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"Det er ikke til at se det - men nu er den færdig " 
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■ Redaktionen

Forside: 

Udvendig har Multisalen set ud som 
vist på forsiden i længere tid, men in
dendørs sker der stadig væk noget. I 
skrivende stund er den sidste halve 
meter af gulvet blevet lagt. De sidste 
døre bliver sat i og de malede gerigter 
bliver sat op. Redskabsrummet er 
"fyldt" op med diverse måtter m.m. Lo
kalhistorisk Arkiv har fået opstillet nye 
moderne reoler i det gamle redskabs
rum. 

Nyt: 

Vi vil indlede det første nummer i det 
Herrens år 1999 med at ønske alle vore 
læsere et godt nytår. 
1998 var præget af en enorm byggeakti
vitet i hele Grønbjerg ikke mindre end 5 
huse blev bygget en administrations
bygning en multisal for ikke at glemme 
staldbygninger, ændringer af huse, nye 
tage og meget meget mere - så der er 
måske ikke noget at sige til at Grøn
bjergs befolkning ikke har haft tid til at 
invadere Kroen hver aften!!!!!!! 

Vi vil også gerne benytte lejligheden til 
at sige tak til alle vore bidragydere både 
vore faste annoncører og ikke mindst de 
frivillige bidrag der bliver indsat på vor 
konto i Ringkjøbing Landbobank. 
Vi har haft de samme annoncepriser lige 
siden det første nummer udkom i 1993, 
men trykning, udsendelse af bladet, vej
viser og aktivitetskalender der er kom
met til siden samt kravet til nyere teknik 
har været medvirkende årsag til at vi 
bliver nødt til at hæve priserne - vi hå
ber naturligvis på forståelse for situatio
nen og håber heller ikke at bidrag og 
annoncører vil flygte fra bladet. 
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De endelige "brikker" med hensyn til en 
medredaktør er ved at være faldet på 
plads. Annemarie Thorup har lovet at 
medvirke til Runestenens fortsatte eksi
stens. Hvordan arbejdet og fordeling af 
roller kommer til at se ud vil de næste 
numre vise. Men artikler, indlæg m.v. 
kan indleveres på Sønderkjærsvej 9, i 
Servicebutikken eller postkassen ved 
Ungdomsklubben eller Algade 8. Og vi 
kan kun appellere til at man bidrager til 
opretholdelse af vort lokalsamfund i det 
omfang man formår - også med hensyn 
til at komme med indlæg og andet til et 
lokalblad - det er de mange små brikker 
der danner vor helhed. 

Vi beklager endvidere at vi ikke kan 
bringe kirketiderne - vi må bede til at 
man benytter kirkebladet.■ -mb. 
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■ Nyt fra Byrådet </
Ved: Gravers Kjærgaard 

Som medlem af byrådet, valgt i et lo
kalsamfund, bliver man med jævne 
mellemrum kontaktet af sognets bebo
ere. Og godt for det, sådan skal det 
være, for at et levende demokrati kan 
fungere. Sidst jeg blev kontaktet var 
medio dec., der var et frygteligt isslag, 
og der var ikke sanddepoter, som der 
plejede at være 3-4 steder rundt i by
en. Rygtet ville vide, at hver især selv 
skulle hente sit sand i Spjald. Det er 
nu ikke rigtigt. - Der er i Grønbjerg, i 
lighed med andre byer i kommunen 
udlagt sanddepoter ved genbrugsplad
serne, så man kan tage sit sand hjem 
inden det fryser. Denne oplysning blev 
givet i Ugebladet d. 27/10. Dette er en 
ændring i forhold til tidligere, med 
langt flere sanddepoter, som der igen 
skal gøres rent efter til foråret. Når nu 
udvalg og forvaltninger er blevet bedt 
om at kigge deres omkostninger nøje 
efter, synes jeg denne ændring er i or
den. 
På de månedlige møder i B.U.K. ud
valget får vi udleveret statistik over 
børnepasningen. Trods afskaffelse af 
pasningsgarantien og farvel til nogle 
dagplejemødre, er der stadig 11 ledige 
pladser i dagplejen, (14/12), dog ikke 
nødvendigvis jævnt fordelt over hele 
kommunen. 1999 bliver jo året, hvor 
vi skal have skolestrukturdebat. Vi er i 
B.U.K. udvalget godt igang med dia
logmøderne ved hver enkel af de 8 
folkeskoler. Jeg �ynes møderne forlø
ber godt, de enkelte skoler får mulig
hed for at tilkendegive deres syn på 

sagen. Vi, i udvalget f'ar et godt ind
blik i, hvad der foregår, og ligeledes 
de fysiske rammer, på skolerne hver 
for sig. 
D. 30/11 var vi på Grønbjerg Skole,
hvor såvel forældre- som lærerrepræ
sentanter i skolebestyrelsen havde lagt
et stort arbejde i at være velforberdt,
og dermed evnede at argumentere godt
for Grønbjerg Skoles placering i
strukturen.
Forinden mødet på skolen aflagde ud
valget ligeledes et besøg i børnehuset,
så alle ved selvsyn kunne konstatere,
at der ikke er meget plads at gøre godt
med. Som Alan (næstfmd. børnehus)
udtrykte, er det ikke let at lave hem
melige huler på udendørsarealerne.
Jeg vil slutte for denne gang, og da vi i
skrivende stund befinder os ved nyt
årstide, vil jeg benytte lejligheden til
at ønske alle Runestenens læsere et
Godt Nytår 1999.
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� Servicemeddelelser <WJ 

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 

Tlf 97 38 41 77

KCR- Lampeskærme 

For private:
Onsdag 1630 -1 9 00 

Tlf 97 38 41 16

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

Grønbjerg - 2000 

Servicebutik: 
man- & fredag lukket
tirsdag, onsdag &
torsdag 1600 -17 30 

Der kan forekomme
uregelmæssigheder.

Politi hver tirsdag
kl. 14 præcis

Tlf/fax: 97 38 48 08

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 GO 

Posthuset er lukket 
fra 12 00 -13 30 

Post indleveret efter
13 30 

bliver sendt
efterfølgende hver
dag.

Tlf: 97 38 40 42

Landbobanken: 
Mandag: 9 :JO -12 00 

Tirsdag & onsdag
lukket

Torsdag: 13 30 
-17 30 

Fredag: 13 30 
-1630 

Tlf: 97 38 40 49

Bentes Salon: 
Mandag - Onsdag 
& Fredag: 8 00 -12 00 

Lørdag efter aftale

Tlf: 97 38 41 12 

Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 10 00 • 12 00 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 18 00 Søn-og helligdage kl. 17 45 

Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 12 00 

Rutebilernes informationscentral: Videbæk 97 17 33 99
Mandag - fredag kl 8 00 -20 00 Ringkjøbing 97 32 33 99 
Lørdag kl 8 00 -1600 Holstebro 97 42 17 88
Søndag kl 11 00 -22 00 Skjern 97 35 06 77 

Vagtlægen: 97 8418 00 Alarmcentralen: 112 

Biblioteket: T. Vestergård 97384177 Lokalhistorisk: N. Peder Svendsen 
Billardklubben: Per Johansen 97384276 Lægen: Henrik Thomsen 
By· og Erhv.udv: John Asmussen 97384285 Menighedsrådet: Hanne Kjærgaard 
Byrådet: Gravers Kjærgaard 97384094 Musikforeningen: Birgit T. Jensen 
Børnehuset Best: Susanne Andersen 97384362 Nr. Omme Kirkekontor
Børnehuset: Lone R. Lauritsen 97384066 Posthuset: Brugsen 
Dagplejerep.: Marlene S. Høj 97381157 Præsten: Ernst M. 0ttosen
Forsamlingshuset: 97384383 Røde Kors: Besøgstjeneste
Grønbjerg-2000: Mogens Ballegaard 97384332 Servicebutikken: Grønbjerg · 2000 
Gymnastikforen.: Ole Østergaard 97384448 Skolebestyrelse: Ole Berthelsen 
Havekredsen: Lis Helles Olesen 97384313 Skolen: Henning B. Møller
Hjemmeplejen: 97172433 Sogneforening: Kresten Vestergaard
Familie & Saml: Annette Petersen 97384139 Udlejn./Flagalle Jørgen Oemant
Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen 97382162 Ungdomsklubben: Karen Bak 

Jagtforeningen: Kresten Agerlund 97384270 Venstreforen: Jørgen Oemant
Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte 97384343 Vandværket } Leif Tange
Kirkeligt Saml: Villads Kyndesen 97384073 Jørgen Kristensen
Klubhuset: 97384076
Landbetj: Karl Werge(Videb) 97171030 
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JANUAR side side 

