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Børn fra skolen planter løg ved Grønbjerghjemmet 

RUNE 
STENEN 



■ Redaktionen

Forside: 

I anledning af Jydsk Haveselskabs 
125 års jubilæum lagde Ømhøj
Grønbjerg Haveforening sammen 
med elever fra Grønbjerg skole 125 
krokus, 125 tulipaner og 125 påske
liljer ved Grønbjerghjemmet - til stor 
fornøjelse for børnene og til foråret til 
stor fornøjelse for Grønbjerghjem
mets beboere. 

Nyt: 

Jeg har for anden gang bragt et indlæg 
som har været trykt i et andet blad. 
Det skyldes naturligvis at artiklen har 
et budskab. 
Ikke mindst i en tid hvor Børn- Unge
og Kulturudvalget er rundt ved kom
munens skoler for at åbnet for den 
strukturdebat som socialdemokratiet i 
Videbæk kommune har lagt op til skal 
føres i det kommende år. 
Artiklen falder også godt i tråd med 
det fællesmøde som Grønbjerg Børne
hus sammen med Grønbjerg Skole har 
inviteret til d. 18. november. Et møde 
hvor en filosof (Jørgen Husted) giver 
sit bud på hvilke mål der er for børne
hus og skole i et lille lokalsamfund. 
Og jeg kan kun opfordre til at man 
møder op for at høre budskabet - og 
det gælder ikke kun for de der har 
børn i børnehus eller skole, men så 
sandelig også for dem der skal til at 
have børn der - eller i det hele taget 
for de der interesserer sig for vort lo
kalsamfund med et børnehus og en 
skole. 
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Og jeg kan godt sige (hvis det bliver 
mellem jer læsere og mig) at jeg har 
hørt ude i byen at I rolig kan gå hen og 
høre ham - ham filosoffen - han er 
god!! 
■ -mb.

RUNESTENEN 

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

Grønbjergs Homepage: 

/ /home4.inet.tele.dk/gb-2000 

e-mail adresse: gb-2000@post4.tele.dk

Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Vide

bæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi re
spekterer ikke et nej tak ! 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 



■ Nyt fra Byrådet

Ved: Gravers Kjærgaard 

Som byrådsmedlem bliver man forsy
net med meget læsestof. Det være sig 
dagsordener og referater fra vores 
egen kommune. Dertil kommer orien
teringer fra amtet, Kommunernes 
Landsforening, Biblioteksforeningen, 
Kommunedata o.s.v. Alt bliver natur
ligvis ikke læst, også her er det nød
vendig med prioritering. K.L. udgiver 
et ugeblad, "Danske Kommuner", her
fra vil jeg denne gang tage lidt ud fra 
et par artikler handlende om børn. 
I nr. 32 konkluderes i en artikel at 
danske børn har det godt, 798 fynske 
børn i alderen 4-1 7 år har deltaget i en 
undersøgelse. Det samme har man 
gjo11 i en række andre lande. Mellem 
80 og 85% af alle danske børn har det 
godt, og sammenlignet med især syd
europæiske lande, er danske børn sær
deles velfungerende rent psykisk, fak
tisk blandt de bedste i verden. Et af de 
vigtigste parametre når børns psykiske 
sundhed skal vurderes, er deres evne 
til at danne venskaber. Men altså 80-
85% har det godt, det må dog ikke få 
os til at glernn1e de sidste 15-20%. Her 
er det særdeles vigtig at forældre og 
skole fanger de signaler, som børnene 
på en eller anden måde sender og der
efter i fællesskab støtter det enkelte 
barn. Problemer og løsninger i 15-
20% gruppen kan være mangfoldige, 
men det gør ikke opgaven mindre væ
sentlig. 
Det fører mig over til næste artikel i 
nr. 30 af Danske Kommuner. Artiklen 
hedder "Børn savner kaos." Børn bli-

ver nemlig fysisk og psykisk sundere 
af at lege i kaotiske omgiveber, end 
pænt stå og vente på at næste gokart er 
ledig. Konklusionen i artiklen er at 
børn, som klatrer i træer og slår søm i 
(farlige handlinger) bliver bedre til at 
koncentrere sig, end børn der får at vi
de "pas nu på du ikke slår hovedet 
mod sandkassens kant". Artiklens for
fatter mener endvidere, at den forsig
tige danske pædagogik bærer en stor 
del af ansvaret for graffiti og hærværk. 
En person der ikke har fundet ud af 
forskellen mellem orden og kaos som 
barn, vil forsøge at finde det resten af 
sit liv. 
(fortsættes side 6) 
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i& Servicemeddelelser "i,I 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 8 00 -9 00 

Konsultation: 
efter aftale 

Tlf: 97 38 40 50 

Grønbjerg 

Folkebibliotek: 
Mandag: 15 00 -17 00 

Torsdag: 18 00 -20 00 

Klip og Krøl: 
Mandag: 9 00 -17 30 

Tirsdag: 9 00 -17 30 

Onsdag: Lukket 
Torsdag: 9 00 -17 30 

Fred ag: 9 00 -17 30 

Lørdag: Lukket 

Tlf: 97 38 42 85 

Brugsen: 
Mandag -
Torsdag: 8 00 -17 30 

Fredag: 8 00 -18 00 

Lørdag: 8 00 -12 00 

Søndag: 8 00 -12 00 

Brødudsalg & aviser 

Postekspeditionen: 
Alle hverdage: 

9 30 -12 00 

Landbobanken: 
Mandag: 9 30 -12 00 

Tirsdag & onsdag 
lukket 

Torsdag: 13 30 -17 30 

Fredag: 13 30 -1630 

Tlf: 97 38 40 49 

Bentes Salon: 

Tlf: 97 38 41 77 

Grønbjerg - 2000 
Servicebutik: 

KCR- Lampeskærme 

For private: 

Posthuset er lukk1:.t 
fra 12 00 -13 30 

Post indleveret efter 
13 30 

Mandag - Onsdag 
& Fredag: 8 00 -12 00 

Lørdag efter aftale 

mandag lukket 
tirsdag, onsdag & tors-
dag 1600 -17 30 

fredag lukket 

Tlf/fax: 97 38 48 08 

Onsdag 1600 -19 00 

Tlf: 97 38 41 16 
bliver sendt efterføl
gende hverdag. 

Tlf: 97 38 40 42 

Tlf: 97 38 4 I 12 

Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 10 00 · 12 00 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 18 00 Søn-og helligdage kl. 17" 
Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 12 00 

Rutebilernes informationscentral: 
Mandag - fredag kl 8 00 -20 00 Ringkjøbing 
Lørdag kl 8 00 -1600 Holstebro 
Søndag kl 11 00 -22 00 Skjern 

Vagtlægen: 97 8418 00 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 
Billardklubben: Per Johansen 97384276 
By- og Erhv.udv: John Asmussen 97384285 
Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 
Bernahuset Bøst: Susanne Andersen 97384362 
Bernahuset: Lone R. Lauritsen 97384066 
Dagplejerep.: Marlene S. Høj 97381157 
Forsamlingshuset: 97384383 
Grenbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 
Gymnastikforen.: Die Østergaard 97384448 
Havekredsen: Ingrid Engestolt 97384010 
Hjemmeplejen: 97172433 
Familie & Saml: Annette Petersen 97384139 
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97382162 
Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 
Kirkeligt Saml: Villads Kyndesen 97384073 
Klubhuset: 97384076 
Landbetj: Karl Werge(Videbl 97171030 
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Tlf: Videbæk 
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 \ 

J 

97 17 33 99 

112 

N. Peder Svendsen
Henrik Thomsen
Hanne Kjærgaard
Birgit T. Jensen
Kirkekontor
Brugsen 
Ernst M. Ottosen
Besøgstjeneste
Grønbjerg · 2000
Die Berthelsen
Henning B. Møller
Kresten Vestergaard
Jørgen Demant
Karen Bak
Jørgen Oemant
Leif Tange 
Jørgen Kristensen 

