havde nogle
planter, der var pæne nok

til at blive fotograferet
sammen med dem selv, til
Runestenen. Jeg syntes nu
ellers ikke, det var så svært.
■

. 

. 

. 
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■ Grønbjerg Billardklub

Ved: Frank Kjær 

Forår & Som- -_ 
mer 1998 

Som alle jo ved, er forår og sommer 

en stille tid hvad billard angår. Så 

derfor vil dette indlæg blive kort, men 

så er det jo nemt at være ind

lægsskriver. 

Men for at gøre en lang historie kort, 

inden det er for sent, vil jeg her 

fortælle om klubbens fisketur. 

Klubbens eneste "store" arrangement. 

Lørdag den 13. jw1i 1998, havde nogle 

af klubbens medlemmer, sat hinanden 

stævne ved Højmark Fiskesø. Der var 

vel mødt 15-20 personer op, medlem-

mer koner, kærester. børn og andet 

godtfolk. Der blev som altid afholdt 

en konkurrence om, hvem der kunne 

fange dagens største fisk, det blev Per 

Johansen, der trak det længste strå. 

men ikke uden konkurrence fra Hen

rik Skytte, der ikke skyede nogle mid

ler og fangstredskaber, og scorede 

gevinsten i form af en kasse pilsnere. 

som blev delt med den tabene flok. Ja. 

hvad skal man ellers skrive om, der er 

jo som sagt meget stille i klubbens 

lokaler, men der bliver stadig trillet 

kugler deroppe, både fredage og 

søndage, men ellers vil jeg slutte her. 

Fortsat god Sommer! endelig. 

Formand: Per Johansen 97 38 42 76 

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

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 i enderne) 

diameter/omkreds· højde rumindhold pris 
cm cm l dkr 

50-60 100 210 198,00 

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 



VIKINGEN ER LØS 

Fra vor egen boldgade: 

Vi er fra flere sider blevet gjort opmærksom på, at man bet
vivler at Kroens nye værtspar satser på aber i Forsamlings
huset!!! 

Grønbjerg Put and Take Fiskesø 

har udvidet fangstsortimentet. 

Fra sædvanligvis pålidelig kilde, bliver det hævdet at der 
kan fanges arten Homo Sapiens ved fiskesøen. Forlyden

deme kommer fra sommerskolens fiskedag hvor en bette 

dreng havde fået Kristian (Algade 19) på krogen. Så alvorligt at drengen 

ikke selv kunne få manden af krogen. En anden behjertet medhjælper måtte 
have Kristian, krog og fiskestang med til Thomsen for at fangsten kunne 

afkroges - om Thomsen skulle sætte ny madding på krogen forlød der intet 
om. 

I de sidste par dage er nogen af byens ugifte piger set på vej til fiskesøen 

med en fiskestang!!!!! 
Hvad mon Put and Take-Leo finder på næste gang?? 

Og så een fra det virkelige liv: 

Tømrem1esterens søn blev af faderen sidst i november måned spurgt om 

hvad han ønskede sig i julegave. 
"En lillesøster" - kom svaret prompte. 

Hertil svarede faderen: "Det kan vi ikke nå!" 

Så sagde sønnen: "Kan du så ikke bare sætte et par mand mere på?" 
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Våbenhuset. 

Våbenhuset er bygget over den nordre dør i 
skibet. og er ligesom tårnet bygget i sengo
tisk stil. men sikkert senere end tårnet og 
formodentlig samtidig er mændenes ind
gang i sydsiden muret efter. 
Våbenhuset er opført i både kvadre og 
munkesten. En del af kvadrene er med 
"rundstav og skråkant", som er en type, der 
ikke findes andre steder i kirkebygningen, 
så de må stamme fra et andet byggeri. Taget 
er tegl og det fremgår tydelig af kirkesyne
ne, at der ikke er nær så mange reparationer 
på tegltaget som på blytaget. Gavltoppen, 
der er af munkesten har blændinger i form 
af et "korset kors". Indervæggene har hver 
fire blændinger. Oprindelig har gulvet 
været belagt med marksten, og der klages 
flere gange over, at det er ujævnt og bør 
omlægges. Gulvet blev fornyet i 1893. 
Brolægningen blev i 1952 erstattet af 
murstensgulv og samme år blev der opsat 
en fast bænk i våbenhuset, og nogle år 
senere blev der indmuret to vinduer. hvoraf 
kun det ene findes i dag. 
Først i 1880 blev der anbragt en "spoledør" 
mellem kirken og våbenhuset. 

Klokken. 

Kirkens klokke har ingen indskrift og man 
ved ikke noget om den oprindelse. Den 
menes at stamme fra den sene middelalder. 
Den er anbragt i et glamhul i tårnets nordsi
de. 
Det er klart, at det vil slide på klokkens 
ophæng når der skal ringes med den. mor
gen og aften hver eneste dag, foruden ved 
gudstjenester, bryllupper og begravelser. Vi 
ser da også i det gamle regnskab, at man 
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flere gange har betalt for at mure jern i 
olamhullet til klokkens ophæng. En smed 
C 

har smedet nye tappe og lagt jern pa kneb-
len. En tømrer har forsynet klokken med 
bjælke og ringestang og hampereb. 
I· 1840-erne blev der ved flere kirkesyn kla
get over, at ringestangen skulle udskiftes. 
men det skete bare ikke. mærkeligt nok, for 
det drejer sig kun om en træstang på godt en 
alens længde. Til sidst sørgede sognets be
boere for. at der blev indsat en anden nn
gestang på kirkeejerens regning. men den 
duede slet ikke. for da kong Chr. den VIII 
døde i 1848 og alle landets kirker i den an
ledning skulle ringe med deres klokker. da 
forblev Nr. Omme kirke tavs, for ringestan
gen knækkede da ringningen skulle begyn
de. 