MA 11 Dagen !dtaget med O I 38m 3 LØ 13 

TI 12 SØ14 Fastelavn Sognf. Kirke 28 

ON13 MA 15 Henv. til 2000 fest 8 7 

TO 14 TI 16 

FR 15 ON17 
. ·-

LØ 16 TO 18 
-�

SØ17 Kirke 14 FR 19 

MA 18 4 LØ 20 

TI 19 SØ 21 Kirke 

ON 20 Kirkeligt Samfund & Menighr. 35 MA22 9 

TO 21 TI 23 

FR 22 Tilmeldinq til Multifest 20-21 ON24 

LØ 23 TO 25 Havekredsen Generalfors So 32-25

SØ 24 Kirke 10 FR 26 

MA25 5 LØ27 Deadline nr. 37 

TI 26 SØ28 Kirke 

ON 27 MARTS 

TO 28 MA 1 10 

FR 29 TI 2 Kirkeligt Samfund 35 

LØ 30 MUL TISALSFEST 20-21 ON 3 

sø 31 Træningsstart GIF Kirke 14 24 TO 4 

FEBRUAR FR 5 

MA 1 6 LØ 6 

TI 2 SØ 7 Kirke 

ON 3 General. Jagtforeningen 15 MA 8 11  

TO 4 TI 9 

FR 5 ON10 

LØ 6 TO 11 

SØ 7 Kirke FR 12 Dilettant 23 

MA 8 7 LØ 13 Dilettant 23 

TI 9 Generalfors. GIF 31 SØ14 Kirke 

ON10 Kirkeligt Samfund Fam&Samf 35-25 MA15 Grønbjerq - 2000 Repmød12 22 

TO 11 TI 16 

FR 12 ON16 Dagen tilt med 3 tog 7m 
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■ "Fra en skolebog"

"Pluk" fra 6./7. klasses bidrag til 

Ulrik T. Skaftes bog om landsbyer: 

"Det, jeg synes er godt ved Grønbjerg, 
er, at den er så lille - og så kender man 
jo næsten alle ........ .Jeg ønsker ikke at 

bo i en storby, fordi jeg tror. at den er 
støjende. Jeg forestiller mig, at alt 
virker så klemt for et barn i en storby, 

måske også for en voksen." 
Lone Kjærgaard, 6. kl. 

Interview med Stinne og Hans 
Kristensen: 
"Hvordan var Grønbjerg i 1968 i 

forhold til idag? 

Hans: Der var ingen gadenavne - og 
ingen numre på husene. 
Handlede 1 altid i byen? 

Stinne: Ja, vi handlede altid i byen. 
Hans: Ja, det gjorde vi. Der var nemlig 

ikke mange, der havde nogen bil. Der 
blev bragt mange varer ud. 
Snakkede folk mere sammen dengang? 

Hans: Der foregik ligeså meget i 1968 
som idag. 

Stinne: Ja, men der var flere foredrag. 
Badminton og gymnastik. 

Var det dejligt at bo i Grønbjerg i

1968? 
Stinne og Hans: Ja, det synes vi og det 
gør vi stadig. 
Var det bedst at bo i Grønbjerg i 1968 
- eller idag?

Stinne og Hans: Grønbjerg er en god
by, og vi vil nødig bo andre steder."

Janni Husted Pedersen, 7. kl. 

fortsættes ... 

Med takfor godt samarb(tjde 

ønskes medle,nnier� trænere og 

sponsorer et godt nytår� med håb 

om store oplevelser i nye 

omgivelser i L999. 
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"Skolen." 
På skolen går vi naturligvis i skole, 
men om eftermiddagen kan de ældre 
komme og spille kort og bob. Det gør 
de så om torsdagen, og om mandagen 
er der nogle, der har en hobby, de 
hygger sig med - sammen med de 
andre. 
Forsamlingshuset. 
I forsamlingshuset er der en gang 
imellem fællesspisning, hvor de 
forskellige veje skiftes til at lave mad. 
Der kan alle komme og møde 
hinanden - både nye og gamle. Der får 
de sig en sludder for en sladder. 
Lokalhistorisk arkiv. 
På lokalhistorisk arkiv er der både 
skriftligt og billeder om og over 
Grønbjerg de sidste 100 år. Ellers er 

der gamle ting og sager om Grønbjerg 
og dens indbyggere. 
Billardklubben. 
I billardklubben kan alle komme -
unge som gamle. På et år er der 
skomagerturnering, efterårscup og 
julefrokost som nogle af de ·jng, de 
laver. De folk, der er i bestyrelsen, er 
folk, som har tilknytning til omegnen. 
De unge kan da også komme og spille 
mandag og tirsdag. 
Grønbjerg 2000. 
Grønbjerg 2000 er en butik, hvor man 
kan komme ind på Internet. Man kan 
også få noget kopieret - f.eks. sange til 
fester som nogle af de ting, man kan i 
Grønbjerg 2000." 

Vibeke Kjær, 6. kl. 

fortsættes .. ,, 

ft]ytårsaften 1999 - 2000

'jra flere sider er der foreslået 

at vi i <;rønbjerg holder en fæl

les nytårsaftenfest ved over

gangen til det nye årtusinde. 

Såfremt du er interesseret kan du uden for

bindende henvende dig til 

.Cone 9� 38 40 04 

Helle 9� 38 43 32 Helst inden 15. februar 
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"I år 2008 bor der ca. 900 personer i 
Grønbjerg og omegn, ca. 50 af de 900 
er flygtninge ... På Grønbjerg skole går 
der 150 elever, og eleverne kommer 
stadig til Spjald skole, når de er 
færdige med 7. klasse på Grønbjerg 
skole. Skolen har overtaget det 
nuværende børnehus og bygget det 
sammen med skolen pga. plads
mangel. !stedet ligger børnehuset på 
den modsatte side af Algade sammen 
med ungdomsklubben, som også er 
blevet flyttet. I den nordlige del af 
byen ligger der en grillbar/cafe, som 
også fungerer som en netcafe for 
børnene i Grønbjerg, når de har fri fra 
skole. Grillbaren/netcafeen er en 
erstatning for kroen, da der ikke kom 
nye ejere til kroen. 

Næsten alle indbyggere i Grønbjerg 
bor i parcelhuse - bortset fra dem, der 
bor på nedlagte landbrug ..... Der er ca. 
IO farme, hvoraf en af dem er en 
minkfarm. De andre farme er med 
køer og svin. 
Brugsen er blevet revet ned, og 
grunden er blevet til parcelhusgrund. 
!stedet er der kommet et indkøbscenter
i den anden ende af byen. I den
nordøstlige del af byen ligger det store
fabriksområde, som er ca. 3 gange
større end i år 1998. Fabrikkerne er
stadig Grønbjerg Møbelindustri, M.K.
Stålindustri og Dana Vinduer, men der
er dog kommet en ny fabrik, som er en
underafdeling af Frisko Is. Anneberg
Transport er der også stadig, men
. .. udvidet, bl.a. har de filialer i hele
Norden.

fortsættes ... 

. 
. 0Ørnhojvej 24. Grønbjerg. Tlf. 97 38 42 81 · Fax 97 38 42 88 . 

IDE• HUSENE 

,,.,'>!.--:--�-�:p--,�... .- -_ . 
'' .. ·.!:: -·-

____,,-< ' - .. 

/ / 

. 

IVAN V MORTENSEN 

Bygge & indretningsfirma 
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Grønbjerg Stadion er blevet flyttet til 
den vestlige del af byen sammen med 
klubhuset, som er blevet meget større. 
På den plads, hvor det gamle stadion 
lå, er nu bygget parcelhuse .......... " 

Jens Hjorth Jensen. 7. kl. 

"Grønbjerg i år 2008". 
Hvis jeg får lov til at bestemme, så 
skal byen blive større end den er nu. 
Men der skal stadigvæk være: Brugsen 
- bare i en større udgave, det kendte
forsamlingshus. servicebutikken (som
sikkert vil få en anden overskrift end
"år 2000"), fabrikkerne og Anneberg,
og kroen, som vi ikke kan undvære,
skolen. som skal have fra
børnehaveklasse til 10. klasse, den
"nye" gymnastiksal og selvfølgelig

ungdomsklubben (GUK), hvor alle de 
unge mødes. 
Det, jeg gerne vil have, som skal 
komme til byen, er: en park
eringsplads ved Brugsen, en skøjtehal, 
hvor de unge kan have det sjovt (hvis 
man ser bort fra ungdomsklubben), �n 
biograf. hvor man kan have det 
hyggeligt. og hvor man kan mødes 
med vennerne. Men jeg forestiller mig 
nu ikke Grønbjerg som en rigtig 
storby, hvor der kommer en masse 
folk bare for at handle, og som en 
meget travl by. Men jeg ønsker mig, at 
Grønbjerg bliver ved med at være 
fredelig og en hyggelig by, med de 
gode indbyggere, som til hve!' en tid 
vil tage imod fremmede og stå 
sammen. ligesom de har modtaget os 
fra Bosnien med åbne arme." 