97384110 
97384050 
97384094 
97384397 
97384696 
97384042 
97384183 
97173204 
97384808 
97384179 
97384177 
97384200 
97384187 
97384349 
97384187 
97384284 
97384259 



NOVEMBER Side Side 

MA 9 Dagen aftaget med 91 OOm 46 LØ 12 

TI 10 SØ 13 Kirke 

ON 11 MA 14 51 

TO 12 TI 15 

FR 13 ON 16 

LØ 14 TO 17 

SØ 15 Kirke 10°0 
FA 18 

MA 16 Banko 47 11 LØ 19 

TI 17 SØ 20 Kirke 

ON 18 Skolen Haveforeningen 2,28 MA 21 �2 

TO 19 Sangaften 16 TI 22 

FA 20 ON 23 

LØ 21 TO 24 Juleaften Kirke 

SØ 22 Kirke 14°0 (Kirkekaffe) FA 25 Juledag Kirke 

MA 23 48 LØ 26 2. juledag Kirke 27 

TI 24 By-og Erhv. General 9 SØ 27 Juletræsfest Kirke 

ON 25 Vandværket General 10 MA 28 1 

TO 26 TI 29 

FA 27 Julens Glæder 24 ON 30 

LØ 28 Julemarked 19 TO 31 Ny1årsaften 

SØ 29 Kirkekoncert Kirke 10°0 25 JANUAR 

MA 30 49 FA 1 Ny1årdag Kirke 

DECEMBER LØ 2 

TI 1 OBS VEJVISER OBS SØ 3 Kirke 

ON 2 MA 4 2 

TO 3 TI 5 

FA 4 ON 6 

LØ 5 TO 7 

SØ 6 Kirke FA 8 

MA 7 50 LØ 9 

TI 8 SØ 10 Kirke 

ON 9 Julehygge 15 MA 11 3 

TO 10 TI 12 

FA 11 ON 13 Kildevejens Blomster Dagen tiltaget 

ot 10m 
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■ Biblioteket

Ved: Torben Vestergård 

Anmeldelse af cd-rom spil ved Lasse 
Jacobsen 4. kl. 

Oppe på skolen har vi et bibliotek, 
hvor der lige er kommet cd-rom' er til 
udlån. Der er alle mulige spil. Jeg har 
f.eks. lige lånt et, der hedder "Sim
Park". Det er fantastisk godt. "Sim
Park" går ud på, at man skal lave en
park. Parken skal laves med en pølse
bar, telte, toiletter og legeplads. Der
skal også være træer og dyr som f.eks.
fugle, ræve og krokodiller. Der findes
også cd-rom'er som f.eks. "Ud i haven
med Søren Ryge Petersen". Der kan
du få lidt at vide om din have. En an
den cd-rom hedder "Lær let Windows
95". Der kan man slå op, hvis man er i
tvivl om, hvad man skal gøre. Der er
også et spil, der hedder "Wings"; det
går ud på at bombe de andre og at pas
se på, at man ikke selv bliver skudt
ned af de andre.

• 

. . . . fortsat fra side 3 

Børn søger helt af sig selv at opleve 
kaos, f.eks. tømme en kasse med Le
goklodser ud på gulvet eller hoppe i 
vandpytter. Det skal børn have lov til. 
Udfordringen for os voksne er så der
næst at give børnene en oplevelse af 
orden. 
Hvad har det så med Videbæk Kom
mune at gøre?, det har det i høj grad. 
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Anmeldelse af "Fister og hans venner" 
ved Betina Jacobsen 7. kl. 

"Fister og hans venner" er skrevet af 
Wilhelm T opsch. Bogen handler om 
en lille mand, som bor i skoven under 
en trærod. En aften besøger han en 
familie, de bliver meget forskrækkede. 
Fister fortæller lidt om, hvem han er 
og hvor han bor. Han kommer igen 
efter et par dage, og sådan bliver det 
ved i flere måneder. En dag midt på 
eftermiddagen kommer han og siger, 
at han helst ikke vil forstyrres, fordi 
han har fødselsdag. Der kommer man
ge fistere til fødselsdagen, og de er 
meget generte. Men en dag kommer 
Fister og siger, at han skal rejse til 
sommer. Menneskene bliver kede af, 
at han skal rejse, men han lover at 
komme igen til foråret. Bogen bliver 
fortalt med en historie og et brev for 
hvert afsnit. Brevene er fra Fister til 
hans bedstefar. Bogen kan lånes på 
Grønbjerg bibliotek. 

Det har først og fremmest med børne
ne at gøre, at gruppen af mindre vel
fungerende er så lille som mulig. Der
næst har det også med budgettet at gø
re, i såvel Socialudvalget som Børn
undervisning- og kulturudvalget, på 
grund af sociale foranstaltninger og 
ekstra undervisningstimer. 
Dette som en venlig hilsen til alle vi 
voksne, såvel lærere, pædagoger, bed
steforældre som forældre. 



■ Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Fra Grønbjerg -2000 kan vi berette at 
byggeriet nu snart nærmer sig sin af
si utning - både byggeriet ved skolen 
og de fire ældreboliger. To ældreboli
ger er besat forlyder det fra visiterin
gen og er klar til indflytning medio 
december. 
Udlejningen af boligerne sker ved 
henvendelse til hjemmeplejen. Boli
gerne bliver i første omgang lejet ud 
til ældre der trænger til at komme i en 
ældreegnet bolig. Det kan skyldes at 
ens hus evt. er blevet for stort eller der 
er for mange trapper der skal forceres i 
det daglige. Hvis der ikke melder sig 
tilstrækkeligt mange der har behov for 
en ældreegnet bolig går udlejningen 
videre til alle der kunne ønske sig at 
flytte til en af de nye boliger. 
I weekenden d. 31. oktober og 1. no
vember var der arbejdsweekend på 
redskabsrummet hvor måtter og gym
nastikredskaber skal placeres. Red
skabsrwnmet var et af de områder ved 
multisalen vi selv skulle stå for. Grøn
bjerg Tø1merforretning havde bestilt 
de nødvendige materialer for os, og 
Børge Kamp stod for at lede og for
dele arbejdet mellem de tilstedevæ
rende frivillige arbejdsivrige grøn
bJergboere. Der blev arbejdet flittigt 
o
_
g r�nmet blev gjort færdig udvendig.

1 ak til alle der hjalp. Nu skal murerne 
lægge slidlag og så kan vi komme til 
at beklæde rummet indvendig. Det vil 
ske i weekenden d. 14 - 15 november. 
Der blev sat vanne på i Multisalen d. 
6. november og så skal salen tørres

godt igennem inden gulvet kan læg
ges. Det bliver en drøj omgang efter al 
den regn der er faldet medens bygge
riet stod på. Alle der har været nede 
for at se salen har været af den mening 
at salen var flot, stor, lys og venlig. 
Jeg tror at vi alle glæder os til at holde 
indvielse i salen. Et udvalg bestående 
af repræsentanter fra Gymnastikfor
eningen, Idrætsforeningen, Skolebe
styrelsen, Sogneforeningen og Grøn
bjerg - 2000 er gået i gang med at for
berede og planlægge indvielsen. En 
par ting skal først falde på plads før vi 
kan røbe dato og omfanget af festlig
hederne. Men alle sejl bliver sat til for 
at markere en miiepæl i vor bestræbel
ser på at få familier nok til byen så vi 
bl.a. kan bibeholde vor skole med 8 
klasser, et børnehus og en dagligvare
handel. ■

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 

Formand: Mogens Ballegaard 

Næstformand: Ole Berthelsen 
Kasserer: John Asmussen 

Sekretær: Henrik Thomsen 

Susanne Bagge 

Gravers Kjærgaard 

Kresten V estergaard 

Anne-Kirsten Ganunelgaard 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 
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Julemarked 

d. 28. november 10
°0 

- 16
°0

Vi holder igen julemarked i 

Grønbjerg Forsamlingshus 

Mosser af julehygge og boder 

Æbleskiver, gløgg kaffe og sodavand sælges 

Alle er velkomne - gratis adgang 

Udstillere må stille stande op

fredag kl. l 8°0 
- 2000 

og lørdag fro kl. 8°0 

Sogneforeningen og Familie & Samfund 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalentreprise D Modernisering D Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70 - Blltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78 - Blltlf: 40 14 42 78 

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



Grønbjerg by- og Erhvervsudvikling ApS 

Afholder Generalforsamling 

Tirsdag d. 24. november 1998 kl. 1930

Også i år begynder vi med virk

somhedsbesøg, denne gang hos: 

Pipecon AS 

Højrisvej 3, Grønbjerg 

Generalforsamlingen fortsætter herefter på : 

Grønbjerg Skole kl. ca. 2030

Dagsorden: 
I. Valg af dirigent.
2. I . Årsberetning.
2.2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller

dækning af evt. tab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Nyt projekt for Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling

ApS.
Henvendelse fra Brugsen om opførelsaf ny butik.
Indlæg ved Henrik Thomsen.