Døbefonten. 

Døbefonten i Nr. Omme kirke er sikkert lige 
så gammel som kirken. Det er en romansk 
granitfont af en type, der er typisk her i 
Vestjylland. 
I den katolske tid stod døbefonten indenfor 
indgangsdøren. Dengang blev barnet, ved 
dåben, helt neddykket i vandet. derfor er 
fonten indvendig meget rummelig. Vandet. 
der blev brugt skulle være fra kirkens egen 
brønd for at være indviet og var derfor is
koldt og da barnet skulle under vandet tre 
oanoe var der en del børn, der fik vand i 
C C 

lungerne eller døde af lungebetændelse. 
Derfor forlod man denne hårdhændede be
handling af børnene, og gik over til den 
form for dåb, som bruges i dag, med dåbs
fad. På grund af fontens store åbning er det 
nødvendigt af dåbsfadet har en krans at hvile 
på. Denne krans er flere gange blevet udskif
tet. Den nuværende. stjerneformede krans er 
lavet og skænket af smedemester Mads 0. 
Madsen i forbindelse med kirkens restaure
ring i 196 I. 
Oprindelig var der afløb i bunden af fonten. 
for at dåbsvandet kunne blive i indviet jord. 
Døbefonten i Nr. Omme kirke har været 



malet med "stenfarve", men det fik ende i 
1883, da forlangte kirkesynet, at malingen 
skulle fjernes og fonten renses af en "duelig 
stenhugger". 
Dåbskanden. som er en meget smuk mes
singkande. er skænket af Amalie og Holger 
Pedersen d. 21 maj I 946. Den afløste en 
tinkande. der var anskaffet i 1862. 
Dåbsfadet menes at være af tysk oprindelse 
fra ca. 1575. J bunden er et relief, der fore
stiller "bebudelsen". fadet har været beska
diget og blev repareret i 1905. 

Prædikestolen. 

I den katolske tid var der ingen prædikestol 
i kirkerne. Oplæsning af evangelierne og 
epistlerne fandt sted i korbuen. Efter refor
mationen blev der efterhånden opstillet 
prædikestole i næsten alle kirker. Ligesom i 
Nr. Omme kirke blev prædikestolen næsten 
altid opsat i kirkeskibets sydøstre hjørne. I 
Nr. Omme blev der i 1622 indkøbt træ til en 
ny prædikestol. både planker og bjælker. 
Der blev lejet en tømrer, der sammen med 
murer og smed skulle "forfærdige" prædi
kestolen. 
Muremesteren blev hentet i Hee og til at 
forskønne stolen hentede man en maler i 
Varde. Resultatet blev en ottesidet prædi
kestol. som har stor lighed med den, der 
findes i Hover kirke. Formodentlig er der 
samtidig blevet ophængt en lydhimmel, for 
i I 639 bemærkes det, at både altertavle, 
prædikestol og himmel trænger til at blive 
forskønnet med maling. Denne forskønnel
se med maling skete dog først i 1641. Det 
blev Jacob Maler fra Ribe, der "selvanden" 
skulle male og staf

f

ere himlen over prædi
kestolen med hans eget guld og farver. 
Denne Jacob Maler var Hollænder og hed 
van Molengracht, han var født i Amsterdam 
og tog i 16 I 8 borgerskab i Ribe, ved den 
lejlighed blev han kaldt Jacob van Møllen. 
Selv om der nu er gået over 350 år siden 
prædikestolen blev lavet. så eksisterer den 
stadig. Selvfølgelig er den flere gange ble-

vet malet og betrækket på dens skråkant og 
pult er skiftet adskillige gange, enten med 
læder eller med rødt klæde. 
I 1842 blev både prædikestol og himmel 
malet og nogle år senere blev bunden ud
skiftet. I år l 900 blev den malet af en duelig 
maler. der hed Morten Nielsen. 
Trods disse vedligeholdelser blev det allige
vel nødvendig med en større restaurering 
hvis den skulle bevares. Derfor fremkom 
Nationalmuseet i 1945 med et forslag fra 
maler Georg N. Kristensen i Silkeborg om 
en gennemgribende restaurering af prædi
kestolen. Forslaget blev godkendt af mini
steriet og pengene, det ville koste blev ind
samlet gennem frivillige bidrag. Denne 
restaurering blev foretaget i 194 7. 
I begyndelse af 1970-erne fungerede kirkens 
varmesystem således, at luften blev for tør 
og inden man fik denne fejl rettet var det 
gået ud over træværket. På prædikestolen 
tog malingen skade og særlig galt var det 
med portalfelterne. Skaderne blev vurderet 
af kirkemaler Georg N. Kristensen, som 
foreslog en restaurering, der ville blive en 
meget dyr løsning. Menighedsrådet mente, 
at man først skulle have varmeanlægget til at 
fungere tilfredsstillede, så der kunne holdes 
den rigtige luftfugtighed. I sommeren 1972 
blev de skader. der var sket på prædikestolen 
som følge af udtørring udbedret. 
I prædikestolens portalfelter er afbildet de 
fire evangelister, Mathæus, Marcus, Lucas 
og Johannes og over dem står: Gud siger 
salig er de, der hører Guds ord og bevarer 
det". 
Den restaurering og vedligeholdelse der i de 
senere år er foretaget under vejledning fra 
Nationalmuseet er skyld i at prædikestolen i 
dag fremtræder så smuk som aldrig før, og 
hvis der ikke sker ulykker vil den kunne 
bestå i mange hundrede år fremover. 

I næste nummer : 
Alter og Altertavle. 

Messeklæderne. 

Pulpituret. 
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