Ena Begovic. 7 kl. 

Undersøgelse af fritidsaktiviteterne blandt unge i Grønbjerg 
Frode Thomsen 

Fritidsaktiviteter i 6-7kl. Grønbjerg Skol.: 

15 
.,...,,,, 

10 

0 

Fodbold Bwninton $Y'll'ffllWIC Mwil<l,pil 
� Billiro U�m,Hih Ail>ejd. 

Der var 15 elever med i unders0gelsen. 

Kampsport 
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■ En familie i Grønbjerg

Mit besøg denne gang gælder familien 
Dalgaard Otte og Pedersen på Kasta
niealle. Familien består af Lone (32 
år), Mark (snart 6 år) og Silje (5 mdr.) 
og Morten (26 år), samt hunden Thell. 

Jeg vil gerne starte med at sige dem 

tak fordi de havde tid til at snakke 
med mig. 

Lone og Morten er begge uddannet 
mejerister og de mødte hinanden da de 
tog til Dalum Landbrugsskole på Fyn i 
1995 for at læse til mejeriteknikker. 
Lone er uddannet mejerist og har un
der sin uddannelse været på 3 forskel
lige mejerier, nemlig Akafa v/ Ålborg, 
Hobro Mejeri samt Nørager Mejeri 
v/Hobro. Interessen for mejeribruget 
fik Lone, da hun som ung pige var Ka
roline-pige i Tyskland. Lone blev Ka
roline-pige, fordi hendes moster havde 
været det 25 år tidligere og hun havde 
fortalt meget om hvor interessant det 
var. Lone fandt mejeribruget så spæn
dende, at det ville hun gerne fortsætte 
med. I 1996 blev Lone og Morten 
færdige på Dalum Tekniske skole som 
mejeriteknikkere og de flyttede heref 

Tåler din bank 
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ter til Hogager, hvor de boede på en 
lille ejendom ude på landet med I 0 
høns, 1 kok (indtil hunden mente den 
skulle have hanesteg til middag), 3 
New Forrest ponyer. I hund og 2 kat

te. Lone arbejdede på Holstebro Meje

ri med flødeost efter hun var færdig 
med sin uddannelse til mejerist og hun 

kom tilbage hertil da hun var færdig 
som mejeriteknik.ker. 
Morten er mejerist fra Norge, hvor han 
også stammer fra, og han kom til 
Danmark i 1995 for at læse til mejeri

tekniker. Da han var færdig som meje

ritekniker fik han arbejde på MD 
Foods mejeri i Nr. Vium. Her var han 
i 1 ½ år, hvorefter han kom til Arinco i 
V ide bæk som pakkeriforvalter. 
Familien flyttede til Grønbjerg, da de 
blev trætte af at skulle bruge så megen 

tid på kørsel og så mange penge på at 

reparere et gammelt hus. Familien var 
på udkig efter noget nyt at bo i, og 
Morten blev af sine kolleger i Vide

bæk anbefalet at købe hus i Grønbjerg. 
Det der var vigtigst for familien inden 

de flyttede, var at det nye hu.5 skulle 
være lige til at flytte ind i og så skulle 
det være indenfor rimelig køre af stand 

fra Holstebro og Videbæk. Alle disse 
ting passede på huset på Kastaniealle. 
Det køb har Lone og Morten ikke for
trudt. De har boet her i knap I år og er 
blevet godt modtaget af alle, og har 

fået alletiders naboer i Ingrid og Hans, 
som specielt Mark har taget til sig som 

reservebedsteforældre. 
Efter at have været på Holstebro Me
jeri i 5½ år startede Lone så medio 
marts 1998 som produktionsleder på 
Kløver Mælk Fløde-/Smelteost i Vi

debæk, et job hun dog for tiden holder 

Din lokale el-installatør ... 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 

Tlf. 97 38 60 93 
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barselsorlov fra, da familien den 16. 
August 1998 blev forøget med datte
ren Silje. Lone skal tilbage til sit ar
bejde den 1. februar og det glæder hun 
sig til, da hun jo næsten ikke nåede at 
være i sin nye stilling inden hun gik på 
barsel. 
Udover Lone, Morten og Silje består 
familien af Mark på knap 6 år (han har 
fødselsdag den 29. marts). Mark går i 
Børnehuset, hvor han startede den 2. 
februar 1998 ( dagen efter familien 
flyttede til Grønbjerg) og det er han 
meget glad for. Han har fundet en 
masse gode legekammerater og de 
voksne i Børnehuset er bare søde. Til 
sommer skal Mark starte i Børnehave
klassen. Fritiden bruger Mark på fod
bold, gymnastik og musikalsk lege
stue. Sidste sommer var Mark desuden 
(sammen med resten af familien) en 

ivrig deltager i Tour de Pedal og det 
glæder han sig meget til at skulle igen 
i år. Det bedste ved cykelturene var 
dog isen i pausen! 
Lone bruger sin fritid på at gå tur med 
hund og børn og så går hun til gymna
stik når det ellers passer med Mortens 
arbejdstider. Lone har desuden tidlige
re redet meget, og det kunne hun godt 
tænke sig igen, så hvis der er nogen 
der har en hest, der trænger til at blive 
rørt, så stiller Lone gerne op! Ellers 
bruges tiden på hus, have, venner og 
familie (en tur til Norge ind imellem 
bliver det da også til). Lone holder og

så meget af at cykle en tur med hun
den og resten af familien. 
Morten bruger sin fritid på familie og 
venner og så er han blevet fodbold
træner for de yngste spillere. Ellers 
kan han godt lide en cykeltur sammen 

LOKALBRUGSEN 
GRØNBJERG 

Vi er til for dig! 
12 



med familien, lidt tid bliver der dog 
også til at sidde og arbejde foran com
puteren. 
Det sidste medlem af familien er Thell 
en Rottweiler på 2 ½ år. Han er en stor 

bamse som er meget glad for børn og 
voksne. 

Familien synes selv de er blevet godt 
modtaget da de flyttede til Grønbjerg. 
Som familien siger: "Folk går meget 
op i at nytilflytterne falder godt til og 
det synes Lone, Morten, Mark og Silje 

absolut de er." Alle mennesker er 
venlige og rare og så hilser man altid 
på hinanden, også selvom man ikke 
kender hinanden. Hele familien har 

det rigtig godt i Grønbjerg inde i byen 
- ude på landet og de har bestemt ikke
fortrudt at de er flyttet til en "stor by",

hvor der er mange legekammerater,
Brugs, frisør, Børnehus og skole - og

ikke mindst en fantastisk flot natur
omkring.

Maratonspørgsmålet fra sidste familie 
jeg besøgte var: "Giv en opskrift på en 
god fiskeret", en den kommer så her: 

VORES ALLERBEDSTE 

FISKEOPSKRIFT 

Tag med bedstefar eller en an
den god ven ud og fang nogle 
store flotte fladfisk. Alle slags kan 
bruges rødspætter, skrubber eller 
ising. 

Når I kommer hjem skal fiskene ren

ses og fileteres - det ordner mormor -
så skal fileterne vendes i sammenpi-

sket æg og paneres i rasp der er kryd
ret med slat og peber. Derefter skal fi
skene steges på panden i smør med 

svag varme til de er gyldne, og serve
res med kogte kartofler ng rersil

lesovs. Persillen er bedst hvis den er 
plukket ude i haven. 
Så har vi et rigtigt festmåltid som både 
ung og gammel elsker. ■ -sb · 

································· · · ·· 

T 

Husk tilmelding til 

Indvielsesfesten 

senest d. 22.januar 
se side 20 . 

................................ � .................................. . � 

Il 
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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 tilbydes 

efter aftale fra 9 - 1 7 

alle hverdage undtagen lørdag 



■ Vinteren 1998-1999 Hvad der ligger bag initiativet er p.t. 
ikke undersøgt - men der kan nu hen-

På parkeringspladsen 
ved Brugsen kunne der 
en af de første dage med 
sne og frost og glatte 
veje/fortove ses en 
sandbunke hvori der var 
plantet et skilt med på
skriften: 

"Da kommunen ikke 
kan. Så kan vi levere 
sand og grus til fri afbe
nyttelse. 
Sponsor: Knud Pøl - Sand og Grus 
Entreprenør Bent Vestergård 

tes sand og grus på parkeringspladsen 
til glatte fortove.■ -mb 

Efterlysning: 

En person søges til opscetning af flag
alle og udlejning af Forsamlingshuset i 
Grønbjerg. 