7. Evt. udvidelse af anpartskapitalen
8. Evt.

P.b.v.

John Asmussen. 

9 



■ Grønbjergs Vikinger

I dette nummer af Runestenen vil jeg 
benytte min spalteplads til at præsen
tere - tegne et portræt af to grønbjerg
borgere, som hver især - også ofte 
sammen - har gjort en stor indsats for 
foreningslivet i vort lille samfund. To, 
som vi kan kalde grønbjergvikinger. 
Ja dette, at de henholdsvis i 1997 og 
1998 blev hædret, som fortjent til at 
modtage Sogneforeningens lille sølv
viking, er den egentlige årsag til, at jeg 
har aflagt et lille besøg hos Thyra Lar
sen og hos Villads Kyndesen. 
Thyra er født og opvokset i Vorgod. I 
1954 blev hun gift med Henry Larsen 
her fra Grønbjerg, og de fik deres 
hjem i den ene ende af Bertha Vester
gaards hus i Grønnegade. Her startede 

deres fællestilværelse, og skønt det var 
lidt umoderne, med lokum i tørvesku
ret og sådan, havde de en god tid her. 
Men hvilken luksus, da de byggede 
nyt hus i Grønnegade i 1960, ( der hvor 
Marie Pedersen nu bor). Senere byg
gede de deres nuværende hjem på 
Stationsvej. Henry og Thyra fik to 
sønner, Flemming og Bo. 
For to år siden modtog Thyra Landbo
bankens pris "En gjæw vestjyde", og 
da vi i den anledning bragte en præ
sentation af hende i dette blad, blev vi 
enige om, at gøre det kort denne 
gang.- Men - men - men, du slipper 
ikke helt. 
Thyra var i mange år den dynamiske 
formand for Grønbjerg Husholdnings
forening, og da hun slap tøjlerne her, 
fortsatte hun med at være den, man 

Grønbjerg Vandværk 

afhoider ordinær generalforsamling 

onsdag den 25. november kl. 20 på Grønbjerg Skole. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelse og revisor. På valg til

bestyrelsen er Leif Tange.

5. Eventuelt.

Bestyrelsen 



altid kwme regne med. når der mang
lede en hånd til kaffebrygning ved for
skellige arrangementer i foreninger. 
som for eksempel Kirkeligt Samfund, 
hvor Thyra også i dag er bestyrelses
medlem. 
.\t Thyra for nogle år siden lagde 
grunden til Grønbjerg Ældreklub er 
mange ældre hende dybt taknemmelig 
for. En klub. hvor man mødes hver 
mandag eftenniddag til sang, kaffe og 
hygge. til forskellige former for spil, 
ug ikke at forglemme gymnastikken. 
Som fører os frem til 1998- sølv
vikingemodtageren Villads Kyndesen. 
Villads er et ægte grønbjerg-barn. 
Født på gården, som han sammen med 
sin kone. A,me, har drevet fra de som 
nygifte rykkede ind på fædrenegården 
i 1948. indtil Anker (søn) og Else tog 

over, og Anne og Villads købte hus på 
Rundingen. Parret har endnu en søn, 
Egon. 
Jeg har altid været ved landbruget, 
fortæll6r Villads, jo, jeg var da elev på 
Ryslinge Højskole en vinter, hvor jeg 
fik delingsføreruddannelse. Denne tog 
Villads straks i brug. Efter højsko
leopholdet tog han plads på Sjælland, 
og her i Slangerup kom han til at lede 
både et drenge- og et karlehold. 
I Grønbjerg havde jeg mit første gym
nastikhold i vinteren 46 - 4 7. 4 7 karle, 

hvoraf 10 var delingsførere fra om
kringliggende foreninger, så jeg havde 
noget at leve op til. Også som hånd
boldleder gjorde Villads sig gældende. 

Det stoppede han dog med, da vi blev 
gift, fortæller Anne. Men gymnastik
ken fortsatte han med. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Banko i Grønbjerg 
mandag den 16. november kl. 19°0 - 2200 

i Grønbjerg Forsamlingshus. 

: Dørene åbnes kl. 18. 00 
■ 

■ 

■ 

■ 

: I pausen vises filmen "Sjælens Landsby" 
■ 

: og der kan købes øl, sodavand, gløgg og æbleskiver 
■ 

■ 

■ 

: Der spilles bl.a. om: 
: Tur til Polen - 2 x ¼ gris - Møbler - Tøjgavekort - Fuglebad - Pengepræmier og m.m.m. 
■ 

■ 

■ 

: Det frarådes at gå glip af dette bankospil i Grønbjerg! 
■ 

Se endvidere omtalen side 26 ■ 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .................

• 
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Et af de skønneste minder jeg har fra 
min ungdomstid er, da jeg på et gym
nastikhold var med til at provokere ty
skerne. ved at vi med faner i spidsen 
marcherede gennem Skjern by, og for
stander Nissen fra Borris holdt tale, alt 
til stor forargelse for besættelsesmag
ten.- Både forstander Nissen og vores 
leder Jens Kirk måtte senere "gå under 
jorden" på grund af tyskernes vrede. 
Der er snart ikke den bestyrelse, som 
Villads ikke har været med i lige fra 
Ungdomsforeningen til Mejeriet. Han 
sad som fonnand for Brugsforeningen 
i 18 år, så mente han nok at have af
tjent sin værnepligt der. 
I dag er Villads fonnand for Kirkeligt 
Samfund og har været det i mange år, 
så nu mener han, at han snmt må aflø
ses. Dette skulle man vel også kunne 
unde en mand, som i over 50 år har 
været med til at trække læsset til sam
fundets vel. - Men de 14 gymnaster, 
som om mandagene gør øvelser efter 
Villads's ordre vil nok ikke bli' svigtet 
foreløbig, da han stadig går meget op i 
sin kæphest, gymnastik. 
Det er allesammen flinke og lydige 
mennesker, siger Villads, som gør, 
hvad de får at vide. Jo, jeg har altid 
været glad for at arbejde med unge 
mennesker, nu er de unge bare blevet 
lidt ældre. Jeg skylder mange en tak 
for, at jeg altid er blevet godt modta
get alle vegne. Det var jo ikke til at stå 
for børnene, når de kom ind i salen, 
mindes Villads, når han tænker tilbage 
på sine børnehold. 
Anne og Villads er glade for at bo på 
Rundingen. Her kommer hele gaden 
hinanden ved, og her kan vi hvert år 
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glæde os til gadefesten i august. Vil
lads er også glad for sit udhus. Her ha1 
han sit lille værksted, hvor han kan stå 
og lave træting i sin "fritid". 
Overrækkelsen af Sølvvikingen er den 
største oplevelse, jeg har haft i mit liv, 
siger en rørt Villads, det var en fuld
stændig overraskelse, den Sankthans
aften, at jeg skulle modtage en sådan 
hædersbevisning. 
Og nu hænger Vikingen på en hæ
dersplads i stuen. 
Runestenen ønsker både Thyra og 
Villads TILLYKKE. ■ ik 

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

,:r 

97 38 42 85 



l�f)ll Nll. ())1)11� Sf)f,N I f)f)f)

Vær med til at gøre vejviseren 

til en god vejviser. 

r- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -.