Interesserede kan henvende sig til 

Jørgen Demant, Ørnhøjvej 1 2 

tlf. 97 38 41 87 

Grønbjerg Sogneforening 

Grønbjerg Jagtforening 
Afholder ordinær generalforsamling i G/F's klub/tus, 

Onsdag den 3. februar 1 <J3°

Dagsorden ifølge vedtægterne 

15 
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Der var travlhed både i de nye og i de gamle "Anneberg-lokaler". 
Annebergs administrationsbygning blev "indtaget" og de gamle som her 

ses, blev malet og gjort klar så Pipecon A/S kunne flytte ind i det nye år. 

GRØNBJERG EL 

Vi har overtaget varelageret efter Wilfred Pedersen 

og anbefaler os med alt inden for EL. 

I det daglige vil I se mest til Karsten Hansen 



■ Jul og Askepot!

Det bliver altid en succes når der ar

rangeres optræden med børn. For
ældre og bedsteforældre strømmer 

til for at se podernes optræden. 
Dette var også tilfældet ved Bøme
husets juleoptræden. Minimarierne 

hun havde gået så gruelig meget 

igennem. Og her er parret på vej til at 

"leve lykkeligt til deres dages ende.
■ -mb 

dramatiserede et eget komponeret ju
lespil hvor julegaverne forsvinder på 

mystisk vis, men bliver fundet igen så 
hele julen er reddet i nissefamilien. De 
stø1Te børn opførte "Askepot" hvor 

prinsen får Askepot i enden - efter at 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalentreprise□ Modernisering □ Gulvbelægning 

Kristen Agerlund Jensen 
Peter Ø. Christensen 

97 38 42 70 - Biltlf: 40 33 42 70 

97 38 42 78 - Biltlf: 40 14 42 78 

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

17 



■ GIF - nyt

Ved: Formand Inge Lund-Nielsen 

JULENS GLÆDE 

Du kan endnu nå at 

tilmelde dig til 
"Julens Glæde"! 
Julens Glæde er en 
opsparing til Julen, 
hvor renterne af dit 

opsparede beløb tilfalder 
IF. 

Grønbjerg 

Kig ind i Landbobanken eller kontakt 
en fra Grønbjerg IF for at høre nærme
re! 

Generalforsamling 

Grønbjerg Brugs 
Afholder ordinær 
generalforsamling 

Onsdag d. 
24. marts 1999 kl. 19

°0

Adgangskort hentes i 
Brugsen 

Alle er velkomne. 

Bestyrelsen 

18 

KRONEKLUBBEN 

Alle Kroneklubmedlemmer 1998 har 
nu haft besøg af Bjarne Bager - tak for 
det, Bjarne! 
Er du en af de uheldige, der ikke har 
fået tilbudet om at blive nyt medlem af 
Kroneklubben, så kan du kontakte 

Bjarne eller en af GIF's bestyrelse. 

Inge Lund-Nielsen 

Susanne Bagger 
Jytte Nilausen 
Peder Justesen 
Leif Kristensen 

Sanne Therkildsen 

97 38 21 62 
97 38 44 14 

97 38 43 78 
97 38 41 Ol 
97 38 43 32 

97 38 48 28 

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

, :r 

97 38 42 85 



> 
'• 
� 

Ol 
L 

. .., 

..0 
C 
& 
L 

. .., 
& 

.r:: 
C 
L 

f JERNVAAHE: 
miUø�Hg_ 

QP-V�nnn,ng_ 

FJERNVARME 

Fjernvarme indenfor hussoklen 

for kun 5.000.-
( med hovedstophaner ) 

■ Gælder konvertering fra

■ El-olie eller fast brændsel. Tlf.: 97 38 65 11 

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

KOMPOST

SILOER 

Form 

0 

t:::::,._ 

t::::::,._ 

[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 (I 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 80 800 172,0() 
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finder sted 

Lørdag 30. januar 1999 

med følgende program: 

Kl. I 1.00-12.00 

Kl. 14.00-ca. 17.00 

RECEPTION - Officiel indvielse

Grønbjergs Skolekor underholder 
Officiel indvielse ved Borgmester 
Torben Nørregaard 
Afslutning ved Grønbjergs Skolekor 

BADMINTON OPVISNING 

OL-guldvinder m.m. Poul Erik Høyer 
fortæller, spiller opvisningskampe 

(bl.a. mod lokale spillere) og skriver 
autografer 

Poul Erik Høyer i Atlanta i 1996 

20 



Kl. 19 .00-02.00 FESTAFTEN 

3-retters menu og dans til 5-mands
orkestret "Fisehers Fodvarmere"

FISCHER's 

FODVARMERE 

, , zi]-1

-.·tr ' ,1 
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;'j '1 > 
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Pris for deltagelse i Festaften er 175 kr. pr. person, der betales 
om aftenen. 
Sodavand, øl og vin købes i salen til fornuftige priser. 

Tilmelding kan ske senest fredag 22. januar på opslag i Brug
sen eller til: 

Jens Peder Mikkelsen 
Kresten V estergaard 

På arrangørernes vegne: 

9 7 38 42 08 
97 38 42 00 

Skolebestyrelsen, Grønbjerg Idrætsforening, Grønbjerg Gymnastikforening, 
Grønbjerg Sogneforening og Grønbjerg - 2000 

21 



■ Sundhed & Skisport

Ved: Læge Henrik Thomsen 

Som ved al anden sport:Jt:·. ·
gælder det, at forberede!-

.. - . serne skal stå i forhold til 
anstrengelserne. Når man har en uges 
skifere, er det fristende at udnytte ti
den så meget som overhovedet muligt 
til at stå på ski. Det kan måske blive til 
8 timer på pisten hver dag. 
For de fleste betyder det en megen 
voldsom og uvant fysisk anstrengelse, 
og det resulterer i, at der tit sker ska
der på tredie-dagen som følge af over
anstrengelse og træthed, der sammen 
med manglende forudseenhed, er de 
hyppigste årsager til skiuheld. 
Det er en god regel at sørge for at væ
re i god træningsform, inden man ta
ger hjemmefra. Man bør i hvert fald 
altid tilpasse sine aktiviteter på skiene 
efter ens fysik. Når det gælder udstyr 
er det ikke nok at prisen er høj. Hvad 

22 

Grønbjerg - 2000 
Ordinær 

Repræsentantskabsmøde 
Mandag d. 15. marts kl. 

19.30 
på Grønbjerg Skole 

Alle er Velkommen 

enten udstyret er dyrt eller billigt skal 
det tilpasses ordentligt. Børn w1der I 0 
år eller folk med ringe ski erfaring kan 
med fordel benytte ski, der er kortere, 
end hvad man normalt anbefaler. Bin
dingerne skal justeres rigtigt og afprø
ves, inden man starter og støvlerne 
skal passe godt til foden. Hvis de 
strammer for meget, går det ud over 
blodomløbet og følsomheden i foden, 
og hvis de er for store, bliver kontak
ten med skiene for usikker. 
Skistavene skal holdes rigtigt, så man 
ikke brækker tommelfingeren ved 
fald. 
Det er svært at beregne bremselængde 
på ski, så man skal holde god afstand 
og overholde færdselsreglerne. Børn 
bør bære hjelm på slalombakken, og 
hvis de skal lege, er det klogt at finde 
et andet sted. 
Hvis man bliver træt eller kommer til 
at fryse, er det bedst at søge indendørs. 
Det føles så ekstra hyggeligt og rart.■

Gymnastikopvisning 
i den nye multisat 

Fredag d. 19. marts 1999 
kl. 19°0

Efter opvisningen 
er der kaffebord 

Grønbjerg GUF 



■ Årets gang - derude

Ved: Lars Holm Hansen 

Nytår, endnu et år gået. Når man tæn
ker tilbage, synes man ikke det er lang 
tid siden det sidst var Nytår, men der 
sker jo også utroligt meget et år igen
nem. så det nok derfor det føles så 
hurtigt. Lige før jul var det vinter sol
hverv. årets korteste dag og egentlig 
en god dag, for fra da af, går det mod 
lysere tider og 
hele livscyklu
livscyklusen 
ude i naturen 
ligesom starter 
på en frisk. Det 
varer såmænd 
ikke så lang 
tid, inden de 

første fuglearter, ja, nogle er allerede 
begyndt at indlede den indbyggede og 
evige kamp for arternes beståen med 
at finde partner, revir, få æg/unger og 
føde dem op. Nogle er allerede be
gyndt, dette gælder først og fremmest 
Lille Korsnæb, som lever i nåletræs 
plantagerne f.eks. Hoverdal. De kan 
allerede bygge deres rede i december 
og herefter lægge æg og ruge un'gerne 
ud. Disse unger er særdeles hårdføre 
og kan tåle temmelig køligt vejr, mens 
de bliver fodret op, med koglefrø fra 
rødgran. Grankoglerne modner her om 
vinteren og derfor er der mest føde til 
ungerne på nuværende tidspunkt, 
selvom det lyder lidt underligt. Kors
næbbets navn kommer af dens næbs 
meget specielle udseende, hvor næb 
spidserne krydser hinanden og derved 
kommer til at ligne en special tang, 

Dilettant 
. 