Tag den gamle vejviser -
er du med i den? 

i Hvis ikke så giv be- 1 

i sked i Servicebutikken 
er dine børn med? i eller til Runestenens 
er jeres navne stavet korrekt? j
eller er dit telefonnummer ok?· redaktion

I. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -

Mobilnummer er også OK! 

Den nye vejviser udkommer med næste Runesten 

Vejviseren bliver brugt af mange i sognet 
så hvis du vil gøre det lettere for dig •:. 
selv og andre så hjælp med ændringerne. 
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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 41 33 

Behandling af 

muskler og led ti I bydes 

efter aftale fra 9 - 1 7 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ Sundhed

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Brug øjnene. 

Synet er den af de fem sanser, der har 
størst betydning for os. En utrolig 

mængde indtryk kommer til hjernen 
gennem øjnene sålænge de er åbne. 
Langt de fleste hæfter vi os slet ikke 
ved. idet de bliver "sorteret fra" med 

det samme. Der er simpelthen ikke 
plads til det hele i "computeren". Det, 
der slipper igennem og fæstner sig i 

bevidstheden, er kw1 det, der har be
tydning for os i den pågældende situa
tion eller af een eller anden grund har 
vores interesse. Men disse indtryk bli
ver også lagret forskelligt. 

Nogle af dem er fremme i øjeblikket 
og har betydning for . hvad vi foreta
ger os og andre er ligesom lagt på la

ger og kan hentes frem, når der er brug 
for dem. De kan være mere eller min-

Familie & Samfund 

dre langt væk, og en hel del kan slet 
ikke findes. Alt dette kræver megen 
aktivitet inde i hovedet. Hen ved to 

tredjedele af hjernen er reserveret til 

det arbejde. 
De fleste af os er langsynede ved 
fødslen, men efterhånden som øjnene 
vokser, normaliseres synet. Hvis øjne

ne vokser for meget, bliver man nær
synet, og hvis de vokser for lidt, bliver 

man langsynet. (Det betyder ikke, at 
man kan se længere end andre, men 
man skal have tingene lidt på af stand 

for at se dem klart.) 
Når man taler om bygningsfejl betyder 
det, at enten hornhinden eller linsen 
bryder lyset uensartet. Det er noget 
mange har, men for det meste er det 
uden mærkbar betydning. 

Disse skavanker kan som bekendt af
hjælpes med briller. De opstår ikke 
ved, at man bruger øjnene for meget 
eller for lidt i for meget eller for lidt 

iys. Synet har ligesom andre sanser 
godt af at blive brugt. ■

i Grønbjerg har følgende arrangementer: 

28. november: Julemarked i Grønbjerg Forsamlingshus.

9. december: Julehygge på Grønbjerg Skole kl. 19
°0

Gudrun Nyborg læser historier medens vi klipper og klistre.

13. januar 1999: Kildevejens Blomster - opslag følger.

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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■ Skolebestyrelsen

Ved: Formand Ole Berthelsen 

Det der optager skolebestyrelsen mest 

lige nu, er nok vores kommende møde 
med Børn- Unge- og Kulturudvalget 
her i November måned. For tiden 
drøftes skolestrukturen i Videbæk 
Kommune, og alle skole-bestyrelser 

vil blive hø1t. Derfor er det her vores 
chance er, for at give vores mening til 

kende i forhold til hvordan vi ønsker 

Grønbjerg Skole skal se ud i fremti
den. 
Vi skal drøfte hvad der er mest hen
sigtsmæssigt for vore børn, med hen

syn til undervisningsform, pædagogik 
og rammer, samtidig skal der også ta

ges højde for økonomien og forældre
nes ønsker. Derfor er det dejligt, at så 

mange forældre har bidraget med de-

res holdninger til Grønbjerg Skoles 
fremtid, udover de tiltag, der jo allere-

' de er godt i gang? Hvilke kvaliteter og 

værdier synes vi vores skole byder på? 
Hvad vil vi, og hvad kan vi og hvad er 
vores mål? 

Lige inden mødet med Børne- Unge
og Kulturudvalget sidst i November 
måned, indkalder vi til et forældremø
de, hvor vi orienterer om, hvad vi har 

samlet af holdninger til skolen og ar
gumenter for at det er en god skole i 
udvikling. Samtidig har alle haft noget 

tid til at tænke over, hvad der evt. skal 
tilføjes, eller ændres, så vi kan finpud

se vores forslag. 

Og så lige lidt til eftertanke ................ . 
"Hovedet er rundt. for at tankerne kan 
skifte retning". 
"Held er noget der indtræffer, når 

grundig forberedelser mødes med en 

gunstig lejlighed".■

Søngoften 

DGI Ringkjøbingegnens kulturudvalg 

Arra'lige1·er 'i sauia1•bejde 111,ed 
Grønbje1·g Gymnastik- og Ungdomsfo1·ening 

sa:11,gaften på G1•ønbje1·g Skole 

Torsdag d. 19. november 1998 kl. 1930 

Aftenen ledes af Hanne og G1·avers Kjæ1·gaa·1•d 
Ved klave1·et Inge Do1•tl1,e Kaasgaa1·d 
Alle e,· velkomne 
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■ Livets Gang i Skolen

Det begyndte med at vi blev samlet i 
ston-u1mnet hvor vi fik at vide hvad vi 
skulle lave i emneugen - "Livets 
gang". og så blev vi delt op i grupper, 
dem der ville i voksengruppen, ung
domsgruppen og alderdomsgruppen. 
Jeg kom i alderdomsgruppen vi snak
kede om hvad vi skulle være og hvad 

vi havde brug for og hvordan det 
skulle se ud og hvilke lokaler vi skulle 
være i. Så begyndte vi at ove - De 
voksne kom så og så hvordan vi gjor
de det. De rettede på os og fortalte os 
hvordan vi skulle gøre. Om fredagen 
kom alle forældrene og så på det. 
Det begyndte med at man kom ind i en 
"livmoder" og blev "fodt" - det var 
he1me ved indgangsdøren. Så kom 

dagplejen efterfulgt af skolen og di
skoteket. I storrummet var der vok
senliv med cafe, et hjem, og et værk
sted. I gangen var der en brugs, alder
domshjem, sygehus, pension og kapel 
ude i gården blev man "begravet" Det 
var en sjov uge! 
Se billederne på de næste sider. 

Hilsen Karen 3. klasse 

IJenlej Salon 

ti/ 97 38 41 12 

_ _Ab nin
7pilde r 

man - Onjda9 Ofj J-reda9 

800 - 1200 

Jorda9 kun efter aftale 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

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

GUG\I P..RE.R
OP.. pE.OrT\ON

pos,E.KS suosP..LG
Hfo.NOKØB 

eRøouosP..LG 
& Lo110

oNUNE 1\PS 

Vi er til for dig! 
17 
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Her holdes der 
begravelse. 

Her har vi sygehuset. 

Barnet kommer 
ud af livmoderen 
med sugekop. 

., 

.. _ 

•• •

En børnehave hvor børnene leger. 



To dode ligger 
klar til at blive 
begravet. 

De blinde og gamle 
pa plejehjemmet. 

De voksne er på arbejde. 
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To inde i brugsen for at handle



Anneberg Transport A/S 
Højrisvej 2. Grønbjerg 

DK-6971 Spjald 

Tlf.+ 45 97 38 44 44 

Telex 60 250 Anberg DK 

Fax. +45 97 38 44 18 

Q 

TRANS 

Anneberg Transpol Sp.zo.o. 
Ul. Batorego 126A 

65-735 Zielone Gora. Polen 

Tel. + 48 68 265 595 

Telex 043 3586 Anpol PL 

Fax. +48 68 271 259 

Anneberg Beltransport Ltd. 
9, Aranskaja Street 

BY-220033 Minsk 

Tel. + 375 1 72 10 25 72 

Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 

Fax. + 375 172 21 50 20 
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fJERNVAAM� 
mrijøvet_rllg_ 

QP-Vlltmn,ng_ 

Fjernvarme indenfor hussoklen 

for kun 5.000.-
( med hovedstophaner ) 

■ Gælder konvertering fra

■ El-olie eller fast brændsel.

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

KOMPOST-

SILOER 
Form 

0 
I::::::,._ 

� 

[SJ 

□ 

[SJ 
□ 

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 
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■ Grønbjerg Billardklub

Ved: Frank Kjær 

Unge & Billard. 

Nu er det tid til at skrive et indlæg 

til Runestenen igen. 
Nå, men hvad er der så i gang i 

Grønbjerg Billardklub. Der er taget 
initiativ til at arrangere ungdoms

billard, der er mulighed for unge 

over 12 år til at komme op i Bil

lardklubben (Sønderkjærsvej 1) for 
at lære dette spændende spil. Der 

er mulighed for at komme i klub
ben 

Mandag 

Tirsdag 

Kl. 19
°0 

- 22
°0

Kl. 14
°0 

- 17
°0

Hvis dette har fanget nogles inte
resse så kig op der vil være in

struktion af nogle af klubbens er

farne medlemmer. 

Der er også blevet afholdt nogle 

turneringer her i den sidste tid bl.a. 
en Skomagerturnering og endags

turnering. Det var som sædvanen 

� .  

Ørnllojvej 2 4  ·Grønbjerg• Tlf. 9 7  3 8  4 2  81 . Fax 97 3 8  42 8 8  �� 
--------------------� 101:: •HUSENE 

·· --: <;-'' 

IV AN V MORTENSEN 

Bygge & indretningsfirma 
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tro nogle sjove timer der gik med 
spil omkring det grønne klæde. 
Vinderen af begge turneringer 
blev: Niels Erik ·'Niller" Jacobsen, 

men det vil jeg ikke trætte jer 

yderligere med 

lardklubbens årlige sagnomspund
ne JULEFROKOST den 20 11 98, 
tilmelding sker i klubben, der er 

hængt en tilmeldingsseddel op. 

VI SES. 

God efterår og på gensyn. 
Men kun opfordre ALLE klubbens 
medlemmer til at melde sig til Bil- Formand: Per Johansen 97 38 42 76 

Julestræsfest 

i Grønbjerg forsamlingshus 
den 27. december 1998 

Årets store juletræsfest for børn og voksn 
står for døren 

For hele familien kl. 13.30 
Børn: entre inkl. godtepose kr. 10 
Voksne: entre inkl. kaffe og kage kr. 20 
Der kan købes sodavand og øl. 

Julebal kl. 19.00 - 01 .30 

Entre: kr. 80 

Mad og drikkevarer medbringes 

Musik: Overdrive 

På snarlig gensyn Grønbjerg Sogneforening 
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■ GIF - nyt

Ved: Formand Inge Lund-Nielsen 

JULENS GLÆDE 

"Julens Glæde" udbetales fredag 27. 
november 1998 kl. 17 .00-18.00 i 

Landbobanken, Grønbjerg. 
Kom og hent dine opsparede penge og 

få lidtjulegodt til halsen! 

Evt. interesserede nye medlemmer er 
meget velkomne til at kigge ind. 

Julens Glæde er en opsparing til Julen, 
hvor renterne af dit opsparede beløb 
tilfalder Grønbjerg IF. 

SÆSONEN ER FORBI 

Overskriften er i skrivende stund ikke 

helt sand - i hvert fald ikke for Dan

marksserieholdets vedkommende. 

DS-holdet sluttede på en 2. plads i 
puljen og ligesom i 1997 giver denne 
slutplacering retten til at spille om en 
plads i 1. division. 

DS-holdet sluttede turneringskampene 

af med en 1-0 sejr på hjemmebane 
over Aars lK - puljens absolutte bund
hold, der i 1999 skal spille i Jyllands

senen. 

Søndag 8. november kl. I 3.00 skal 

DS-holdet spille mod m. 2 i DS
Østpuljen, B 1921. Kampen spilles på 
neutral bane. 

Vinder GIF denne kamp, skal holdet 
spille igen søndag 15. november kl. 

13.00 - også på neutral bane. Mod

standeren bliver holdet der slutter 3. 
sidst i 1. division og det bliver sand
synligvis Kolding IF. Vinderen af 

kampen d. 15/11 er at finde i I. divisi-

GRØNBJERG EL 
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Vi har overtaget varelageret efter Wilfred Pedersen 

og anbefaler os med alt inden for EL. 

I det daglige vil I se mest til Karsten Hansen 

<il HENNING
SØRENSEN Aut. EL-Installatør

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



on i 1999 - forhåbentligt er det Grøn
bjerg IF. 
Ovenstående er selvfølgelig historie, 
når du læser det! 
Jyllandsserien sluttede på en 9. plads 
fra toppen/4. plads fra bunden og den
ne slutplacering betyder efter al sand
synlighed endnu en sæson i Jyllands
senen. 
Dame Junior holdet sluttede på en 3. 
plads i puljen med 6 hold. 

K.RONEKLUBBEN 

Nu varer det ikke længe. før medlem
merne af Gronbjerg !F's "Kroneklub
ben" får besøg. 
Som medlem af "Kroneklubben" be
taler man et beløb pr. scoret mål for et 
eller flere af GIF's hold i turnerings
kampene. MEN man får også noget til 
gengæld - gratis adgang til samtlige 

turneringskampe på Grønbjerg Stadion 
samt muligheden for at vinde en af de 
præmier, der udloddes i forbindelse 
med 1. holdets hjemmekampe. 
"Kroneklubben" har mange medlem
mer og det er vi i GIF selvfølgelig 
meget glade for, da det giver penge i 
kassen. 
Hold dig ikke tilbage og meld dig 
straks ind i "Kroneklubben"! 
Kontakt Bjarne Bager eller en fra 
GIF's bestyrelse. 

PLØJEMARK 

Der er måske nogle, der har taget fejl, 
MEN Grønbjerg Stadion er ikke udli
citeret til pløjemark. 
Som nogle nok har bemærket, har det 
regnet lidt (meget) i oktober og den 
megen regn kombineret med masser af 

Kirkekoncert 

I Nr. Omme kirke 

Søndag d. 29. november 1998 kl. 14°0

Spjald-Grønbjerg voksenkor medvirker 

Efter koncerten indbyder menighedsrådet 

til fælles kaffebord i forsamlingshuset. 

Med venlig hilsen 
Menighedsrådet 
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træning og kampe, har slidt meget på 
Stadion. 
DS-holdet træner derfor i de sidste 2 
uger (forhåbentligt 2) i Ømhøj og må
ske i Spjald. 
Dels fordi vi gerne vil skåne Stadion, 
selvom den allerede er pløjet op. og 
dels fordi spilleme gerne skal have et 
nogenlunde underlag at træne på i 
ugerne op til de vigtige kampe - og et 
nogenlunde underlag er ikke en bane, 
der kendetegnes mest ved mudder og 
blankt vand. 

OPBAKNING 
Opbakning i fodboldspillet er vigtigt, 
men som forening er det også vigtigt 
at have opbakning og det har Grøn
bjerg IF. 
Vi er meget glade for den opbakning 
og velvilje, der er i Grønbjerg og om
egn, når det gælder sponsorkroner, 
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�t�ts BROlÆG�I�� 
Alt arbejde indenfor beton, 
belægning og omlægning 

af fliser udføres. 
Ring og få et uforpligtende tilbud. 