I 

Grønbjerg ForsamlingshuS 
lystspil i 3 akter af forben Nielsen 

5lJNDHED5KlINIKKEN VIf A

Fredag d.1.:2.marts kl. 1q30

Lørdag d. 13. marts kl. 1q00

Lørdag er der spisning og dans. 
Grønbj erg 5ognef orening 
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beregnet for at vride grankogler i 
stykker. Sommetider kan man under et 

grantræ 

/"�,- , finde 
_,9_'� i skoven 

•·.,.;,,,,- ,.; kogler, 
som er 

behandlet af korsnæbene. Af andre 
fuglearter, som så småt er ved at ind
lede den kommende sæson allerede nu 
er Stor Hornugle og Natugle, som godt 
kan sidde og tude for at lokke en mage 
til, især i måneklare nætter her i janu
ar. Også ravnen er begyndt at gøre de 
indledende manøvre til en hektisk 
ynglesæson. Her i julen fik jeg over
stået, min årlige vinter-fugletælling, 
som er en fugletælling hvor man 
planlægger en rute med 10-20 punkter. 
På disse punkter, som er nøjagtig de 
samme fra år til år, skal man tælle og 
nedskrive de pattedyr og fugle man ser 

Søndag d. 31. januar 

starter 1999-sæsonen i 

Grønbjerg IF 

for damesenior. 

Kl. 10
30 mødes vi i klubhuset, 

hvorefter vi træner (UDEN
DØRS) en god times tid. 
Ca. kl. 12 er der lidt spiseligt i 
Klubhuset, hvor der også vil 
blive orienteret om den forestå
ende sæson for Danmarksserien, 
Jyllandsserien og et evt. 3. hold. 

Alle er meget velkomne! 
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inden for præcis 5 minutter hvert sted. 
Disse registreringer bliver nedfældet 
på et skema, som bliver indsendt. Der 
findes godt 250 personer rundt i Dan
mark, som har lavet tilsvarende ruter. 
hvorfra de også indsender deres ob
servationer. Når alle har indsendt re
sultaterne bliver disse behandlet og 
man laver indekstal, hvorved. man får 
et rimeligt redskab til at følge de for
skellige arters bestandstal fra år til år. 
Hvert år bliver der lavet en rapport. 
som deltagerne i overvågningsprojek
tet får tilsendt og heri kan så læse om 
de forskellige arters op og nedgange. 
Det mest karakteristiske ved vinter
fugle tællingen, som har været lavet 
siden vinteren 1975/76, er hvordan 
især standfuglene bliver påvirket af en 
hård vinter. Tilsvarende bliver der la
vet en ynglefugletælling i maj - juni 

, 
' 

�t��s BRolÆG�l�U 
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 

TIC priv 97 38 47 20 



måned. På min tur 
i år var de mest 
spændende ting: 
Temme lig mange 
gulspurve, sump
mej se, sortmejse, 
topmejse, fuglekon
ge og ravn. 

På foderbrættet 
herhjemme, var der 
mange fugle på 
besøg ved 
foderbrættet i den 
kølige periode i november - december. 
Eksempelvis talte jeg en dag knap 60 
skovspurve, herudover har der været 
en del bogfinker, op til 17 grønirisker, 
2 husskader, 3 musvitter, 2 blåmejser, 
9 solsorte, som især er meget glade for 
de æbler vi smider ud til dem. Da vi 
hængte julenegene op, kom der mange 

Familie & Samfund 

i Grønbjerg har følgende 

arrangementer: 

10. februar: Udflugt til Matas i Hol
stebro. 

31. marts: Kursusafslutning med 
meget spændende ind
slag. 

Reserver datoen nu. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

gulspurve, op til ca. 25, hvilket gjorde 
at havren hurtigt fik ben at gå på eller 
rettere vinger at flyve med. Af og til 
kommer spurvehøgen lynhurtigt stry
gende i håb om et måltid. Når høgen 
sådan kommer er alle øvrige fugle ga
ranteret lynhurtigt væk. Forståeligt 
nok. Ikke. ■ 

Grønbjerg Sogneforening 

afholder 
generalforsamling 

torsdag d. 25. februar 
1 999 kl. 1 930 i 

Grønbjerg Forsamlingshus 

Dagsorden ifølge vedtæg
terne. 
Sogneforeningen er vært 
ved kaffen. 

Bestyrelsen 
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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 

T·RAN·S 

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. +375 172 10 25 72 

Telex 0681 25 24 84 ANBEL BY 

Fax. +375 172 21 50 20 



■ Japanbesøg

I december måned havde Grønbjerg 
besøg af 4 japanere. En af dem, som 
var tolk ved besøget, har dog været i 
Danmark i over 20 år og arbejder ved 
en afdeling under Fødevareministeriet 
med Landbrugsforskning på Bygholm 
ved Horsens. De tre øvrige er forskere, 
professorer, og bygningsingeniør/ar
kitekt. Japa
nerne var 
interesseret i 
udviklingen i 
landdistrik-
terne og 
hvilke be-

resseret i landbrug og ville gerne i 
kontakt med en landbofamilie der var 
involveret i landsbyens trivsel. 
Japanerne kom ved 10-tiden og drog 
videre ved 18 tiden. Selvfølgelig tog 
oversættelsen fra dansk til japansk tid, 
men der var en utrolig stor spørgelyst. 
Og næsten alt hvad der kunne fotogra
feres blev fotograferet. Også for at ha
ve dokwnentation til den rapport der 
skal afleveres efter et sådant besøg. -mb 

stræbelser 
man i Dan
mark gjorde 
for at få til
flyttere til 
landdistrik
terne eller 
beholde dem 
man havde. 
Derudover 
var man inte- Her er de japanske gæster fotograferet i Servicebutikken 

�DANA 
VINDUER� 

Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 

6971 Spjald. 

Tlf. 97 :rn 45 00 
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■ Brugsnyt

Ved: Formand Henrik Thomsen 

For en generation siden stod mange 

landmænd over for at træffe en alvor
lig beslutning: Skulle man anskaffe sig 
en mejetærsker? Nogle gjorde det, an
dre ventede med at skille sig af med 
selvbinderen. Nu har alle for længst 
opgivet selvbinderen; men der er sta
dig mange, der lejer andre til at høste 

for sig. 
Det hyggelige billede af "Nu går det 

hjemad med det allersidste læs" ser 
man ikke mere. 
Hvad har det nu med Brugsen at gøre? 

Jo, vi har en hyggelig gammel butik 
fra selvbinderens tid, men mærker og

så, at den efterhånden er blevet for dyr 

�'tiut)t"�'�iti 

i &iø�i'ii'Ei& 
Mii)tit�.f �&th et 

!tø� rS'it& D. i.�l �i!t1h�'i'i 
it. i_fe,i" _ )_3,n, 

·røifl &itift )t16&'];t�&

"clid1Ni kit ii fr;J�t. k�
t;;i! cl & f.)H li '1li'� Nit' cl '1/iii

11:)'f!R iÆt&ii 
!lol!ii'�'i'r;Jmi cl& ff. 

Grønbjerg Sogneforening 
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i arbejdskraft. Det kan man være ked 
af, men hvis man vil drive butik i dag, 

hvad enten det er en købmandsbutik 
eller en brugs, skal butikken indrettes 
rationelt. 