Alt har interesse. 
Henvendelse til: 
Rene Pedersen 

Tlf bil 40 43 86 42 

Tlf priv 97 38 47 20 

"Kroneklubben" eller fremmøde til 
kampe på Stadion, uanset om det gæl
der de yngste spillere eller 1. holdet. 
Tak for orbakningen i 1998 - vi håber. 
at den vil fortsætte i 1999. uanset om 
GIF er at finde i Danmarksserien eller 
i 1. division. 

BANKOSPIL 

Kirsten Nielsen fra Landbobanken i 
Grønbjerg og Jan Dyrberg fra Anne
berg Transport har sagt ja til at deltage 
i et pengeyngelprojekt i Grønbjerg IF. 
Sammen med GIF's bestyrelse har 
Kirsten og Jan arrangeret bankospil. 
Bankospillet finder sted mandag 16. 

november 1998 i Grønbjerg For

samlingshus. 

Dørene åbnes kl. 18.00 og bankospil
let starter kl. 19.00. 
I pausen vil der være mulighed for at 
købe øl, sodavand, gløgg og æbleski
ver og filmen "Sjælens Landsby" vi
ses. Bankospillet slutter kl. 22.00. 
Der spilles bl.a. om følgende præmier: 
Tur til Polen - 2 x ¼ gris - Møbler -
Tøjgavekort - Fuglebad - Pengepræ
mier. 
Der spilles om mange andre og gode 
præmier! 
Det frarådes at gå glip af dette banko
spil i Grønbjerg! 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

tlf. 97384187 



■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Dryp, dryp, dryp og atter dryp", må 
vist være årets motto, men det var vist 
heldigt at der blev en rimelig tør peri
ode i september, med rimeligt tørt 
vejr, hvor kornhøsten kunne komme 
bjærges. Hvis den ikke var kommet så 
havde det set særdeles skidt ud. Alt 
tegner til nedbørsrekord for oktober 
måned og man har da også kunne set 
marker. søer, damme, bække og åer så 
fyldt med vand, som ellers kun set om 
vinteren/foråret ved et pludseligt tø
brud. Håber den store regnmængde 
har gavnet grundvandsressourcerne. 
Da havesæsonen er ved at synge på 
sidste vers, man fristes til at sige hel
digvis, for arbejdet med haven i år, har 
ikke været den helt store fornøjelse 
grundet den store vandmængde, kunne 
det jo være man fik lidt mere tid til in
dendørs sysler og man skal også have 
planlagt den næste sæson i haven. Jeg 
vil her skrive lidt om, hvad man 
eventuelt kunne gå i gang med i løbet 
af vinteren. En af de ting, som man 
kunne starte det indendørs arbejde 
med, var at fremstille et foderbræt, 
hvis man da ikke allerede har et i for
vejen. Det kan såmænd ikke vare ret 
længe inden der er mulighed/risiko for 
vintervejr og dermed gøre det sværere 
at være fugl. idet der skal mere ædelse 
til. når man skal stå igennem en lang 
mørk vinternat. Jeg er sikker på at 
spurve, finker, irisker, mejser, solsort 
med flere nok skal møde op og guffe i 
sig af det, hvadenten der fodres med 
brød, kom, solsikkefrø, æbler, fedt 
mejsekugler eller juleneg. Apropos 

juleneg har jeg hørt, en lille fugl synge 
om at sådanne vil blive solgt her i 
Grønbjerg en lørdag i december. Her 
er en tegning af et foderbræt med di
verse mål: 

Vinteren kunne jo også bruges til at 
lave et par ekstra redekasser, måske er 
der nogle af dem man allerede har i 
forvejen, der er møre og trænger til 
udskiftning. Hvis man interesserer sig 
for naturen, er det meget vigtigt at ha

ve nogle aktuelle bøger i sin bogreol, 
nogle man kan bruge til at slå op i og 
finde ud af, hvad det er man har set 
eller finde oplysninger om leve

vis/levested og meget andet. Hjemme 
på min hylde står en hel række af bø 
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ger om dette meget spændene emne. 
De fleste bliver brugt flittigt, når der 
lige er noget man skal have fundet ud 
af. Jeg vil lige nævne et par titler på 
nogle af dem jeg synes er bedst, må
ske kunne der være et emne for et ju
legave ønske. hvem ved. Om insekter 
har jeg en bog der hedder "Vesteuro

pas insekter". I denne er der en gen
nemgang af alle de forskellige insekt
grupper såsom guldsmede, græshop
per, myre, bier, soIIlIIlerfugle, biller og 
mange andre. Nogle tegninger er i al

mindelig stø1Telse. mens andre er for
størrede f.eks. kan man se et billede af 

en hønseloppe i 10 gange forstørrelse. 
En god bog om planter er "Farveflo
ra", hvor Nordeuropas vilde planter og 

træer gengives med tegninger og en 
aktuel tekst. Selvfølgelig er fuglebø

gerne i overtal og her vil jeg først 
nævne en rigtig god lille handy sag til 

Ørnhøj-Grønbjerg 

Havekreds 

' 

Afholder ordinær YDSKE 

le 1. 
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genera 1orsam mg · EL�
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Ib og Maren lysbilleder 
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en fornuftig pris. Bogen hedder "Fug

leguide" af ToIIlIIly Dybrød og den 
burde være i et hvert hjem med have 
og fuglebræt og den er også nem at 
have med, da den ikke fylder mere, 

end at den kan være i en indel'ioIIlIIle. 
"Nordens fugle" af Benny Gangspil er 
et godt opslagsværk, om alle de arter 

der regelmæssigt yngler eller gen
nemtrækker de nordiske lande. Fra vo

res landsdel kan jeg anbefale en bog 
der hedder "Fugle og natur" en guide 
til Vestjylland, som helt sikkert ville 
kunne give inspiration til en søndags
udflugt. Til sidst vil jeg nævne en bog 

som hedder "Haven og fuglene" der 
følger årets gang i haven. Der er fotos 
af de forskellige fuglearter, som kan 
tænkes besøg af i en have og ikke 

mindst, giver den mange gode råd om 

hvilke træer, hækplanter og buske, 
man skal plante for at tiltrække insek
ter og fugle m.m. De fleste af disse 
bøger kan lånes på biblioteket, så man 
kan jo stifte bekendtskab med dem 

der, hvis man har lyst. Dette efterår 
gav jo som bekendt store mængder af 
vand, men på trods af dette har der al
ligevel været mange oplevelser. Jeg 

Om vinteren ses flokke af sjaggere ofte 
ude på. markerne. 



vil nævne lidt fra mit kladdehæfte: 
Sep.- okt.: Adskillige gange har der 
lydt et hæst kraak og l eller 2 ravne er 
fløjet over. 
13. 9: Gærdesanger. Gransanger og
Gærdesmutte i haven.
25.9: Kattene har fanget en Hals
båndmus og de kommer næsten dag-
1 igt med spidsmus, som de ikke kan
lide og smider dem rundt omkring.
Primo oktober: De sidste landsvaler
drager mod syd.
3. 10: 2 mosegrise i mosen. Sidder og
gnasker vandplanter i sig hele efter
middagen.
10. 10: 7 Vindrosler i træerne.
12.10: 48 overflyvende Hjejler og 6
Misteldrosler Sandbækvej.
14.10: Årets sidste Hvide vipstjert.
19.10: Godt 100 overflyvende Viber.
24.10: 6 Fuglekonger i mosen.
30.10: Der er for alvor kommet gang i
efterårstrækket af Sjaggere i alt om
kring 300, samt ca. 200 Hjejler og ca.
215 Viber rastende på marker Sand
bækvej.

Her til sidst vi/jeg gerne komme med 
en opfordring til at hjælpe mig med 
oplysninger om ugler, især hvis du 
her i løbet af vinteren, kommer til at 
lægge mærke til ugler eller hører be
kendte snakke om ugler som flyver 

�DANA 
VINDUERf 

ind i stald eller lade, for så er det ret 
sikkert enten slør- eller kirkeugle, 
arter som vi prøver at hjælpe i Dansk 
ornitologisk forening med redekas
ser, fordi de både er truede og sjæld
ne her i Danmark. ■
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■ En Landsbytosse

Følgende selvportræt har jeg tyvestjå
let fra Landsforeningen af Landsby
samfunds blad "Landsbynyt" 

Jeg - en landsbytosse. 
af fhv. skoleinspektør Annelise Vigs
næs, Rakkeby 

Jamen, er det nu også noget at døbe 
sig selv? Ja, for jeg er tosset med min 
landsby, Rakkeby, en lille dejlig plet i 
det Nordjyske, hvor jeg fra vestvindu
eme kan se Rubjerg Knude i det fjer
ne. 
Denne plet fandt vi, da vores ældste 
datter skulle i skole i 1975. Som kø
benhavnere skulle vi jo ses lidt an, 
men vi lærte at stikke fingeren i jor-

den, og langsomt lærte vi også at for
stå vendelbomålet, så vi ikke behøve
de at gætte os til, om vi nu skulle sige 
ja eller nej. 
Vi lærte, at københavnerjaget var 
værd at erstatte med hyggestunder hos 
Jens og Astrid, hvor vi også fandt vo
res indre ro. 
I 1981 blev stillingen som inspektør 
ved Rakkeby Centralskole ledig, og 
jeg blev den heldige vinder. Jeg be
tragter det som vinder, for jeg har haft 
17 meget rige år på denne skole. År, 
som jeg ikke vil være foruden. 
Rakkeby Centralskole har i alle årene 
haft omkring 100 elever og 9-11 lære
re. En overskuelig størrelse, hvor alle 
kender alle. Det giver tryghed, også 
det, at børnene ved, at vi kender deres 
forældre - ofte også bedsteforældre, 
onkler og tanter godt. Vi føler, vi hø 

Din lokale el-installatør ... 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
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rer sammen. Rakkeby Skole er vores 
og ikke kommunens. 
Skulle du en morgen møde op i lidt 
trist humør, så redder morgensangen 
det hele. Hvem kan stå for 100 par sto
re glade barneøjne. der af hjertens lyst 
synger med? De elsker at synge - det 
gælder alt fra "Den lille frække Frede
rik" over "Morgenstund har guld i 
mund" til "En lærke letted". Det blev 
"Mt lille Himmerig". Jo, den danske 
sangskat bliver ikke glemt i min 
iandsby. 
At være skoleleder på en landsbyskole 
er et privilegiwn - i gamle dage kaldte 
vi det et kald. Dagen er fyldt med dej
lige oplevelser sammen med børn og 
voksne. Når du er skoleleder på en 
lille skole. så er ingen problemer for 
små. Du tager del i børnenes liv - både 
i og udenfor skolen, så du er altid om
givet af dejlige smil og goddaver. 

Men arbejdet blev også de sidste år 
fyldt op af større og større administra
tive opgaver - ikke mindst på grund af 
lærernes nye tjenestetidsregler og den 
øgede decentralisering. De sidste 5 år 
har mange skoleledere på de "små" 
skoler gjort opmærksom på, at der er 
opstået skævheder med tildelingen af 
ledelsestid. For vi er ikke overmenne
sker. 
Møder tager den samme tid for os, og 
mærkværdigvis er vi lige så længe om 
at læse og lære alle de nye tiltag, som 
ledere på store skoler. Stor var glæden 
også, da både Kommunernes Lands
forening og Danmarks Lærerforening 
meldte ud, at ledelsen skulle styrkes -
ledelsesteam skulle dannes på alle 
skoler med over 9 fuldtidsansatte lære
re. Samtidig blev kommunerne gjort 

Tåler din bank 
en sammen

lJgning 
•�;ir:iI0 med

?l<om · .,\,)" OS ,
ind i en 
af vore 
afdelinger og 
hør nærmere! 

llæl Landbobdfiken
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opmærksomme på, at man forudså, at 
der ville blive tildelt ekstra ressourcer. 
Dagen oprandt på Rakkeby Centralsko
le, hvor vi skulle ansætte viceinspektør. 
Vi fik bare ikke ekstra timer til dette. 
Min ledelsestid skulle deles i 2 næsten 
lige store portioner. Konsekvens: Jeg 
skulle nu undervise 16 ugentlige lektio
ner og herudover lede skolen. Her sagde 
jeg stop. Indtil nu havde lederjobbet blot 
krævet ca. 400 årlige ekstra arbejdsti
mer. men nu var selve opgaven blevet 
umulig. 
Vi var 2 skoleledere i kommunen, der 
meddelte, at vi ville sige vores stilling 
op, hvis man ikke i kommunalbestyrel
sen ændrede beslutningen. Vi fik en 
kæmpe opbakning fra elever, forældre 
og lærere, og jeg fik mange breve og op
ringerne fra skoleledere i hele landet, 
som bakkede op om vores forsøg på at 
råbe vores kommune op. Svaret blev. at 
vi jo var ansat som ledere uden højeste 
arbejdstid, så vi måtte lære at prioritere. 
- Men selve administrationen af skole
data, skemaer, skrivelser, møder og kur
susdeltagelse skulle laves, og der ville
så ikke blive tid til alt det, der gør den
lille skole til noget ganske særligt: Nær
hed, tid til at tilgodese børn og voksnes
behov - kort sagt skabe den tryghed, der
gør. at indlæringen også går nemmere.
Denne pris var for dyr, så den ville jeg
ikke betale. Jeg ville simpelthen ikke
passe ind i denne nye rolle, som jeg
skulle påtage mig.
Derfor sluttede jeg pr. l .  august i år som
leder af Rakkeby Centralskole for at
starte som lærer i Hjørring Kommune
med 21 ugentlige undervisningslektio
ner.
Det har været svært, og det gør stadig
ondt, men i skrivende stund kan jeg se,
at det var kampen værd.
Kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå
Kommune har pr. 1. august l 999 be-
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sluttet at tildele de ekstra ledelsestimer. 
som vi ønskede, samt øge se:aetærti
metallet. 
Forhåbentlig er det fordi, politikerne 

nu har indset, at de værdier, børnene 

får med sig fra de små skoler, ikke 

kan måles i penge. 
Men jeg tager heldigvis stadig del i by
ens liv. Jeg arbejder sammen med bør
nene og de unge i dramaklubben og 
ungdommensklubben, og jeg tager del i 
byudviklingen. Jeg er nemlig stadig helt 
tosset med Rakke by. 

Annelise Vigsnæs fik ved Landsfor
eningen af Landsbysamfunds general
forsamling Landsbyprisen l 998. En pris 
der hvert år uddeles til en "landsbytos
se" der har gjort en særlig indsats for 
landsbyer eller landdistrikter.■ 
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VIKINGEN ER LØS 

Runestenen ser sig heller ikke for god til at drive gæk 

med politikerne, så her er en af de mindre seriøse. 

Fire personer var en aften på restaurant for at få noget godt at spise. De fik 
præsenteret spisekortet, og valgte med omhu noget af det bedste der kunne 
serveres. Deriblandt var ægte skilpaddesuppe som selskabet ville nyde. 
Man ventede en times tid, men da det var skilpaddesuppe der skulle 
tilberedes fra bunden, havde man god tålmodighed. Efter endnu en times 
venten gik der besked fra køkkenet om, at man havde problemer med 
skilpadden. Der gik endnu en halv time og man kom fra køkkenet og 
meddelte at man ikke kunne få slået skilpadden ihjel, da den gemte hovedet 
i skjoldet. 
Een af de kvindelige deltagere i selskabet sprang' op og sagde at det kunne 
hun sagtens klare. 
Som sagt så gjort - Kvinden kom med ud i køkkenet, hvor hun uden tøven 
jog en finger ind i den modsatte ende på skilpadden, og vupti kom hovedet 
ud og blev kappet af. 
Køkkenpersonalet så undrende til og ville gerne have en forklaring på 
hvorfra hun kendte dette trick. 
Jo, det skal jeg såmend sige jer - Jeg har været ansat i Brussel hos Henning 
Christoffersen og det var den eneste måde vi kunne komme til at få slipset på 
kommisæren på. 
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Pulpituret. 