Jeg har derfor henvendt mig til Grøn
bjerg By og Erhvervsudvikling og 
forelagt problemet. Vi har nemlig ikke 
selv penge til at bygge for. Ved gene
ralforsamlingen i november beslutte

des det, at bestyrelsen skulle arbejde 
med sagen. Det vides endnu ikke, om 
det kan lade sig gøre at bygge en ny 
butik til en husleje, vi kan betale. For
håbentligt er der mere "Brugsnyt" næ
ste gang. Under alle omstændigheder 
vil jeg orientere om den seneste ud
vikling på vores egen generalforsam
ling d. 24. marts. ■

Formand: 

Per Johansen 

tlf: 97 38 42 76 



■ Grønbjerg - 2000

Ved: Formand Mogens Ballegaard 

Bestyrelsen ønsker hermed alle et 
Godt Nytår, også selvom Ringkjøbing 
Amts Dagblad kunne berette om grove 
nytårsløjer her fra Grønbjerg. Man kan 
jo, som salige Simon Spies, sige at 
dårlig reklame er bedre end ingen re
klame, men jeg tror godt at vi i Grøn
bjerg kan undvære den form for re
klame. 
De personer - eller hvad det nu er - der 
nyder denne form for nytårsløjer har 
åbenbart heller ikke ret megen forstå
else for at ældre mennesker måske le
ver i angst flere uger før nytår i frygt 
for hvad man nu kan finde på denne 
gang. Og så vidt vi er orienteret er det 
ikke første gang løjerne pågår. 
S_k _al vi vende os mod det lidt mere po
s1tJ ve kan vi berette at multisalen nu 
står foran sin færdiggørelse med ind
vielse af salen d. 30. januar (se annon
cen andet steds i Runestenen). Efter
årets megen vand har bevirket at salen 
har måtte udtørres mekanisk (med 
luftaffugtere) for at der kunne blive så 
tørt at gulvet med fabrikantens garanti 
kunne lægges. Gulvlægningen er for
håbentlig færdig når dette læses. Her i 
s�utfasen har vi selv stået for rengø
nng af salen og maling af fodlister, 
dørgerigter, vægge m.m. og igen mø
der vi positive mennesker der melder 
sig til disse opgaver. 
Det er en fornøjelse at ringe og bede 
om hjælp og der lyder et det skal jeg 
nok tage mig af og det ordner jeg lige 
- det er noget af det der gør godt i ar-

bejdet på at få noget til at lykkes - tak 
skal I ha alle sammen. 
Vi ser med spænding frem til indviel
sen og ønsker samtidig at den milepæl 
der her er nået må blive til gavn for 
mange beboere i Grønbjerg, og at det 
må være med til at gøre det attraktivt 
at bosætte sig i Grønbjerg, som også 
var en af intentionerne bag hele pro
jektet. 
Vi kan nu også meddele at ældreboli
gerne på Kastaniealle er beboet, men 
vi har endnu ikke hørt nogen beboer
reaktioner, så vi må gå ud fra at huse
ne er gode og rare at opholde sig i. 
Som det måske er mange bekendt er 
�eg blevet valgt til og har påtaget mig 
Jobbet som formand i Landsforenin
gen.af Landsbysamfund. Dette arbejde 
betyder, samtidig med at jeg også skal 
medvirke til at hjemmets prioriteter 
ikke bliver misligholdt, at der foregår 
en del mødeaktivitet, at jeg bliver bedt 
om at deltage i foredrags og kursus
virksomhed, at Servicebutikkens åb
ningstider ikke altid kan overholdes 
jeg håber at man kan bære over med 
det og lade sig "nøje" med at mine ak
tiviteter på landsplan også kan få en 
afsmittende virkning på Grønbjerg. ■

Bestyrelsen for Grønbjerg - 2000: 
Forma•1d: Mogens Ballegaard 

Næstformand: Ole Berthelsen 
Kasserer: John Asmussen 
Sekretær: Henrik Thomsen 

Susarme Bagge 
Gravers Kjærgaard 
Kresten V estergaard 
Anne-Kirsten Gammelgaard 
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■ Blandet landhandel bortset fra det kunne der bydes på alt 

fra bøger, borde, stole, computere, 

højttalere til køkkenudstyr og gæ

ringsbeholdere til hjemmefremstilling 

af øl og vin. 

Overskuddet ved loppemarkedet blev 

benyttet til en tiltrængt nyinvestering 

i et TV og video i ungdomsklubben. 
■ �b 

Der var virkelig tale om en blandet 

landhandel da Ungdomsklubben solg

te "lopper". Det eneste man egentlig 

ikke kunne købe var lopper - men 
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Grønbjerg IF søger interesserede og engagerede perso
ner, der vil være med i det frivillige arbejde i GIF. 
Det kræver ingen uddannelse - blot interesse, engage
ment og vilje til at indgå i samspillet med de øvrige frivilli
ge. 
Arbejdsopgaverne er mange og spænder vidt fra f.eks. 
kagebagning til besøg hos sponsorer og endelig til træ
nergerningen - såvel træning af børn som hjælp til træ
ning af Jyllandsserie dameholdet. 

Har du lyst til at høre nærmere, så 
kontakt en fra GIF. 
Inge Lund-Nielsen 
Susanne Bagger 

Jytte Nilausen 
Peder Justesen 

Leif Kristensen 

Sanne Therkildsen 

97 38 21 62 

97 3844 14 

97 38 43 78 

97 38 41 01 

97 38 43 32 

97 38 48 28 



■ Banko-yngel

Forsamlingshuset var fyldt op til bri
stepunktet og der var booket op helt 
ud i garderoben ved Idrætsforeningens 
pengeyngel-banko i no
vember måned. 
Man må absolut tage 
hatten af for de menne
sker der berhersker kun
sten/ evnen til at overskue 
både fire - fem eller seks 
plader, hvor en anden en 
har svært ved at følge 
med til at klare to plader. 
I pausen skulle filmen 
"Sjælens Landsby" være 
vist, men tekniske pro
blemer forhindrede den-

ANNONCE 

Grundet 

Grønbjerg Kros 

lukning er 

Forsamlingshuset 

blevet ledig 

søndag d. 2. maj og 

søndag d. 9. maj 1999 

Grønbjerg Sogneforening 

ne fremvisning. 
Filmen hvor bl.a. Grønbjerg deltager 
er blevet vist på DR2 d. 15. december. 
Men det blev trods mangel på film til 
hyggelige timer hvor man kunne vinde 
lige fra hønsefoder over arbejde med 
en gummiged til parterede grise. ■-mb 

Grønbjerg IF 

Tirsdag 9. februar 

fra kl. 20.15 

afholder GIF ordinær 

generalforsamling 

i Klubhuset. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Alle er velkomne! 

Bestyrelsen 
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■ By- og Erhverv ApS

Ved: Formand John Asmussen 

Der var ca. 25 fremmødte til general
forsamlingen, som begyndte med virk
somhedsbesøg hos Pipecon A/S, 
Grønbjerg. 

Den efterfølgende generalforsamling 
blev holdt på Grønbjerg Skole hvor 
Poul-Erik Nielsen blev valgt til diri
gent. 

Formanden kunne berette, at der ikke 
var sket noget særligt aktivt i det sid
ste år. Missionshusets værelse er alle 
lejet ud lige nu. Det ene værelse har 
desværre stået tomt det meste af året. 
Der har været møde om at opføre et 
industrihus, 3 firmaer ville gå sam
men, men det blev ikke til noget. 

Angående ny Brugs, har der været for
skellige møder bl.a. med "Schulstad" 
angående køb af det gamle bageri, 
men "bageriet var ikke til salg"! ! 
Formanden anmodede om positive 
ideer og at være optimistisk. Eksem
pler som "Pipecon A/S" og Aktivitets
centret, der er kommet rigtigt godt i 
gang, er gode eksempler herpå. 

Kassereren gennemgik regnskabet for 
1997 - 98 som blev godkendt, dog 
med forespørgsel om det er nødven
digt at afskrive 2% på ejendommen, 
når der er et underskud. 
Formanden vil undersøge spørgsmålet. 
Underskuddet bliver dækket af reser
ver. 
På valg var Jan Dyrberg og John As
mussen. Begge blev genvalgt 

Fællesmøde med Vinding-Vind Havekreds 

torsdag den 25. februar kl. 19.30 i Sørvad Kulturcenter 

Foredrag ved Lis Langschwager, kendt som redaktør af Havens Staudeleksi

kon og Havens Planteleksikon - træer og buske. 

Aftenens emne er: 

"Nye tendenser og nye sorter indenfor havebruget". 

Mødet er for alle interesserede. Bestyrelsen. 

NB! Der gøres opmærksom på at Havekredsens årsprogram ikke bliver husstandsomdelt, men 

kan rekvireres hos bestyrelsen. 

Form. 

Nfmd. 

·ElseIversen, Søndermarksvej 1, Omhøj.

Lis Helles Olesen, Vinkelvej 4, Grønbjerg. 

Kass. Ellen M. Pedersen, Grønbjergvej 2, Abildå. 

Finn Hansen, Mosevænget 30, Ørnhøj. 

Eva Broni, Holstebrovej 26, Grønbjerg. 
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Efter forespørgsel på revisorudgifter 
flere steder blev det besluttet at bibe
holde de nuværende revisorer. 

Henrik Thomsen, orienterede som 
formand for Grønbjerg Brugs, om 
Brugsens situation. 
De første 10 mdr. af 1998 har givet 
overskud, men arbejdskraften har del
vis været frivillig og ulønnet, da 
Anette og Hans Jørgen arbejder meget 
mere end de 3 7 timer de får betaling 
for. 
Butikken er for lille og slidt, så der 
skal gøres noget snarest! 
En tegning og forslag fra en etable
ringskonsulent på 360 m2 lager/butik 
på det grønne område bag ved Brug
sens garage blev fremlagt. Til parke
ringsplads og senere til en OK-døgn
tank kan der ud mod Annebergvej er
hverves et areal til formålet. 
Sogneforeningen vil gerne købe Brug
sens garage og lægge den til forsam
lingshuset. Med omsætningsforøgelse 

på 5% og evt. udvidelse af åbningsti
den, kan man alligevel formindske ar
bejdskraften og i ydertimerne nøjes 
med en mand i butikken. 
Der vil herved blive plads til en hus
leje på 75.000 kr. om året. 
Vil By- og Erhvervsudviklingen byg
ge og udvide en ny Brugs, som Brug
sen kunne leje for max 75.000 kr. om 
året? 
Med i spørgsmål og overvejelser var; 
at der skulle laves en gåsti ud mod 
Ørnhøjvej, at man håber på at sælge 
den gamle Brugs til håndværkere, der 
vil lave den i stand, at man kan finde 
brugt inventar til den nye Brugs, at 
man kan bygge noget af det for frivil-

lig arbejdskraft, og håb om at indkø
bene fra Grønbjergs befolkning her
efter vil stige fra 50% til 60%. 
Hans Jørgen kom herefter med et an
det forslag: at man købte deres hus, 
brugte det gamle lager og butikslokale 
og udvide ned i deres have. Det ville 
spare penge på installation og kraft. 

Et tredie forslag var at vælte kroen, 
hvis den ophører og bygge en Brugs i 
stedet for. 
Der var stor enighed på generalfor
samlingen, om udvidelse af Brugsen 
og at bestyrelsen for By- og Erhvervs
udviklingen skal arbejde videre med 
financieren af de forskellige forslag. 

Der var enighed om, at anpartskapita
len skal udvides og det skal være til 
kurs 125, som er den indre værdi i det 
afsluttede regnskab. 

Forskellige emner, som kunne tages 
op: 
hvad med kroen? 

hvad med de dårlige boliger i Algade? 
(nogen huse er ikke særlig kønne at se 

på) 
hvordan med hobbylandbrug? 

Referant Jytte Nilausen 

/Jenlej Salon 

ti/ 97 38 41 12 

_jbnin9:1lider 

rf!an - On:1da9 09 Jreda9 

800 _ I 200 

Jørda9 kun efter aftale 
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■ Mindeord

Omkring Mindeord 

Rigtig mange sætter stor pris på Rune
stenens mindeord over sognets af døde, 
skrevet af sognepræst, Mølgaard Otto
sen, -måske får vi ikke altid givet ud
tryk derfor-. Så når de udebliver, på 
grund af, at det er en fremmed præst, 
der har forrettet tjenesten ved sogne
børnenes begravelser, føles den ude
blevne nekrolog som et stort savn. 
På opfordring vil jeg gerne prøve på at 
råde bod på dette. Jeg vil i videst mu
lig omfang støtte mig til den nekrolog, 
som er bragt i Ringkøbing Amts Dag
blad, hvor som regel familie/venner 
har bidraget med oplysninger. -ik 

Nanna Pøhl. 

Den 23. juli 1998 døde Nanna Pøl, 
Grønnegade 5 i Grønbjerg, 88 år 
gammel. Dermed gik en dygtig, stærk 
og stout kvinde bort. 
Nanna Pøhl var født på gården 
Kjærgaard i Grønbjerg, som datter af 
Mariane og Ole Østergaard. I en sø
skendeflok på syv.- Som ung var hun 
elev på Uldum Højskole og havde for
skellige pladser, bl.a. hos minister I. 
C. Christensen, Hee.
I 1931 giftede hun sig med landmand
Peder Pøhl, og sammen drev de går
den Langholt i Grønbjerg, der var ud
stykket fra Peders fødehjem. Her
skabte de et godt hjem for deres 7
børn. Der kom mange venner i det
gæstfri hjem.
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En stor oplevelse var det for Nanna og 
Peder, da Nationalmuseets folk, med 
professor Becher i spidsen, udgravede 

en stor jernalderby, hvoraf halvdelen 
af husene lå på Langholts jorder. Da 
var der ekstra liv i huset, og parret 
fulgte med interesse udgravningerne. 
Nanna var et meget udadvendt menne
ske, og hun var med i flere bestyrelser. 
Hun sad i skolebestyrelsen i flere år, 
ligesom hun også var i bestyrelsen for 
Lokalhistorisk arkiv. 
I 1976 solgte Nanna og Peder Pøhl 

ejendommen til sønnen Hakon og svi
gerdatteren Karen Marie, hvorefter de 
flyttede til huset i Grønbjerg. Det var 
en glæde for dem, at nogen af deres 
egne overtog hjemmet, så de stadig 
kunne følge med i, hvad her foregik. 
Sammen havde de 14 gode år i Grøn
negade før Nanna havde den sorg at 
miste sin mand. 
I de sidste år kneb det med Nannas 
kræfter, men på trods deraf bevarede 
hun sit positive livssyn til det sidste. 
Og hun havde den glæde dagligt at fa 
besøg af naboer, venner og familie. 
Nanna gik meget op i sin families ve 
og vel, og nød den lykke, det var at 
blive oldemor. Foruden Hakon efter
lod Nanna Pøhl sig tre sønner og tre 
døtre. ■ -ik 

Laura Drøjdal Algade 42. er død, 82 
år gammel. 
Laura Drøjdal var født på gården 
Drøjdal i Lomborg som den yngste af 
seks søskende. Som ung fik hun plads 
i huset, og hjalp af og til derhjemme. 
En sommer var hun elev på Danebod 
Højskole. 
Efter højskoleopholdet fik hun lyst til 



at få sig en uddam1else og hun blev 
damefrisør. Hun fik plads i Lemvig og 
senere i Spjald. Efter 2. verdenskrig 

åbnede Laura Drøjdal sin egen salon i 
Grønbjerg. Hun købte huset Algade 42 
i Grønbjerg og samlede sin egen kun
dekreds. 
Laura Drøjdal var af den gamle slags, 

som ikke forlangte de høje priser - så 
hun havde kunder langvejs fra. Var det 
en kold vinterdag. havde hun altid kaf
fekanden varm. 
Hun var meget udadvendt og, hun tog 

på mange udenlandsrejser. Hendes 
store interesse var maling og hun var 
af og til på kurser. Hun malede også 
på porcelæn. 
Laura Drøjdal arbejdede i sin salon til 
højt op i alderen. og tiden derefter gik 
også godt for Laura som havde mange 

venner Grønbjerg som hun oplevede 
skønne hyggestunder med. De tog på 
små udflugter, var på havevandring og 
så var der - ikke at forglemme - de sto
re og små fester, hvortil Laura ikke 

blev glemt. 
Laura Drøjdal glemte heller ikke sit 

barndomshjem i Lomborg, hvor hun 

kom, af og til. I de 50 år, hun boede i 

Grønbjerg, har hun hvert år holdt jul i 

barndomshjemmet Drøjdal. Familien 

betød meget for Laura, og hun vil bli

ve savnet 
Laura Drøjdal var ugift. Hun efterla-
der sig tre søskende. ■ -mb 

Kirkeligt Samfund 
Nr. Omme 

& 
Grønbjerg 

Menighedsråd 

Onsdag d. 20. januar 
Grønbjerg skole. kl. 19"" 

Årstidernes sange 
m/lnge Dorthe Kaasgaard 

Onsdag d. 10. februar 
Grønbjerg skole. kl. 19"" 

Gravskikke fra Stenalderen til 
Vikingetiden 

v/Palle Eriksen 

Kirkeligt Samfund 
Nr. Omme 

Tirsdag d. 2. marts 
Grønbjerg skole. kl. 19"' 

Folkemusikgruppe fra Spjald 
v/Linda Andersen 

Brød og kop medbringes 
Alle er velkomne 

Villads Kynclesen 

Stinne Kristensen 

Thyra Lu-sen 

97381Uml 

97:-384243 

97,384060 
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■ Marmelade m.m.