Som en følge af bl.a. hedeopdyrkningen 
skete der en voldsom befolkningstilvækst 
her i Nr. Omme i sidste halvdel af 1800 
årene. Derved blev der også flere, der søg
te kirken, og i 1874 blev der klaget over, 
at der var for lidt plads i kirken. For at 
skaffe mere plads blev der i 1874 opført et 
pulpitur i kirkens vestre ende i hele kirke
skibets bredde. Selve pulpituret blev så 
bred, at der kunne blive plads til 5 rækker 
bænke. 
Samtidig blev pulpiturvinduet forstørret så 
det fik samme størrelse som de to andre 
vinduer i skibets sydside. 
Imidlertid viste det sig, at pulpituret ikke 
var tilstrækkeligt understøttet til belast
ning det blev udsat for, det blev derfor 
nødvendig, mere end een gang, at give de 
bærende søjler et kraftigere fundament, 
sidst i 1918 da der blev installeret et orgel 
på pulpituret. 
Da der i 1977 skulle opsættes et nyt orgel 
ønskede menighedsrådet at få pulpituret 
fjernet, bl.a. for at den nyrestaur�re�e
tårnhvælving kunne komme mere til sm 
ret, men dette forslag blev forkastet af den 
sagkyndige fra Nationalmuseet med den 
begrundelse. at pulpituret var over 100 år. 

Orglet 

Før 1918 var der ikk.e orgel i Nr. Omme 
kirke. Degnen måtte alene sørge for san
gen, derfor var gudstjenestens forløb ret 
afhængig af om degnen var god til at syn
ge. 
I 1752 skulle der ansættes en ny degn ved 
Nr. Omme og Brejning kirker, men præ-
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sten var ikke tilfreds med den mand som 
Siegfred Enholm på Brejninggaard vi!le 
ansætte. Enholm var nemlig ikke alene eJer 
af kirken, men havde også kaldsretten til 
både præst og degn, så det var ham, der 
bestemte hvem, der skulle have embedet. 
Han forsvarede selvfølgelig sin mand på 
bedste måde og skrev bl.a. " - han kan også 
synge forsvarligt, om ej med stort skrig og 
skrål, så dog at menigheden kan være for
nøjet dermed". Man må håbe, at han ikke 
var helt umulig til at synge, for han var 
degn her i IO år. 
Selv om degnen var god til at synge, så 
kunne han godt få vanskeligheder. Således 
har der i Nr. Omme været medlemmer af 
menigheden, der i nyere tid har søgt at 
overdøve degnen. 
Få år efter at kirken var købt af menighe
den, blev der foretaget indsamling til at 
orgel. I 1919 blev der købt et nyt orgel, der 
blev anbragt på pulpituret. Dette orgel 
gjorde det godt indtil der i 60eme blev in
stålleret et nyt varmeanlæg i kirken, som 
gjorde at luften blev både for varm og for 
tør. Temperaturen kunne stige til 35 grader 
på pulpituret, og det var mere end orglet 
kunne holde til. 
Menighedsrådet rådførte sig med orgelbyg
ger Zakariasen, som ikke ville garantere 
for, at et nyt pibeorgel kunne holde til disse 
forhold. Det blev derfor foreslået. at man 
som en foreløbig ordning skulle købe et 
EL-orgel indtil der kom orden på klimafor
holdene. Men en sådan ordning stødte på 
modstand bl.a. fra provsten, der ikke men
te at et EL-oroel hørte hjemme i kirken. , 0 

. 0 Imidlertid lykkedes det at få en ordning, sa 
kommunen købte et EL-orgel til kirken. 
Det blev anbragt i det nordøstre hjørne ind 
mod koret. 
Da EL-orglet kun var en midlertidig ord
ning oprettede menighedsrådet en orgel
fond, for på den måde, at få samlet penge 
til et nyt pibeorgel. I 1975 var man så vidt, 



at man traf aftale med orgelbygger Bruno 
Christensen fra Terkildsbøl om at bygge et 
nyt orgel til Nr. Omme kirke. Der var ikke 
enighed om hvordan det nye orgel skulle 
placeres i kirken. I menighedsrådet var der 
stemning for at fjerne pulpituret og anbrin
ge orgelet på gulvet. Denne plan blev for
kastet af den bygningskyndige fra Natio
nalmuseet, der ikke ville give tilladelse til 
at fjerne pulpituret. Resultatet blev, at or
gelet skulle placeres midt for på pulpituret. 
Den 12. november 1976 forelå der fra stif
tøvrigheden godkendelse af denne pla
cering. 

I 1977 blev der så installeret et nyt pibeor
gel på 6 stemmer, leveret af orgelbygger 
Bruno Christensen, Terkildsbøl. 

Krusifiks og Epitafium 

I dag findes der ingen særlig udsmykning i 
Nr. Omme kirke. men der har før i tiden 
været ophængt en kristusfigur og et epita
fium. 
Kristusfiguren eksisterer stadig, men er 
deponeret på Ringkøbing museum. Den er 
meget gammel. Eksperter mener den er fra 
omkring 1150 - I 200, der findes ikke 
mange træfigurer fra den tid. Figuren der 
er næsten halvanden meter høj, er meget 
medtaget. Den lå på kirkens loft indtil 
lærer Yestergaard i 1938 sørgede for, at 
den blev indsendt til Nationalmuseet for at 

blive konserveret, for derefter at blive de
poneret i Ringkøbing museum. 
I en følgeskrivelse til Ringkøbing museum 
skrev lærer Yestergaard. at han havde hørt 
fortælle. at når figuren var i så dårlig stand 
skyldtes det. at den i mange år havde lig
get i tårnrummet og når præsten om som
meren benyttede kirken til konfinnations
forberedelse. så brugte børnene figuren 
som legetøj medens de ventede på at præ
sten skulle komme og begynde undervis
nmgen. 

Da kirken fik installeret centralvarmeanlæg 
og indeklimaet blev normalt, kunne figuren 
godt være ophængt i kirken uden at tage 
skade, men minighedsrådet var ikke inter
esseret, derfor er den stadig på Ringkøbing 
museum. 
Indtil 184 7 hang der på den nordre væg i 
Nr. Omme kirke et såkaldt epitafium, - et 
gravmæle over en afdød. Under overskrif
ten "Historiske mærkværdigheder fra Old
tiden", beretter daværende præst i Nr. Om

me, J.L. Bjerrum i I 847 om dette epita
fium. Han skriver, at det er brøstfældigt. at 
det rimeligvis med Kanceliets tilladelse vil 
blive nedtaget, da det er yderst ringe og 

kirkeejeren ikke vil lade det restaurere. 
Derpå giver han en beskrivelse af hvordan 
de sørgelige rester af dette epitafium ser ud 
og gengiver de brudstykker, der er tilbage 
af den tekst, der oprindelig har stået på det. 
Tilsyneladende ved han slet ikke hvor gam
melt det er eller for hvem dette gravmæle 
er opsat. 
En nærmere forklaring finder vi i en ældre 
indberetning til biskoppen i I 725 af pastor 
Jørgen Caars. Han skriver, at de:1e grav
mæle er opsat til minde om den sjette præst 
ved Nr.Omme kirke efter reformationen. 
Hermand Nielsen Gotlandus. "Hans Epita
fium er opsat udi Omme Kirke, men for to 
Aar siden om Nattan faldt det ned, - som 
jeg naar Kirken bliver repareret, med 
Patronens forlov paa min Bekostning igen 
vil lade opsætte". 
Derefter gengiver han den tekst som J.L. 
Bjerrum 125 år senere ikke kunne læse, 
fordi der: i mellemtiden var bleven ulæse
lig. Ved at sammenholde disse to beretnin
ger kan vi danne os et godt billede af hvor-
dan epitafiet har set ud. fortsættes

I næste nummer 
fortsættelse og 
Kirkens opvarmning. 

Kirkegården. 
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