V ed Sogneforeningen og Familie 
& Samfunds julemarked var der 
igen i år stor travlhed og mange 
mennesker. 
På billedet sidder Mona og Nete 
og sælger bl.a. marmelade og fo-
derhuse til fugle. -Nissebamsen ligner ikke en der var•
til salg.■ -mb � 

' 

,, ,., V',.· ,,\, ,, 

HUSK ti811ta8di1tø tie "øtl48ti/asta1t" 

sa1tast "· 22. iø 19 n 1 

I 

lørdt11,1 d. 30. it11tl,ft1t 

GRØN BJERG 

MASKINFORRETNING 

din lokale Maskinforretning 

97 38 40 35 

DK BENZIN 

Jørgen Demant 

Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 

6971 Spjald 

tlf. 97384187 



VIKINGEN ER LØS 

På redaktionen af 

"Vikingen er løs" 

beklager vi på det dybeste. 

I er i stand til at få os til næsten alt, med den forglemmelse 

og fatale brøler vi gjorde, da vi lod Ringkjøbing Amts Dag

blad løbe med den største morsomhed i Grønbjergs histo

rie!!!! 

De bragte sgu morsomheden om 

hvorfor Grønbjerg Kro blev lukket. 

Lørdag d. 9. januar 1999 på lokalsiden side 4. 

Vi må respektere vor kollega på Dagbladet på det dybeste, 

og være fuld af beundring for hans humoristiske "næse"! 

Grønbjerg Kro fotograferet i 1997, 
da lokalbefolkningen bakkede op 
om kroen og Ruth drev den. Den 
gang var menukortet ikke så ekso
tisk, men man kunne få noget at 
spise. 

' Det var inden udvidelsen med indu-
;;.�� strikøkken og plads til de omtalte 

250 spisende gæster. 
Med den store konkurrence som forsamlingshuset giver, forlyder det fra 
sædvanligvis pålidelig kilde, at der er indgreb under vejs for at undgå lig
nende konkurrenceforvridende situationer. 
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fortsat fra nr. 3 5 

Det bestod af en lille egeplade, som var 

omtrent to kvarter i højden og halvanden 

kvarter i bredden. uden om denne lille 

plade var anbragt en ramme med ud

skæringer, - tvende menneskefigurer med 

korset og ankeret og uden for disse var 

lidet løvværk og engleansigter eller genier 

(skydtsånder) og så føjer Bjerrum til: "alt i 

slet billedskærerarbejde." Hele epitafiet 

med de udenom pladen anbragte ud

skæringer var omtrent 1 alen og 3 kvarter 

højt og I alen og 2 kvarter bredt. På 

rammens øverste del stod: "Gud skabte 

mennesket efter sit Billede." På selve 

pladen stod en latinsk tekst, der i oversæt

telse skulle lyde sådan: "Dette monument 

er rejst til minde om Hr. Hermand Nicolaj 

Godtlandus, i næsten 6 år den tro præst 

her, døde på den første søndag i fasten i 

Christi år 1637, fuldt 36 år gammel og i 

den sikre håb om opstandelse." 

"At dø er mig en Vinding." 

Under denne tekst stod der: "Et menneske 

er et levnet ligesom græs, hand blomstris 

som et blomster på marken." På en lille 

rund plade under rammens fod stod: 

Momento mori - Husk på Døden. 

Det er en skam, at kirkeejeren ikke ville 

lade dette epitafium restaurere, for så 

havde det sikkert stadig været bevaret og 

kunne have sat sig præg på den gamle 

kirke. 

Kirkens opvarmning 

I dag er det en selvfølge, at Kirken er op

varmet når den er i brug, men sådan har 
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det ikke altid været. Den første kakkelovn 

blev opsat i kirken i 1887, det vil altså sige, 

at kirken har stået i over 700 år uden af 

være opvarmet. Det må have været koldt i 

vintertiden, for selv om murene er alentyk

ke, og det vil tage nogen tid inden frosten 

trænger igennem, så var bygningen til gen

gæld ikke tæt, så det kunne trække ind. 

Så længe inventaret kun bestod af alter og 

døbefont, der begge var af granit, kunne 

der ikke ske større skade. Derimod er det 

imponerende, at alterets træbeklædning og 

prædikestolen stadig eksisterer, for det må 

på visse årstider have været meget fugtigt, 

når der skete større temperaturforandrin

ger, ovenikøbet var blytaget jævnligt utæt 

så det regnede ned i kirken. 

Den første kakkelovn kom til at stå i ski

bets nordøstre hjørne og skorstenen skulle 

indmures i skibets østre gavl og række helt 

op til tagryggen og afsluttes med et firkan

tet kobberrør, halvanden alen over taget. 

Ved kirkesynet i 1888, altså året efter at 

ovnen var opsat, var skorstenen ikke i or

den og røgen trak ud gennem et hd i taget. 

Selv om skorstenen blev muret på den fore

skrevne måde, så blev det dog ved med at 

ryge i kirkerummet. Der blev adskillige 

gange forandret på skorstenen, der blev 

bl.a. anbragt en røghætte med vindfløj, for 

at slippe for ulemperne ved røgen. 

Som brændsel blev der anvendt tørv, men 

det kneb med at få rummet opvarmet til

strækkeligt. Senere begyndte man at bruge 

kul, i stedet for tørv og så gik det bedre. 

Brændselet blev opbevaret i tårnrummet, 

der blev brugt som tørvehus. Det kunne 

tage lang tid at få rummet opvarmet 

tilstrækkeligt så der måtte fyres hele natten 

imellem lørdag og søndag for at få varme 

til gudstjenesten, så det var ret almindelig 

at kirkebetjenten sov i kirken om natten for 

at passe kakkelovnen. 

I 1956 blev der installeret et calorifærean

læg i kirken. Desværre viste det sig, at det-



te anlæg gjorde luften så tør, at træværket 

blev udtørret. Det gik først og fremmest ud 
over orglet. der tog så meget skade, at det 

blev nødvendigt at skifte det ud. Af sam

me grund måtte både prædikestol og al
terets træværk restaureres. 
Både arkitekt og varmeekspert kom med 
forslag til hvordan man kunne undgå den 

skadelige udtørring. Eventuelt overgang til 
El-varme eller installation af befugtnings
anlæg. Menighedsrådet var mest stemt for 

at få indlagt centralvarme. Det blev den 
sidstnævnte løsning, der endeligt blev 
godkendt. 
I foråret 1976 kunne håndværkerne afle

vere et oliefyret centralvarmeanlæg, med 

fyret anbragt i en udbygning til kapellet. 
Det har siden fungeret tilfredsstillende og 
kirkens træværk skulle nu være sikret 

fremover. Olietanken til centralvarmean

læget blev gravet ned på kirkegården, 
nordvest for våbenhuset. Under dette ar
bejde stødte man på en del granitkvadre, 

som ikke lå i nogen bestemt orden. Des
uden var jorden fyldt med skeletdele, hvil
ket vel var naturligt når kirkegården i flere 

hundrede år har været brugt som begravel
sesplads. Alene i den udgravning, der var 

nødvendig til olietanken stødte man på 

mellem 20 og 30 kranier. 
Ligeledes stødte man på begravelser, ud
vendig ved kirkemuren, da vand og varme

ledninger blev ført gennem kirkens nordsi

de. 

Kirkegaarden. 

Kirkegårdsdiget er formodentlig lige så 

gammel som kirken. Kirkens jord er indvi

et og bliver brugt til begravelsesplads, der

for er den indhegnet, for at enhver på kir

kegården kan finde kirkens fred. Ved Nr. 

Omme kirke er diget opført af kampesten, 
sådan som det er mest almindeligt, - i 

hvert fald i Jylland og på Fyn. Diget har 

oprindeligt haft fire indgange,- en port i det 
østre dige og tre "stætter"* med låger eller 
drejelige kors i de andre diger. 

Af kirkens regnskab fremgår det, at diget 
mange gange er skredet ud og har måttet 

omsættes. Ligeledes har porten og stætter
ne været vanskelige at holde i orden. Ad

skillige gange er der lejet vogne til at hente 
kampesten til diget, og træ til porten og 
lågerne. Ligeledes må der med nogle års 

mellemrum lejes en murer til at mure por
ten eller reparere stætternes piller. 

I 1650 ser det ud til, at der har været tag 
over både porten og stætterne, ligesom der 
var riste ved stætterne for at holde dyrene 

ude fra Kirkegaarden. 

I 1809 var både diget, porten og stætterne i 
så dårlig forfatning, at kun den søndre stæt

te var i skikkelig stand. Synsmændene slut
ter protokollen med at skrive, "- i øvrigt har 

svin, rar. heste og fæ adgang til de dødes 
grave på denne kirkegaard". fortsættes ...

*stætte = låge eller port i kirkegårdsdige.

I næste nummer 
fortsættelse og 

Kirkens vedligeholdelse. 

Artiklerne om kirken er snart ved at 
rinde ud. Er der nogen der har 
ideer til hvad vi kan bringe på 
denne eller disse sider er man 
meget velkomne. 
Jeg vil mene at det skal være af 
almen oplysende karakter. 
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